Avhandlingens omslagsbild är inspirerad av forskaren Mieke Verloos formulering kring processen att driva jämställdhetsintegrering

In these types of strategical framing, the attempt is to seduce the target audience (politicians, civil
servants) by talking their language, by connecting to their goals and their values. Strategic framing is a delicate process. One tries to modify their discourse by expanding it, one tries to play a different reality using their script. When I refer to gender mainstreaming as a velvet revolution, it is
to accentuate this process of seduction.

Mieke Verloo, 2001 i ”Another velvet revolution? Gender mainstreaming and
the politics of implementation”.

På svenska:
I dessa strategiska förändringar av grundläggande föreställningar försöker man att förföra målgruppen (politiker, tjänstemän) genom att tala dess språk, genom att knyta samman till deras mål
och värderingar. Att ändra någons grundläggande föreställningar är en delikat process. Man försöker att förändra deras tanke- och beteendemönster genom att utvidga dem. Man försöker att
förändra verkligheten genom att utgå från deras sätt att tänka. När jag hänvisar till mainstreaming av jämställdhet som en ”sammetsrevolution” är det just för att understryka processens karaktär av förförelse.
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F ÖRORD
I skogen vid huset sticker vitsippornas grönvita foderblad fram allt mer. Våren är här. Tid att
lämna det unkna och instängda, tid för friskare luft och nya vidder: En lämplig tid att släppa
ifrån sig en avhandlingstext som med mer eller mindre långa avbrott nu följt mig sedan 2005.
Avhandlingsvägen har kantats av flera omkast. Något som också fört med sig goda saker.
Jag har lärt känna flera olika miljöer och har haft nöjet och nyttan av att träffa fler människor
än jag annars troligen skulle ha gjort. Jag har många att tacka för mycket! Ni får därför ursäkta
om det blir väl kortfattat i vissa fall, men att förordet ändå blir långt. Jag har ett stort behov av
att tacka många.
Forskargruppen Mångfaldens praktik blev viktig för min utveckling. I den fick jag en första
gnuggning i vad en kollegial forskarmiljö kan innebära, flera deltagare har jag samarbetat med
längre fram. Ett stort tack till Zoran Slavic, Alireza Bethoui, Ali Osman, Anders Neergaard,
Maritta Soininen, och alla ni andra generösa fasta och tillfälliga medlemmar i gruppen.
Arbetslivsinstitutet blev min arbetsplats under åren 2001 – 2006. Professor Elisabeth Sundin
betydde mycket för mig som stöd och inspiration, då som senare. Under hennes ledning fann
jag en prestigelös och öppen atmosfär där viljan till kunskapande var det väsentliga. Institutet
var genom sin mångvetenskapliga miljö en källa till kunskap om mycket. Ett stort tack till er i
Norrköping: Lennart Sturesson, Hans Andersson, Anders E Kjellberg, Gunilla Rapp, Lena
Pettersson, Alma Persson, Leif Jonsson, Annette Thörnqvist, Margareta Liew, Bengt Hedberg
och många, många flera. Ett särskilt tack till Hedi Bel Habib, som gäst från Integrationsverket
ledde han det projekt som blev början på min avhandling. Också ett stort tack till professor
Göran Brulin, Cenita Rodehed, Hanna Westberg och Wuokko Knocke, med flera, för er tro på
vikten av att väva samman av integrations- och tillväxtfrågor. Professor Ewa Gunnarsson visade under tiden i Temagruppen arbetsliv i storstad – inte bara i ord utan även i praktik, att
forskning kan vara en kreativ, meningsfull och rolig verksamhet. Tack också Inger Danilda, för
vänskap och lärande om spridning av forskningsinformation. Ett mycket stort tack för arbetsgemenskap och livsvisdom till Anneli Persson Kuylenstierna. Du har betytt mycket för denna
avhandling.
Först 2005 stod klart att jag kunde börja min forskarutbildning. Strax efteråt las Arbetslivsinstitutet ner. Stor tack till professor Jan Ottosson och Mikael Sjöberg, GD, för att ni tog er tid
att rädda min fortsatta forskarutbildning genom en transfer till Tema Q vid Linköpings universitet. Jag kom till en utvecklande miljö där det rymdes såväl bildning som skämt. Tack doktorandkollegor som Micael Nilsson, Anna Eskilsson, Mats Brusman, Johan Wänström, AnnCharlotte Runvik Bilboa, Johanna Dahlin, Ingemar Lindaräng, Carina Johansson, Magdalena
Hillström, Tobias Harding, Helena Kåks, Joakim Andersson, Björn Ivarsson Liljeblad, Ann
Werner, Martin Fredriksson, Göran Gruber, Björn Grip och alla andra vid Tema Q och ISAK,

6 – MAINSTREAMING AV INTEGRATION

för råd, stöd, hjälp och samvaro. Ett särskilt tack till Cecilia Åkergren för hjälp och stöd! Likaså till professor Svante Beckman och professor Erling Bjurström för råd men också för upplyftande samtal om det mesta. Martin Arwidsson, du, och de andra datasnillena: Lennart Svensson, Jafar Asadi, Hamid Gharakkhani och Slave Savecki, har räddat min mentala hälsa åtskilliga gånger! Jag vill också uppmärksamma Tema Q:s sambo, Centrum för kommunstrategisk
forskning, CKS, där Leif Jonsson, Björn Eklund, Åsa Bråmå, Gissur Erlingsson, Marie Gustavsson och många andra, genom diskussioner och seminarier bidragit till min färd och trivsel.
Under doktorandtiden har jag också delvis var knuten till forskningsinstitutet REMESO. Ett
stort tack till alla där som stöttat och varit allmänt trevliga! Till Susanne Urban, Martin Klinthäll, Josefina Syssner, Zoran Slavnic, Khalid Kayati, Caroline Tovatt, Peo Hansen och er
andra. Ni har nog inte alltid förstått hur mycket jag värdesatt er och era råd. Ett stort tack till
Eva Rehnholm som trots stor arbetsbörda räddat mig vid administrativa knipor. Erik Berggren
har alltid funnits till hands för meningsutbyten, språkråd, och hjälp med IT.
Till Mikael Rundqvist för våra äventyr och strapatser vid Temagruppen för integration i arbetslivet – för stöd, generositet med kunskap, för din envishet och för många skratt. Och Christel Adolfsson, den enda som kan få mig att tänka på budgetarbete med värme och glädje! Till
er båda ett djupt känt tack! Också ett stort tack till idé och analysgruppen för integration och
regional utveckling: Ingela Wahlgren, Agneta Johansson, Marie Sjövall och ni andra: jag har
lärt mig mycket av er.
Allt har en materiell bas, så tack till Arbetslivsinstitutet som inledde och möjliggjorde min
forskarutbildning, Forum för småföretagarforskning och professor Anders Lundström, för finansiellt stöd och tillfällen att presentera min forskning, NUTEK och den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, för projekt och olika uppdrag som gav chansen att såväl dra in
pengar som att få tillgång till värdefull empiri. Ett stort tack till Norrköpings kommun av två
skäl: Det första för att kommunen generöst stött min forskarutbildning. Som norrköpingsbo är
det hedrande. Det andra skälet är samarbetet med Monica Hjern. Under åren har jag lärt mig
mycket av dig. Tack för våra diskussioner och för att du gett mig tillfällen att diskutera mina
resultat med kunniga människor i olika sammanhang. Liksom ett stort tack för dina insikter,
Faruc Muhic, företagsrådgivare vid ALMI och IFS.
Ett stort tack också till Chris Hudson, Malin Rönnblom och Malin Lindberg för tankeutbyte
under åren kring detta med mainstreaming och regional tillväxt.
Och mina handledare: Professor Tora Friberg var huvudhandledaren som med stor integritet
lät mig löpa min väg, för att därefter hala in mig när så krävdes. Ett stort tack för att du, trots
mina återkommande tvivel, alltid förmedlade tron på att det skulle bli ett slutresultat. Professor
Maritta Soininen, biträdande handledare, har betytt mycket för avhandlingen, dels som opponent på min lic. avhandling, men också genom några hårda, men lustfyllda manglingar av utkast. Gissur Erlingsson var min biträdande handledare en kortare tid, men hann ge goda råd om
att välja, struktur och stringens. Även professor Carl-Ulrik Schierup var en tid min biträdande
handledare. Ett stort tack till er alla! Jag vill också tacka Elin Wihlborg för hennes opposition
vid slutseminariet och värdefulla synpunkter, då som senare. När jag mot slutet tvivlade på att
avhandlingens ämne var intressant för någon, mötte jag vänligt intresse och spännande frågor:
tack professor Evert Vedung, det kom i rätt tid. And for your ability to always put things in a
bigger perspective, thank you, professor Charles Woolfson.
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Dessutom ett stort tack till er alla som brukar kallas informatörer. Ni, och alla jag har samarbetat med i mina studier, har generöst delat med er av era kunskaper och reflektioner. Det är
samarbetet med er som gett mig glädje och energi i avhandlingsarbetet.
Avhandlingsskrivande är inte självklart nyttigt för en persons karaktär. Ett stort tack till Matlaget, som med god mat, god dryck och goda diskussioner hjälpt till att hålla någon social förmåga i liv hos mig. Ni vet vilka ni är och vad ni gjort. Ett Gott Tack för alla årtionden – Hipp,
hipp! Vi fortsätter in i evigheten!
Ett inte bara ett stort utan också ett varmt tack till vännerna i familjen Wadstein! Ni har inte
bara förgyllt min tillvaro utan också hjälpt till att ibland skapa frirum för egoistiskt skrivande!
Och ett mycket stort och varmt tack till svärmor, Monica Tell! Utan dina, och Kurts, insatser
tror jag inte det blivit någon avhandling. Du måste ha undrat över din dotters val många gånger!
Och slutligen: Till er som accepterat mig trots mitt undandragande, som stått ut med pappersfloder och boktravar, som sett till att jag dragits in i ett normalt liv, som stött och tröstat och
glatt och roat: Mina barn: Tack Simon, Disa, Freja och Jakob!
Och till dig, Heléne, min livskamrat, omfattningen av ditt stöd har jag aldrig har slutat förundras över. Den största glädjen över att nu sätta punkt är att nu finns mer tid för oss!
Ragnar Andersson
Älvåsen, Kimstad
2011-04-14
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K APITEL 1

SAMHÄLLSRELEVANS ,
BAKGRUND OCH SYFTE
Det var en gång … brukar berättelser börja och direkt föds förväntningar om att få
höra hur det gick. En liknande nyfikenhet är drivkraften bakom denna studie.
Så låt oss börja: – Det var en gång en ny integrationspolitik som skulle genomsyra
alla politikområden.
Segregationen är en ödesfråga för Sverige. Segregationen hotar att undergräva den grundläggande förutsättningen för varje samhälle…1

Så drastiskt formulerade sig den svenska regeringen 1998. Uttalandet var ett tecken på hur,
från 1970-talet och framåt, invandring, majoritets- och minoritetsrelationer och en etnisk segregation alltmer ansågs vara viktiga samhälliga och politiska frågor i Sverige såväl som i EU.2
Det fanns flera orsaker till detta. En var ökade skillnader mellan invandrade och ickeinvandrade när det gällde bland annat arbete, inkomst, boendestandard och valdeltagande.3 Ett
annan var att enligt regeringen krävde den demografiska förändringen av Sverige till ett invandrarland en kvalitativ förändring av den förda politiken. Andelen invandrare i Sverige hade
blivit så omfattande att det inte längre gick att bedriva politik utan att ta hänsyn till detta förhållande. Hur invandrare hade det var inte längre en fråga för bara invandrarna.4 Det var en
fråga för hela samhället. Ytterligare ett skäl var internationella impulser. Den svenska politiken
färgades av impulser från bland annat EU där politiken utgick från begrepp som social inkludering och exkludering.5
När riksdagen 1997 antog propositionen, Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik, var avsikten att motverka en ökande segregation genom en ny
politik som skulle leda till institutionella förändringar av såväl regler, värderingar som prakti-

1

Prop. 1997/98:165, s 31.
Hansen 2008.
3
Se till exempel SCB 2010, 2009, 2008 samt Integrationsverket 2007, Palander 2006, SOU 1996:55 och Vogel, Hjerm och
Johansson 2002. Se även Andersson, Roger 2005 för en fördjupande diskussion.
4
Den definition av invandrare som mest används av mina källor motsvarar begreppet personer med utländsk bakgrund, vilket
av Statiska centralbyrån definieras som personer födda utomlands eller med föräldrar födda utomlands. Se till exempel
SCB 2002.
5
Andersson 2006a, Forsberg och Lindgren 2010, Jacobsson och Sundström 2006, Schierup, Hansen och Castles 2006, Schierup 2006, Svensson 2005, s 228. Se även EU-kommissionen 2006, 2005, 2003 och EU-rådet 2004a, b, samt Stockholmsprogrammet, EU-rådet 2009.
2
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ker.6 I stället för fokus på invandrare och säråtgärder för dessa skulle politiken i huvudsak inriktas mot generella insatser för alla invånare i Sverige. Dessa åtgärder kunde, om det krävdes,
kompletteras med begränsade insatser för främst nyanlända invandrare. Politikområdet integration inrättades med avsikten att verka tvärsektoriellt.7 Grundstenen i denna politik var mainstreaming som en strategi för integrationspolitikens förverkligande.8 De integrationspolitiska
målen skulle genomsyra all statlig och offentlig verksamhet.9 I riksdagens skrivelse Integrationspolitik för 2000-talet görs en genomgång av genomslaget för integrationspolitiken inom
olika samhällsområden.10 Slutsatsen är att behovet av en fördjupad integrationspolitik kvarstår.
Myndigheternas styrning av integrationspolitikens implementering behövde bli effektivare11
och genomförandet utvecklas inom olika samhällsområden.12 År 2005 upprepades diagnosen
om brister i integrationsarbetet hos statliga myndigheter och förvaltningar i instruktionen iför
en översyn av politiken.13 Carl Dahlström visar i sin avhandling Nästan välkomna. Invandrarpolitikens retorik och praktik hur förändringar i invandrarpolitikens retorik inte motsvarades av
förändringar i politikens praktik.14 I Integrationsverkets rapport Verksamhetsintegrerat mångfaldsarbete hävdas att:
Problemet med den svenska integrationspolitiken är, liksom Dahlström påpekar, inte vad
som står skrivet utan vad som görs i praktiken. Liksom Riksrevisionen hävdar i sin rapport
Från invandrarpolitik till invandrarpolitik // förefaller inte den del av integrationspolitiken
som faktiskt kallar till ett förändrat fokus, ha fått något egentligt genomslag. Varken regeringen eller andra relevanta aktörer inom området har i någon större utsträckning lyckats
vända fokus från de utrikesfödda personerna till den generella politiken.15

Mot denna bakgrund är det intressant att granska olika försök att översätta text till förslag, beslut och aktiviteter genom mainstreaming av de integrationspolitiska målen inom olika politikområden. Det är mer än privat nyfikenhet som står på spel. Det finns ett starkt demokratiskt

6

Prop. 1997/98:16. För en genomgång av tidigare utlännings- och invandrarpolitik, se även Södergran 2000, Johansson 2005,
Dahlström 2004, Björk 1997. Se även SOU 1996:55.
7
Med tvärsektoriellt verkningssätt menas att policyn inom ett politikområde är tänkt att förverkligas genom att införlivas med
kärnverksamheten inom andra politikområden. Begreppet diskuteras mer utförligt längre fram.
8
Statskontoret 2006b: 13, s 89: ”I den bemärkelsen har integrationspolitiken ett utpräglat mainstreamingsperspektiv jämförbart med vad som gäller för jämställdhetspolitiken”. Se även Integrationsverket 2007. Med mainstreaming syftar jag på en
omfattande, transformativ, förändring av strukturer och förhållanden så att ett perspektiv införlivas i en kärnverksamhet
och etablerade normer och rutiner.
9
Den nya integrationspolitiken beskrivs av flera bedömmare som misslyckad. Riksrevisionsverket drar i en rapport med den
talande titeln ”Från invandrarpolitik till invandrarpolitik” slutsatsen att regeringen misslyckats med den nya integrationspolitiken då mainstreamingen av integrationsmål inom ett antal granskade politikområden inte har lyckats. Riksrevisionen
ansåg att politikens form och innehåll inte hade förändrats från hur den tillämpades före 1997, se Riksrevisionen, 2004. Se
även Integrationsverket 2007, Regeringen 2000 och Erlandsson 2006. Andra studier visar att segregationen mellan invandrare och ”svenskar” kvarstår och snarast ökar. Se Integrationsverkets rapporter: Rapport Integration 2003 (Integrationsverket, 2004c), och efterföljande Rapport Integration 2005, (Integrationsverket 2006b).
10
Regeringen 2002, Integrationsverket 2007.
11
Statskontoret, 2006b, s 24.
12
Regeringen 2002, s 6.
13
Regeringen 2005.
14
Dahlström 2004.
15
Integrationsverket 2006a, s 32.

SAMHÄLLSRELEVANS, BAKGRUND OCH SYFTE – 15

motiv för att följa utfallet av denna process då den ”politiska styrningen är produkten av demokratin”.16 Patrik Hall och Karl Löfgren skriver:
Vi menar att det är högst betydelsefullt, kanske viktigare än hur pass representativa de är,
om medborgarnas representanter verkligen har förmågan att styra och därmed utföra sin demokratiska uppgift i en alltmer komplex omgivning. 17

Även Bo Rothstein anser att styrningsfrågor har en viktig demokratisk betydelse:
Politiska beslut måste genomföras, besluten som de politiska makthavarna fattar skall i en
demokrati helst förverkligas. Förverkligas de inte, eller genomförs de på ett felaktigt sätt,
uppstår det en legitimitetskris för det politiska systemet. 18

Integrationspolitiken var inte tänkt verka i ensamt majestät. I den ovan nämnda propositionen,
Sverige, framtiden och mångfalden, pekades olika politikområden ut inom vilka integrationspolitiken skulle verka och samverka med. Likaså pekades integrationspolitiken ut som ett politikområde att ta hänsyn till inom andra politikområden. Det fanns även andra beroenden. ”Integration av invandrare” kopplades såväl direkt som indirekt samman med politikområdet hållbar utveckling under rubriken ”social hållbarhet”. Detta ledde till återkommande jämförelser
mellan till exempel arbetet med ekologisk hållbart samhälle, jämställdhet och integration av
invandrare.19 Denna jämförelse mellan olika politikområden påverkade såväl inrättandet av
integrationspolitiken som politikområde som dess fortsatta utveckling bland annat genom användandet av strategin mainstreaming som användes inom flera politikområden med hållbarhetsperspektiv. Den nya integrationspolitiken var ett försök att hantera en allt vanligare typ av
politiska frågor där varken problem eller lösningar är oomstridda eller uppenbara. Politiska
frågor där målen anses vara svåra att nå på grund av komplexa relationer, olika värderingar och
intressen samt en mångfald aktörer med olika maktresurser.20 Trots sina komplexa karaktärer
ansågs flera av dessa frågor som viktiga nog för att hamna på den politiska dagordningen och
olika breda åtgärdsprogram upprättades. Dessa nya typer av politiska frågor krävde nya styrningsstrategier.21 I denna avhandling kommer jag att beskriva och analysera översättningen av
integrationspolitiken med hjälp av begreppen tvärsektoriell styrning, mainstreaming och nätverksstyrning kombinerade till en styrningsstrategi avsedd att verka i olika led och nivåer inom
policysammanhanget regional utvecklingspolitik, med syfte att resultera i olika åtgärder.22

16

Hall och Löfgren 2006, s14.
Ibid, sid 14-15. Även Benny Hjern talar om vikten av legitimitet och om betydelsen av att studera det demokratiska statsskickets förmåga att förbinda politik och förvaltning, se Hjern 1983.
18
Rothstein och Vahlne Westerhäll 2005, s 215. Se även Rothstein 1994, 2001 och Sannerstedt 2001.
19
NUTEK 2005a, b, NUTEK och Hållbarhetsrådet 2006, Naturvårdsverket och NUTEK 2006.
20
Andra exempel på komplexa politiska frågor, ”wicked questions”, är jämställdhet, ekologisk hållbarhet och regional utveckling. Se Statskontoret 2006b, s 7, Statkontoret 2007a, SOU 2006:5, s 11 ff. Se även Lafferty 2004.
21
Jag har valt att använda begreppet styrningsstrategier. Var och en av de tre strategierna inrymmer i sig möjligheter till olika
metoder, verktyg och instrument. Det hade varit möjligt att studera styrningsstrategier som målstyrning och andra strategier kopplade till fenomenet New Public Management. Men de tre valda strategierna har jag uppfattat som centrala. Eva
Wittbom 2009, studerar strategierna målstyrning och mainstreaming.
22
För en definition av begreppet översättning, se kapitel 2. Den regionala utvecklingspolitiken döps om till regional tillväxtpolitik år 2008. Jag bibehåller för konsekvensens skull det första namnet i denna avhandling.
17
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Regeringens första delstrategi var att arbeta tvärsektoriellt med integration. Det innebar att
styrning och insatser för en integrationspolitik skulle ske genom andra politikområden.23 I en
forskningsöversikt från Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, beskrivs denna typ
av tvärsektoriella frågor:
Flera av kraven avser centrala och uppmärksammade politiska frågor. De avser också områden som är svåra att styra. Dels är frågorna komplexa och orsakssammanhangen mångfacetterade. Dels krävs att berörda myndigheter samverkar för de samlade aktiviteterna och prestationerna ska nå önskat resultat.24

En viktig aspekt av tvärsektoriell styrning, kanske den viktigaste, är att få aktörer i olika sektorer att acceptera ett nytt mål eller perspektiv som legitimt.
Den andra delstrategin var mainstreaming vilket innebar att ett politiskt mål skulle genomsyra
alla analyser, beslut och åtgärder inom ett politikområde.25 Redan 1986 kom en förordning om
att statliga myndigheter och verk skulle beakta ett integrationsperspektiv inom alla sina områden och beslut.26 Denna förordning fick visst genomslag, då dock främst i förvaltningarnas
personalpolitik.27 När det gällde myndigheterna och verkens externa verksamhet fick förordningen inte något större genomslag. Trots det blev den viktigaste beståndsdelen i den nya integrationspolitiken från 1998 att alla regeringens och riksdagens politikområden, och verksamheterna inom dessa, skulle genomsyras av ett integrationsperspektiv. Såväl tvärsektoriell styrning som mainstreaming passade till synes väl i en mål- och resultatstyrningsmodell som alltmer spred sig i svensk förvaltning. I denna styrmodell angav regering och riksdag övergripande mål som skulle tolkas och översättas till olika handlingar anpassade till de skiftande förhållandena i statens myndigheter och förvaltningar.28 Det visade sig emellertid svårt att få till
stånd en sådan tvärsektoriell mainstreaming av integrationspolitiska mål i olika politikområden.29
Den tredje delstrategin var styrning av och genom externa nätverk med flera nivåer. Med
detta menades nätverkande med aktörer utanför den statliga förvaltningen. De statliga verken
och myndigheterna skulle inte bara beakta olika politiska mål inom sina egna förvaltningar.
23

Med politikområde menas en organisatorisk uppdelning i statsbudget och statens förvaltning där mål, ansvar och resurser
fördelas. Det finns cirka femtio politikområden i den svenska regeringens förvaltning varav i dag cirka en tredjedel är av
tvärpolitisk karaktär: exempel på dessa är integration, jämställdhet, regionalpolitik, miljöpolitik och hållbarhet.
24
Statskontoret med flera 2003.
25
Regeringen använde under denna tid huvudsakligen begreppet mainstreaming eller genomsyrning och syftar med detta på
en grundläggande förändring av normer och rutiner. Andra använda synonymer till mainstreaming var verksamhetsintegrering, horisontella mål, horisontella kriterier och generella krav. Med stor tvekan har jag valt att använda mig av det oöversatta begreppet mainstreaming. Skälet är att det används mest av såväl svenska forskare som praktiker. Ett annat skäl
är att underlätta läsningen. Alternativet ”verksamhetsintegrering av integration” frestar på i längden. Jag utvecklar min
begreppsanvändning ytterligare i kapitel 3. När det gäller ”gender mainstreaming” väljer jag att översätta detta till jämställdhetsintegrering. Jag har också valt att för tydlighetens skull oftast översätta begreppet horisontella kriterier till det likabetydande och ofta använda begreppet horisontella mål.
26
Förordning 1986:856, se bilaga 1 i denna avhandling. I Statskontoret 2006b, rekommenderas just mainstreaming som metod för implementering av integrationspolitiska mål.
27
Se till exempel Integrationsverket 2007, 2006b, 2004a, b, och Erlandsson 2006.
28
Se Wittbom 2009, s 14; Sundström 2001, 2003. Den här beskrivna modellen har stora likheter med en målstyrningsmodell
som verkar förstärka tendensen att prioritera kärnverksamheter och försvåra för andra mål att beaktas, om dessa inte är
lätta att definiera, mäta och följa upp. Därför formuleringen till synes.
29
Riksrevisionen 2004, Integrationsverket 2007, Erlandsson 2007, Statskontoret, 2003 och regeringen 2005.
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Genom aktivt samarbete med olika aktörer på olika nivåer inom verkens och myndigheternas
verksamhetsfält skulle dessa aktörer styras – och därigenom även samhället i övrigt – så att
deras verksamhet och värderingar genomsyrades av regeringens och riksdagens integrationspolitiska mål.30 Nätverksstyrning kom från 1980-talet och framåt alltmer att förespråkas som
styrningsstrategi – bland annat under inflytande från den Europeiska unionen.31 Denna styrform blev också enligt många forskare ett allt vanligare inslag inom många politikområden.
Flera forskare och policymakare hävdar att just flernivåstyrning genom nätverk, eller nätverksstyrning, har stora fördelar när det gäller att implementera komplexa politiska mål.32 Kanske
skulle denna styrstrategi kunna underlätta implementeringen även av de integrationspolitiska
målen?33
Tvärsektoriell styrning, mainstreaming och nätverksstyrning prövades inom olika svenska
politikområden från slutet av 1900-talet och framåt. Olika forskningsöversikter lyfter fram att
tvärsektoriell styrning är problematisk, kräver särskilda insatser och är underbeforskad.34 När
det gäller mainstreaming finns ett stort och växande forskningsintresse, inte minst kring jämställdhet och ekologiska mål. Fortfarande behövs det dock mer kunskap från empiriska studier
av olika politikområden och en teoretisk utveckling är önskvärd. Från en inledningsvis mycket
normativ och generell ansats har forskningen alltmer gått mot att utveckla kunskap utifrån olika kontexter.35 Ett liknande förhållande råder när det gäller forskning kring nätverksstyrning
som alltmer visar på betydelsen av komplexa relationer och sammanhang, och att styrning ofta
är problematiskt.36 Forskarrönen visar således att användandet av de nya strategierna inte
självklart innebär lösningar på komplexa policyproblem. Det finns därför behov av ytterligare
forskning om hur integrationspolitiska mål översätts inom olika politikområden med de styrningsstrategier som lyfts fram ovan. Det finns framförallt en brist på kunskap om försöken att
styra en sådan översättning med den kombinerade användningen av olika styrningsstrategier
över tid. Olika styrningsstrategierna används sällan var för sig utan oftast i samverkan.37 Såväl
för tvärsektoriell styrning, mainstreaming och nätverksstyrning aktualiseras ofta frågan om hur
man ska förena de politiska mål som ska översättas in i de nya politikområdena med det som
uppfattas som kärnan eller huvudfåran i det mottagande politikområdet.38
Forskning om nätverksstyrning utgår ofta från antaganden om att deltagande i nätverk präglas av frivillighet. De nätverk som studerats är oftast organiserade kring en fråga, ett område
eller ett tema där det har varit relativt lätt att identifiera potentiella aktörer och finna gemen30

Prop 1997/98:16.
Så har begreppet och styrmetoden tagits upp som ett instrument i EU:s regionkommitté, se Region Skåne med flera 2010.
Se även EU:s vitbok, “ White Book on New Governance in the European Union”, 2009”.
32
Se till exempel Kickert med flera 1997, Kooiman 1993, 2003, Jessop 1999, 2002, 2003,
Klijn och Edelenbos 2007, Pierre 2004, Peters och Pierre 2002, Elander 2004a, b, 1999.
33
I Statskontoret med flera 2003, hänvisas till partnerskapsarbetet inom den regionala utvecklingspolitiken som en förebild
för det integrationspolitiska arbetet.
34
Statskontoret med flera, 2003, Statskontoret 2006b, Statskontoret 2007a, b. Forskningen på området går ofta under rubriken
samverkansforskning, tvärsektoriell styrning, joined up governance, horizontal government eller policyintegration.
35
Lafferty 2004.
36
Sörensen och Torfing 2007, Wistus 2010.
37
Statskontoret 2007c. Jämför även med Hertting och Vedung 2009, de diskuterar olika samverkande styrningsdoktriner.
38
Statskontoret 2006b.
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samma intressen. När det gäller tvärsektoriella frågor och mainstreaming utgår de flesta teorier
från att legitimitet och acceptans för en styrning skapas att det hierarkiskt beordra fram följsamhet från personer som verkar i de organisationer där de politiska målen ska integreras. I
nätverksteorier där legitimitet och följsamhet oftast ses som något som måste förtjänas, förhandlas och förstärkas.39 Med en tvärsektoriell strategi, som innefattar en extern nätverksstyrning, uppstår därför en ur teoretisk synvinkel paradoxal situation när politiska mål ska beaktas
i nätverk som skapats för andra ändamål. Det kan till exempel handla om att en statlig förvaltning är skyldig att obligatoriskt beakta och föra fram politiska mål i sammanhang där en stor
del av de frivilliga aktörerna är där för ett annat syfte. Dessa nätverk måste då styras att bete
sig på ett visst sätt oavsett om aktörerna delar den övergripande visionen om de tvärsektoriella
målen. Alternativt måste nätverkets deltagare fås att förstå det tvärsektoriella målet som tillhörande nätverkets kärnverksamhet. Ur ett forskningsperspektiv finns behov av mer kunskap
kring policyprocesser genom nätverksstyrning i flera nivåer. Det finns sålunda behov av en
kunskapsutveckling kring den tvärsektoriella styrningen av politiska mål som ska förverkligas
genom mainstreaming i och genom styrningsnätverk.
Politikområdet integration är ett politiskt och samhälleligt mycket relevant forskningsområde. Rådande segregerade förhållanden påverkar i hög grad många människor. En politik som
kan motverka eller hindra segregation har därför stor betydelse. Hur en sådan politik lyckas är
därför av stort intresse.
Som framgått av inledningen av detta kapitel identifierar jag inom integrationspolitiken en
policy med en styrningsstrategi som inkluderar tvärsektoriell styrning, mainstreaming och nätverksstyrning. Integrationspolitiken är ett politikområde som i hög grad är präglat av motstridiga värderingar och som förkroppsligar komplexitet och brist på både enighet om vad som är
problem, orsaken till dessa, som önskvärda lösningar. En studie av detta område är ”poängrik”
i betydelsen att politikområdet inrymmer företeelser som gör en policyforskning intressant.40
De delar av politikområdet integration som går att analysera som ett brett åtgärdsprogram – en
policy – är utgångspunkten för min analys. Det finns relativt mycket forskning som fokuserar
på väl avgränsade delar av policyprocessen. Det finns dock behov av fler studier kring policyprocesser utifrån två aspekter – tid och längd på översättningskedjor. Det ena aspekten är tidsmässig. Få studier är longitudinella utan avser en relativt begränsad tid – ofta inledningsskedet
– vilket kan påverka tillgången till empiri om utfall av olika styrningsstrategier. En brist med
tidsmässigt kortare studier är också att dessa tenderar till att bortse från tidigare samverkan och
gemensamma erfarenheter bland aktörerna.41 Ytterligare en fördel med ett längre tidsperspektiv är att ett sådant ger möjligt att notera en process med olika händelser och reaktioner. Dessutom blir det möjligt att observera förändringar över tid.42 Den andra aspekten är längd, och
antalet länkar, på de granskade översättningskedjorna. Även här saknas forskning om processen vid en översättning av policy från nationell nivå ner till en lokal nivå. Det finns undantag,
som till exempel Hall och Löfgrens studie om IT-politik liksom Maria Bogrens studie om ut39

Bache och Olsson, 2001, Bache, 2001.
Hertting 2003, Becker 2008, 1972, Ragin och Becker 1992, se även Eisenhardt och Graubner 2007.
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Damgaard 2006.
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Weick 1976, Wittbom 2009.
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vecklingspartnerskap.43 Ewa Wittbom argumenterar i sin studie av jämställdhetsintegreringen
inom transportpolitiken för vikten av longitudinala studier, och genomför en studie kring policyimplementering på dessa.44 från ”makro till mikronivå”.
Forskning som gäller relationen mellan dessa nivåer, närmare bestämt hur tryck eller krav
från makronivån tar sig uttryck och förmedlas på mikronivån, är däremot underrepresenterad.45

Jag har valt att studera hanteringen av de integrationspolitiska målen inom politikområdet regional utvecklingspolitik av följande skäl: Politikområdet regional utveckling är högintressant
för integrationspolitiken genom dess koppling till arbetsmarknad, företagande och tillväxt.
Många forskare för fram – liksom regering och riksdag – att huvudförklaringen till segregationen mellan invandrade och svenskar i samhället är den existerande segregationen på arbetsmarknaden. Området är också hittills i liten omfattning påverkat av Sveriges förvandling till ett
invandringsland. Eller som Marcus Johansson formulerar det: ”Näringslivspolitiken är svenska
överhöghetens mest lysande bastion”.46 Genom att förändra segregationsmönstren inom ett
område av en sådan central betydelse skulle integrationen i samhället kunna påverkas positivt.
Regional utvecklingspolitik är också det politikområde inom svensk statsförvaltning som
mest präglas av en styrmodell som kan kallas flernivåstyrning eller nätverksstyrning. Det är
genom regionala tillväxtpartnerskap, som jag här ser som nätverk eller som Sofia Wistus formulerar det: ”en nätverksliknande organisering”,47 som styrning, samordning och arbetet med
regional tillväxt ska ske.48 Jag anser därför att det är ett lämpligt område för att analysera en
kombination av olika styrningsstrategier i ett sammanhang där nätverksstyrning dominerar.
Tidigare forskning kring både tvärsektoriell styrning och mainstreaming har lyft fram betydelsen av ett upplevt avstånd mellan mål som ska integreras i en verksamhet och det som uppfattas som verksamhetens kärna. Just när det gäller ekonomiska tillväxtfrågor finns forskning
som pekar på ett stort avstånd mellan dessa och komplexa politikfrågor som integration och
jämställdhet.49 Nedan redovisar jag en del sådana erfarenheter:
Forskningen kring inkludering av perspektiv och grupper som betraktas som marginaliserade
i regionala tillväxtpartnerskap är relativt ny i Sverige, något som delvis hänger ihop med det
nya i fenomenet partnerskap i sig.50 Redan tidigare har dock forskare visat hur olika perspektiv
och grupper, främst då jämställdhet och kvinnor, marginaliserades i regionalpolitiken. Tora
Friberg kom 1993 med den kritiska studien ”Den andra sidan av myntet – om regionalpoliti43

Hall och Löfgren 2006, Bogren 2010.
Heclo 1972.
45
Wittbom 2009, s 16. Gunnel Forsberg anför ett liknande resonemang i Forsberg 2006. Se även Brunsson och Olsen 1993,
Sahlin-Andersson 1996, Blomqvist 1996, Rövik 2007 och Tomson 2008.
46
Johannson 2005, s 72, se även Dahlstedt och Hertzberg 2005.
47
Wistus 2010, s 12 samt kapitel 2 i denna avhandling. Se även Elander 1999, Hedlund 2008 och Hudson och Rönnblom
2003 a, b.
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Jag anser att partnerskap bör ses som hybrider mellan nätverk och organisationer med sin blandning av hierarki och nätverk. Se Andersson 2006a och Thatcher 2004. Jag väljer dock här att se dem som nätverk som Wistus 2010. Se även Hertting och Vedung 2009, s 23.
49
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kens enögdhet”. Liknande slutsatser förs fram i andra studier av Elisabeth Sundin, Gunell
Forsberg, Anita Larsson, Britta Ohlsson med flera.51 När det gäller partnerskap för tillväxt
skrev Lillemor Westerberg år 2000 om inkludering av kvinnor i regionernas processer kring
regionala tillväxtavtal. Hon fann att kvinnor vid lokala och regionala resurscentra inte inbjöds
att delta i processen, att deras frågor marginaliserades och att ett ledarskap präglat av hierarki
och tidigare nätverk definierade tillväxt som något som inte inkluderade andra perspektiv.52
Hanna Westberg, Lars Kronvall och Ursula Hård är andra som kommit fram till ett liknade
resultat.53 Christina Scholten visar att det finns en hegemoni inom den regionala utvecklingspolitiken som motverkar nya perspektiv.54 Malin Rönnblom och Christine Hudson har granskat
partnerskap ur ett genusperspektiv men även till viss del ur ett glesbygds- och etnicitetsperspektiv och har kartlagt liknande exkluderande tendenser.55 Ragnar Andersson har visat hur
integrationsfrågorna marginaliseras i det regionala tillväxtarbetet.56 Carl-Ulrik Schierup visar
hur integration marginaliseras inom området i en EU-kontext.57 Rapporter från verket för Näringslivsutveckling, NUTEK, visar också att integrationsfrågorna marginaliseras.58 Forskar- och
utvecklingsgruppen APeL har inom ramen för NTG Partnership studerat partnerskap inom
Equal-programmet, och visar59 hur grupper marginaliseras även i dessa partnerskap: trots att
dessa mer uttryckligen arbetar med inkludering som övergipande mål.60 Sofia Wistus beskriver
hur själva partnerskapskonstruktionen kan motverka inkludering.61 Sue Clegg och Katie
McNulty visar hur tidigare existerande lokala nätverk tenderar att ta över i nya partnerskapsamarbeten, vilket kan leda till exkludering av marginaliserade grupper.62 Lena Martinsson och
Paulina de los Reyes har var för sig och tillsammans visat hur en tillväxtdiskurs marginaliserar
andra perspektiv, liksom även Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg som granskat bland
annat partnerskap.63 Gunnel Forsberg och Gerd Lindgren har tillsammans med en forskargrupp
knuten till Karlstads universitet i en omfattande djupstudie granskat processen bakom hur det
regionala tillväxtprogrammet 2004 – 2007 i Värmland togs fram i och genom nätverk. De konstaterar att processen dominerades av manligt dominerade nätverk där sådana faktorer som
kön, släktskap och anknytning till regionen fick stor betydelse för möjligheten att få tillgång
till de avgörande nätverken.64 Anna Isaksson visar hur jämställdhet och integrationsaspekter
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underordnas och marginaliseras en tillväxtdiskurs i sin studie av Equalpartnerskap.65 Även
Maria Bogren studerar utvecklingspartnerskap inom Equal och kommer fram till att frågan om
målgruppernas inkludering marginaliseras.66 Dessa och liknande studier visar hur arbetet i nätverk och partnerskap kan leda till exkludering av frågor, perspektiv och grupper.
Slutsatsen är att det är viktigt att studera hur integrationspolicyns översättning i den regionala utvecklingspolitiken ur ett exkluderings- och inkluderingsperspektiv.67

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR
Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera hur nationella mål inom politikområdet integration, avsedda att förverkligas tvärsektoriellt inom andra politikområden, översätts
inom politikområdet regional utveckling och dess regionala och lokala tillväxtpartnerskap.
Jag har ovan identifierat en statlig strategi för styrning av denna översättning bestående av
tre delstrategier.
Den första delstrategin var att inrätta tvärsektoriella politikområden syftande till att påverka
politiken inom andra politikområden. Den andra delstrategin är att göra detta genom metoden/strategin mainstreaming. Den tredje delstrategin är att bygga upp eller nyttja existerande
nätverk för att påverka att policyn översätts till aktiviteter. Med utgångspunkt från detta är min
övergripande forskningsfråga: – Hur genomfördes denna översättningsprocess och vad blev
dess resultat? För att kunna besvara ovanstående fråga har jag formulerat följande delfrågor:
– Hur såg den policy ut som regeringen ville ha översatt? Detta analyseras i kapitel 4.
– Hur genomfördes översättningsprocessen och med vilket resultat? Detta studeras i kapitlen 4
och 5.
– Vad kan ha påverkat översättningsprocessen? 68 Detta analyseras i kapitel 6.
Evert Vedung konstaterar att beskriva i syfte att besvara frågan hur, är en underskattad men
viktig del av det vetenskapliga arbetet, som i sig innebär analytiskt arbete.69 Beskrivning och
besvarandet av frågorna ovan är väsentliga delar i syftet bakom denna studie.
Studien har genomförts genom en analys av centrala dokument inom politikområdena integration och regional utveckling samt av en fördjupad studie av en region under åren 2000 –
2004. Dessutom har genomförts en analys av de olika regionala tillväxtpartnerskapen i landet
under perioden 2000 – 2007. Den fördjupade studien av en region är upplagd så att den följer
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översättningen av idén om mainstreaming av integrationspolicyn genom olika nivåer och i olika policysammanhang. Styrmodellen innebar att regeringen formulerade mål, som var tänkta
att administreras på olika nivåer genom en hierarkisk organisation för att därefter genomföras i
nätverk med aktörer utanför hierarkin (se figur nedan). Detta överensstämmer väl med en modell för flernivåstyrning genom nätverk.70 Nedan beskrivs denna modell för flernivåstyrning
genom nätverk som också är tänkt som utgångspunkt för analysen i avhandlingen:
Nationell nivå: Här beskrivs och analyseras översättningen av regeringens mål om en ny integrationspolitik till en integrationspolicy, för att därefter följa översättningen från integrationspolicy till regional utvecklingspolicy.
Regional nivå: Här beskrivs och analyseras hur den nationella regionala utvecklingspolicyn
översattes till regional nivå.
Lokal nivå: Här beskrivs och analyseras hur den regionala policyn översattes till lokal, det vill
säga oftast kommunal nivå.

F I G U R 1: T Ä N K T

ÖVERSÄTTNING AV INTEGRATIONSPOLICYN GENOM EN HIERAR-

KISK NÄTVERKSSTYRNING.

Integrationspolitik

Regional utvecklingspolitik

Regionala tillväxtpartnerskap
Partner
Partner
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Andra begrepp som även används i svenska sammanhang är till exempel, multi-level governance, se Pierre 2003, som
också använder begreppet flernivådemokrati. Stig Montin introducerade begreppet Interaktiv samhällsstyrning, se till exempel Montin, 2006 och Hedlund och Montin, 2009.
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DISPOSITION
I kapitel 1 presenteras bakgrund och motiv till studien samt syfte och frågeställningar.
I kapitel 2 definieras ett antal nyckelbegrepp som översättning, implementering, policy, mainstreaming, nätverk och nätverksstyrning. Därefter sker en genomgång av erfarenheter av tidigare policy- och implementeringsforskning samt forskning kring nätverk och nätverksstyrning.
Begrepp och teoretiska perspektiv diskuteras och ett antal väljs ut för den fortsatta analysen.
Jag identifierar vad jag ser som en analysenhet, en policy, inom politikområdet integration.
Kärnan i denna policy är en idé om integration vars översättning jag följer i ett antal olika policysammanhang.
I kapitel 3 redovisas och diskuteras valda metoder för studien som består av intervjuer, observationer och textanalys av olika offentliga dokument med koppling till integrationspolitik och
regional utvecklingspolitik.
I kapitel 4 beskrivs och analyseras integrationspolicy i Sverige från 1997 och framåt. Denna
analys ger en inramning och anger förutsättningar för det studerade fältet. Utifrån denna analys
utformas ett analysschema som används för att analysera översättning i det följande. Denna
inramning av fältet fortsätter med att jag beskriver politikområdet regional utvecklingspolitik
samt ytterligare preciserar förutsättningarna för ett regionalt tillväxtpartnerskaps integrationspolitiska arbete. Därefter granskas översättningen mellan integrationspolitik och regional utvecklingspolitik först på nationell och sedan på regional nivå. I kapitel 5 beskrivs och analyseras processen i Östergötlands regionala tillväxtpartnerskaps arbete med integrationsfrågor från
1998 fram till 2003 och framtagandet av ett regionalt tillväxtprogram för Östergötland för perioden 2004 – 2007. Dessutom görs en granskning av mainstreamingen av integrationspolicy i
alla 21 regionala tillväxtpartnerskap utifrån tillväxtavtal, -program och utvärderingar.
Beskrivningar och analyser i kapitel 4 till 5 används som underlag för en sammanfattande analys i det avslutande kapitlet 6. Där reflekteras även över framtida policyutveckling och möjlig
framtida forskning. För den som nöjer sig med en övergripande bild av avhandlingen rekommenderas sammanfattningen i kapitel 6.
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K APITEL 2

F ORSKNINGSÖVERSIKT
I detta kapitel görs en presentation av min teoretiska referensram. Kapitlet har en
översiktlig karaktär och syftar till att ge en bred forskningsöversikt över hur centrala begrepp i avhandlingen vuxit fram och används. Sådana centrala begrepp är
översättning, tvärsektoriell styrning, nätverksstyrning och mainstreaming. Även
begreppen tät och lös koppling samt särkoppling presenteras. Det finns en omfattande forskning kring policy och policyimplementering samt mainstreaming som
berikar förståelsen för det jag studerar. I översikten beskrivs forskning inom området, som jag knyter an till, även om inte allt redovisas i analysen. Genomgången
strävar efter att visa att de olika begreppen oavsett sina ursprung i olika discipliner har mycket gemensamt. Detta för att underlätta för läsare att se likheter mellan begrepp de är vana att stöta på sina verksamheter och de begrepp som används
i min analys.

Som framgick i inledningskapitlet tillämpar jag i denna avhandling ett översättningsperspektiv. Det innebär att jag analyserar något som jag ser som idéer förpackade i formen av en policy.71 Implementeringen av dessa idéer ser jag som en process där denna policy översätts i olika
policysammanhang.72 Närmast beskriver jag bakgrunden till framväxten av ett översättningsperspektiv inom forskningen, redogör för och diskuterar olika inslag i ett sådant samt definierar hur jag kommer att tolka och använda ett översättningsperspektiv i avhandlingen.73

2.1 ÖVERSÄTTNING SOM ANALYTISKT PERSPEKTIV
Tidigare dominerades samhälls- och kulturvetenskaperna av ett diffusionssynsätt på idé-,
innovations- och policyspridning, präglat av naturvetenskapliga metaforer.74 I dessa beskrevs
diffusion som en process där idéer sänds ut från en sändare via olika kanaler för att nå målet
och på vägen möter olika typer av trögheter och motstånd samtidigt som idén förblir i stort
oförändrad.75 Ett sådant synsätt blev dock alltmer otillräckligt för att förklara de stora olikheterna i hur idéer mottogs eller tolkades i olika kontexter. Även inom nyinstitutionell teori kriti71

Benny Hjern menar att policy är: ”en eller flera idéer och försöken att skapa institutionella arrangemang som gör idéerna
möjliga att förverkliga”, Hjern 1983, s 8.
72
Med policysammanhang menar jag en analysenhet där jag avgränsar såväl aktörer som början och slut på en policyprocess.
73
Jag kommer att omväxlande använda perspektiv och synsätt som synonymer.
74
Johnson 2003, s 15, som menar att ett sådant perspektiv särskilt dominerade inom statsvetenskaplig forskning. Det finns
olika diffusionssynsätt. Diffusionsteoretiker som Torsten Hägerstrand till exempel har betonat hur kontext och aktörer påverkar den ursprungliga idén på ett sätt som påminner om översättningssociologin. Se även Mörth 1998.
75
En lämplig metafor skulle kunna vara flipperspelet där bollen skickas i väg olika banor.
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serar forskare vad de ser som ett dominerande diffusionssynsätt på hur idéer och mönster
sprids. Detta synsätt anses vara alltför inriktat på utvecklingen på makronivå och innebär därmed att mikronivåns och enskilda individers betydelse nonchaleras. Något som innebär att man
missar variationer och olika aktörers möjligheter att påverka utvecklingen. Därför efterfrågas
allt mer av studier på mikronivå och uppmärksamhet på människor och sammanhangs betydelse.76 Vartefter växer synsätt fram som betonar att ”… ett objekts spridning är alltid beroende
av att det finns någon som gör det till sin uppgift att sprida det vidare”.77 Kerstin Sahlin och
Lena Wedlin formulerar det på följande vis:
Furthermore, the observations showed that such circulating processes (av idéer)78 need to be
understood in social rather than physical terms. What was spreading was not ready-made
and unchangeable practices or goods, but ideas subjective to repetitive translation.79

Därför blir i ett översättningsperspektiv idéspridning beroende av att någon tolkar och översätter idéer som tillräckligt intressanta eller viktiga för att sända vidare.80 Ett sådant översättningsperspektiv anammas av allt fler forskare.81 Det går att illustrera de olika spridningssynsätten utifrån en fotbollsmatch. I ett diffusionssynsätt är det den första sparken (och kvalitén på
bollen) som är avgörande. I översättningssynsättet blir varje övertagande av bollen avgörande.
Alla aktörer påverkar genom sina aktiviteter och attityder utformningen av idén.82 Eller som
Madeleine Akrich, Michel Callon och Bruno Latour skriver ”To Adopt is to Adapt”.83 I ett
översättningsperspektiv kan då policy ses som en process där mening konstant skapas och återskapas.
Policyöversättning är en betydelseskapande process genom vilken policyidéer löskopplas i
tidsmässig och rumsligt hänseende, från en kontext där de tidigare utnyttjats och används
som förebilder för policyförändring i en ny kontext.84

Ett översättningsperspektiv är lämpligt för att fånga processer.85 En viktig poäng i ett översättningsperspektiv är att meningsskapande sker av människor. För att idéer och beteenden ska
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Sahlin och Wedlin 2008, s 421.
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Liknande ansatser görs också av olika utbytes- och förhandlingssteorier, se Johansson 1997 och Beckman och Carling
1989. Se även Hultman, Klasson och Nilsson 2002 som talar om ”organisatoriska övergångar” i en kedja där det finns
brytpunkter som innebär förhandlingar, tolkningar och överväganden som styrs av respektive system. Ett liknande resonemang återfinns även inom institutionell etnografi, Isaksson 2010. En fördel med översättningmetaforen är att den förutsätter aktörer som samverkar om en förändring, se Czarniawska 1996. Ofta tillskrivs organisationer egna viljor. Jag anser
som Göran Ahrne: “But organizations cannot speak or move: they have no legs to walk with, and no eyes to see with.
When organizations do something it is always individuals who act”, Ahrne 1997, s 28ff. Individen kan dock inte agera hur
som helst utan påverkas av organisationer: “The organization supplies the actor with resources, tasks, goals, motives,
knowledge etc, while the individual supplies contributes muscles, brain, eyes and voice, a face and a body”.
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Latour 1998, Czarniawska och Jorges 1996, Czarniawska 2005, Czarniawska och Hernes 2005, Johnson 2003.
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spridas mellan organisationer och länkar i en styrningskedja krävs aktörer som aktivt översätter
dessa utifrån sina perspektiv och utifrån villkoren i sina olika kontexter. 86 Om ingen tar till sig
en idé sker ingen spridning av denna oavsett hur bra eller stark idén ansågs vara från början.
Ett översättningsperspektiv är därför användbart för att beskriva hur idéer färdas mellan olika
kontexter.87 Det ger goda möjligheter att studera hur roller och aktörer konstrueras.88 En översättning blir i ett översättningsperspektiv alltid bunden till ett särskilt sammanhang.89 Det blir
därför viktigt att relatera olika frågeställningar till en social, ekonomisk och kulturell kontext.
Sambandet mellan olika nivåer är mångtydigt och maktförhållanden och restriktioner påverkar
översättningsprocessen. Denna kan också påverkas av traditioner och av social kontroll.90
New norms have to fight their way into institutional thinking. Therefore, norms are translated rather than imitated. This translation process involves compromises and shared as well
as competing objectives: it is a negotiation process.91

I Sverige har Kerstin Sahlin-Andersson beskrivit översättning som redigering. Metaforen innebär att det går att ställa frågor om vad som redigeras? Vilka är redigerarna? Vilka regler har
etablerats och vilka skäl för redigeringen anförs? De som redigerar behöver inte ha något med
den ursprungliga policyn att göra utan kan vara mellanchefer, konsulter, specialister, forskare
eller liknande. Kerstin Sahlin-Andersson menar att redigering sker inom begränsande ramar
som sociala normer, traditioner och konformism.92 Även olika organisationskulturer påverkar
redigering av översättningar.93 Översättningen sker inom ramen för existerande språk, begrepp,
kategoriseringar och värderingar. Tillsammans ger allt detta en infrastruktur för en redigeringsprocess.94 Samtidigt måste det finnas en möjlighet att anpassa idén och variera den. Är
utrymmet för att variera för litet eller villigheten att förändra den obefintlig, minskar dess möjlighet att fortsätta översättas.95
Det finns svårigheter med att förstå begreppet översättning som kan minskas genom att hänvisa till skillnaden mellan det svenska begreppet översättning och det engelska ”translation”.
Det engelska begreppet ”translation” går inte direkt att likställa med den mer vardagliga svenska användningen av översättning. Det engelska begreppet ”translation” har en vidare betydelse
än det svenska översättning vilket kan förklara varför det blivit populärt i den engelskspråkiga
världen. Det svenska begreppet pekar på något som i sin helhet sätts över i ett nytt sammanhang. Ordet ”translation” står visserligen också för något som motsvarar det svenska översättning men även för tolkning, skriva om, tyda, förklara, förflytta, förvandla, omvandla, omsätta i
handling. Det bär släktskap med begrepp som ”transform” och ”transfigure”. I svenska sam86
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manhang innebär detta en känsla av glapp mellan begreppen ”translation” och översättning
som måste fyllas ut genom förklaringar som inte behövs i engelskan.96 Det engelska begreppet
är mer aktivt än det mer passiva svenska översättning. Det gör också klart att det behövs aktivitet från människor för att göra tolkningar, omvandlingar och omsättningar till aktiviteter.97 Det
är denna aktiva transformerande form av översättning som jag åsyftar här. Eller som Fredrik
Lavén utvecklar det, det som översätts ”… is not simply transmitted, it is transformed and modified according to goals”.98 En översättning kan därför kräva att den ursprungliga idén förändras. Det måste finnas vad Anna Isaksson kallar ett idémässigt handlingsutrymme99 eller vad
Sahlin-Andersson nämner redigeringsutrymme. Men en översättning av god kvalitet innebär
ändå att mycket av grundidén och värderingarna i den ursprungliga idén återfinns i senare
översättningar.
Hur går då en översättning till? En idé kan överföras från människa till människa genom berättelser. För att kunna spridas i en organisation eller mellan organisationer behövs dock i praktiken idéerna på något sätt materialiseras. Barbara Czarniawska, Bernard Joerges och Guje
Sevón har utvecklat en tankemodell kring detta, utifrån Micael Callon och Bruno Latour, som
bygger på en handlingskedja med: idé, objektifiering handling, upprepad handling, och institutionalisering. Denna modell kallar de följdriktigt idémodellen. Czarniawska, och de övriga,
menar att översättningen och spridningen sker i form av artefakter som särskilda berättelser –
prat, texter, måldokument, bildspel och andra artefakter. I mitt fall motsvarar olika policy- och
strategidokument, analyser och rapporter dessa artefakter. Det är dessa objektiverade idéer,
ofta spridda av vad Czarniawska kallar idébärare: personer och organisationer som har till
främsta uppgift att sprida idéer – som översätts.100 Dessa objektifierade idéer översätts till olika
handlingar som sedan i sin tur kanske upprepas. Upprepas de tillräckligt ofta börjar människor
i organisationerna ta dem för givna, formulera motivationer för varför de måste upprepas, sluta
uppmärksamma dem, bara göra dem. När detta sker har idéerna institutionaliserats. 101 Alla
idéer är dock inte lika ur spridningssynpunkt. Vissa går att se som övergripande idéer som får
funktionen som ”bryggor mellan flyktiga modén och varaktiga institutioner”.102 Idén om mainstreaming, menar jag, är ett exempel på en övergripande idé som ryckts loss från sitt ursprungliga sammanhang inom jämställdhetsområdet och kontextlös rör sig mellan olika fält.
Aktörer i form av individer och organisationer med olika intressen har enligt de skandinaviska forskarna ett visst handlingsutrymme då ett nytt styrinstrument introduceras. Detta hand-
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lingsutrymme innebär att aktörer kan omvandla det nya styrinstrumentet under processens
gång.103 Med Bruno Latours ord är det aktörerna som har makten att avfärda styrinstrumentet,
förändra det, lägga till aspekter eller förråda det.104
Vad kan då en översättning resultera i? Eva Wittbom har inspirerats av såväl Kerstin SahlinAndersson som Judith Squires och Mark Bell till något jag formulerat i följande modell av
möjliga översättningar och som jag använder i analysen.105
1) Ingen översättning refusering
2) Översätts som assimilering
3) Översätts som särkoppling
4) Översätts som transformering
De tre första punkterna innebär olika former av marginalisering. En stoppad översättning innebär att idén har refuserats, den avfärdas. Ingen har tagit till sig den. Det är här viktigt att påpeka att en icke-översättning är en aktiv handling. (På samma sätt som ett icke-beslut kan ses
som ett beslut.)
Assimilering innebär att en idés översättning inte leder till någon avgörande förändring i det
mottagande sammanhanget. Det nya underordnas och anpassas till gällande villkor. Det kan
innebära att en organisation säger sig vilja genomföra till exempel jämställdhet. Detta leder
dock inte till några större förändringar i organisationen då enbart sådant som underordnar sig
organisationens etablerade värderingar tillåts. Ett exempel på assimilering för individer är en
assimilationspolitik som går ut på att invandare ska anpassa sig till värdlandets värderingar och
praktiker. Margareta Popola beskriver det som att:
Enligt assimilationsprincipen förväntas minoriteterna att ge upp kulturyttringar som skiljer
sig från majoritetsbefolkningens språk, religion och andra värderingar.106

Assimilationspolitik kan innebära att man skyddar individer från diskriminering men inte erkänner grupper och kollektivs ojämnlika situationer.107 Den utgår från en formell jämlikhet,
men lyckas inte att placera in diskriminering i en större samhällig kontext.108 Alla ska behandlas lika oavsett deras reella situation. Assimilering innebär ett fokus på individer och enskildheter under det att man bortser från maktrelationer.
Särkoppling innebär att frågor eller mål löskopplas i mer eller mindre hög grad från det som
anses utgöra kärnverksamheten. Ofta märks en isärhållning innebärande en sidoordnande or-
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ganisering, säråtgärder och marginalisering. Särkoppling kan ske medvetet i en organisation i
syfte att experimentera och pröva nya idéer.
Transformering innebär en översättning där grundläggande strukturer, attityder och institutionella förhållanden förändras. Transformering jämställs ofta med den mest utvecklade formen av mainstreaming.
Assimilering, särkoppling och transformering ses av Squires och Wittbom som olika steg i
en process. Sålunda kan assimilering och särkoppling utvecklas och leda till transformering.109
Dock finns det ofta olika hinder för en sådan utveckling, bland annat utifrån härskande normer
och praktiker. Det kan vara svårt att dra klara gränser mellan assimilering och en särkoppling
som innebär underordning.
Den nyinstitutionella forskningen har kritiserats för att vara för inriktad mot stabilitet och
statiska förhållanden och för att inte förklara hur förändring kommer till stånd.110 En av nyinstitutionalismens viktigaste slutsatser är att organisationer alltmer börjar likna varandra – isomorfism. Organisationer inom liknande verksamhetsområden – organisationsfält – drivs att
härma varandra genom krav på legitimitet. I skandinavisk organisationsforskning har detta
påstående kritiserats på empirisk grund. Flertalet av de studier som antagandena om isoformism grundar sig på, har varit relativt ytliga och utan djupare eller längre studier av de studerade organisationerna. Den typ av kvalitativa undersökningar som gjorts i Norden visar i stället
att lokala förhållanden spelar stor roll för att det uppstår olikheter i organisationernas förändring. Under ytan i, till synes likartade organisationer, finns stora skillnader i strukturer och
praktiker.111 Genom att studera översättningsprocesser skapas en förståelse för hur en idé kan
få olika form och betydelse.112 Gudbjörg Erlingsdottir och Kajsa Lindberg har såväl tillsammans som var för sig granskat det empiriska stödet för idén om isomorfism inom den nyinstitutionella skolan. Deras slutsats är att denna inte håller. Däri får de stöd av Czarniawska med
flera som talar om en skandinavisk modell av nyinstitutionalism. Även om idéer, föreskrifter
och modeller kan bära samma namn – isonymism – betyder det inte att det förekommer samma
praxis. Erlingsdottir och Lindberg utvecklar en iakttagelse om att idéspridning, översättning,
kan resultera i såväl liknelser när det gäller namn – isonymi, form – isoformism, som praktik –
isopraxis, som skillnader.113 En kvalitetssäkringsmodell kan ha samma namn på olika platser,
liksom samma organisationsform, men det kan ändå skilja sig åt när det gäller de lokala praktikerna. Idéer kan översättas på olika sätt i olika kombinationer.114 Carina Löfström menar att
när det gäller översättning är det aldrig frågan om att en ny idé helt slår ut gamla vanor och
handlingar utan idéer översätts olika på olika platser, i olika tider och i olika sammanhang.115
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Fredrik Lavéns avhandling Organizing Innovation – How Policies are Translated Into Practice rör sig inom ramen för tillväxtpolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. 116 Lavén
använder sig av ett översättningsperspektiv med vars hjälp han studerar en ännu längre kedja
av översättningar än vad som granskas i denna avhandling. Han kartlägger hur idéer om innovationer och regional utveckling översätts i policyer och sedan hur dessa översättningar resulterar i ytterligare översättningar i texter och aktiviteter. I mitt fall tar jag integrationspolicyn för
given och utgår från denna för att analysera översättningar in i ett annat politikområde och vidare i en kedja av översättningar i ord och aktiviteter.
På ett liknande sätt motiverar Eva Wittbom sitt val av detta perspektiv med att:
Översättningsmodellen ger möjlighet att följa spåren från den resa som målet om ett jämlikt
transportsystem gör genom myndigheterna framfört av lokala målstyrningspraktiker.117

Även om jag begränsar mig till att studera hur idéer uttryckta i policyer översätts eller ej i olika
aktiviteter, ger Lavéns studier intressanta metodologiska uppslag. Framförallt gäller det hans
fokus på vikten av organisering i motsats till att studera organisationer. Inspirerad av bland
andra Karl Weick och Barbara Czarniawska lyfter Lavén fram vikten av att studera processen
där föreskrifter i policyer översätts i handlingar och hur dessa översättningar påverkas av olika
lokala kontexter. Detta innebär att man bör undvika att ha givna och färdiga uppfattningar om
innebörden av olika fenomen utan sträva efter att fånga hur de uttrycks i handlingar och praktik. I mitt fall innebär detta en strävan att inte nöja mig med olika aktörers uttalanden om att
dessa mainstreamar ett integrationsperspektiv utan försöka fånga om och hur detta genomförs i
praktiken.118

2.2 FORSKNING OM IDÉER FÖRPACKADE TILL POLICYER OCH DERAS IMPLEMENTERING

Från andra världskriget och framåt växte olika länders förvaltningar i omfång och åtaganden.119 Välfärdsprogram, utbildningens utbyggnad, hälsosatsningar och andra stora reformer
ställde staterna inför stora utmaningar. Hur skulle styrningen av dessa program och satsningar
utformas?120 Allt verkade möjligt i ett reformarbete som präglades av en rationalistisk grundsyn.121 Självförtroendet underbyggdes av vad som verkade vara nya potenta metoder och teknologier som programstyrning, systemanalys, operationsanalys, cost-benefit analys och liknande.122 Tilltron till att kunna styra genom en styrningskedja, det vill säga från politiska beslut till
konkreta handlingar och åtgärder, var stor.123 Detta gällde inte minst i Sverige som låg långt
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fram när det gällde planerade reformer.124 En mer direkt styrning med order, relativt enkla
uppgifter för anställda och få organisationsled kom alltmer att ersättas av olika former av indirekt styrning i stora organisationer.125 Oavsett ursprungsland kom denna styrning att kännetecknas av upprättandet av centrala dokument där det problem som skulle åtgärdas identifierades och fastslogs, åtgärderna beskrevs, samt vem som skulle genomföra dem och med vilka
medel, och hur. De stora reformsatsningarna födde behov av bättre kunskap om reformernas
genomförande och utfall och kom att intressera forskare inom en rad olika vetenskapliga områden. 126 Med start i USA kom fenomenet alltmer och mer att analyseras och diskuteras med
hjälp av begreppet policy. 127 Styrningsstrategin policy har sedan dess blivit en allt viktigare
samhällsföreteelse och klassas i dag av vissa forskare som ett begrepp av stor samhällelig och
vetenskaplig betydelse.128 Alla typer av implementering av politik kan inte ses som policy. För
att något ska kunna kallas policy krävs en avgränsning mot det mer omfattande begreppet politik – som handlar om samhälleliga och offentliga frågor i allmänhet, såväl som mot mindre
förändringar. Med policy menas, enligt Rune Premfors, något mer än en programförklaring
eller deklarerade riktlinjer. Den innefattar även skilda åtgärder som vidtas för att förverkliga
offentliga riktlinjer eller program. Det får emellertid inte handla om mycket begränsade åtgärder eller enstaka beslut. Snarare är det frågan om kedjor av beslut. Kedjan är en policy, en
enskild länk är det inte.129 Något som kallas policy kan visa sig bestå av enstaka insatser utan
genomförande i sammanhängande kedjor. Andra förhållanden kallas inte policy men kan beskrivas enligt definitionen ovan. Policy är för mig framförallt ett analytiskt begrepp.130 Vissa
politikområden som hälsa, vård eller utbildning betraktar jag inte som policyer då de är för vitt
definierade. Beteckningarna syftar mer på frågeområden än konkreta program och genomförandeförslag. Enskilda projekt, lokala program och åtgärder kan ingå som delar av en policy
men omfattar för lite för att kunna ses som en policy. Flera policyer kan verka inom samma
verksamhets- eller politikområde. I mitt fall betraktar jag i analysen de för mig relevanta delarna av politikområdena integration och regional utveckling som policyer.
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2.2.1 V A D

SOM PÅVERKAR ÖVERSÄTTNING AV POLICY

Den ovan beskrivna reformoptimismen kom vartefter att klinga av. Erfarenheterna från de stora reformernas och programmens tid pekade på svårigheter vid genomförandet och dessutom
skapade även framgångsrika reformer nya problem. I ett antal uppmärksammade studier skärskådades bland annat de stora satsningarna i USA. En av dessa var ett försök att minska segregationen mellan svarta och vita som kom att skildras i den kritiska utvärderingen Implementation, 1973, av forskarna Jeffrey Pressman och Aaron Wildavsky.131 Pressman och Wildavskys
slutsats var att implementering, eller i mina termer översättning, är en svår konst och att ett
perfekt genomförande av en planerad policy inte är möjlig.132 Deras bok blev en klassiker och
inspiration för ett växande forskningsintresse för implementeringsfrågor som kom att förändra
synen på policyns möjligheter som styrningsstrategi och vad en policy skulle innefatta. 133 Tidigare var intresset framförallt inriktat mot det som av många forskare kallas policyteorin: hur
man i en policy analyserar orsaker till ett problem och föreslår åtgärder som kan lösa detta
problem.134 Däremot lades lite möda ner på att analysera och föreskriva hur en policy skulle
genomföras - det som kallas policyns organisering.135 Detta skulle komma att förändras. En
första reaktion på svårigheterna att förverkliga policyer var striktare krav på avgränsningar,
målformuleringar, definitioner och en än mer korrekt analys samt mätbarhet och kontrollbarhet, vilket begränsade vilka politiska reformer som man såg som möjliga att driva.136 Verklighetens och politikens utmaningar krävde åtgärder som gick utöver dessa begränsningar.137 Synen på policy kom vartefter att utvecklas och breddas. Två dominerande strömningar, den ena
präglad av en rationalistisk grundsyn, den andra mer präglad av betydelsen av situation och
kontext, influerade policyforskningen och debatten kring stora planerade samhällsprogram. En
utmaning var erfarenheterna av det stora antalet små och stora beslut som krävdes av ett stort
antal aktörer i långa implementeringskedjor för att genomföra en policy. Det är bland annat
detta som Jeffrey L Pressman och Aaron Wildavsky pekar på i sin studie där de lyfter fram
vikten av styrningen av policyers genomförande. Andra faktorer som kan inverka är bristande
resurser och kompetenser samt otillräckligt med tid. Det behövs en medvetenhet om betydelsen
av restriktionerna i form av resurser som pengar, tid och kunskaper. Brian Hogwood och Lewis
Gunn konstaterar att för att uppnå en perfekt implementering behövs:
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The adequate time and sufficient resources are made available to the programme. That not
only are there is no constraints in terms of overall resources but also that, at each stage in
the implementation process, the required combination of resources is actually available.138

Hogwood och Gunn drar slutsatsen att en perfekt översättning i form av att allt i en planerad
reform genomförs inte är möjlig att uppnå och därför bör detta inte heller vara målet.
Jeffrey L Pressman och Aaron Wildavsky betonade också betydelse av resurser för en lyckad
implementering och pekade på vikten av att kunna växla in resurser i form av finansiella medel
och personal i arbetstid. De skriver att pengar sägs avslöja var de verkliga intressena finns och
att det sägs att tid är pengar. I organisationer måste pengar växlas om till arbetstid för att leda
till förändring. Det är problematiskt att automatiskt utgå från att människor och organisationer
med multipla uppgifter använder tiden på ett likartat sätt. Jeffrey L Pressman och Aaron E
Wildavsky konstaterade att: ”Time is a scarce resource for men and organizations” och att:
If you want to know what matters most to an organization, chart the activities on which its
members spend their precious allotment of hours. The allocation of time deserves, thought it
does not receive, the same attention that we give to the allocation of financial resources.139

I en studie av ett större arbetsmarknads- och integrationsprogram i USA skriver Pressman och
Wildavsky om betydelsen av tvingande tidsamordning och beroenden:
Multiply the number of participants, give them varying degrees of centrality, arrange their
time budgets differently , and you have set up a typical pattern of stop and start characterized
by a little forward movement and a lot of delay//A number of delays resulted from alternative time priorities. No one specifically ordered these delays; they were caused by the fact
that participants had things to do at the time. // Participants did not turn flatly against the
project, but they had other things to do.140

Synsättet på policyers genomförande dominerades inledningsvis av ett hierarkiskt förhållningssätt som i policyforskningen kom att nämnas top-down policy, eller toppen-styr-botten styrning. Politiker och/eller en elit av förvaltningstjänstemän analyserade ett förhållande, slog fast
vad som var problemet och föreslog lämpliga åtgärder i form av ett policy- eller programförslag. Därefter skulle byråkrater på lägre nivåer i organisationen genomföra program- eller reformförslaget. Michael Lipsky visade att tjänstemän närmast målgrupperna för olika policyer
inte var neutrala verktyg för förverkligandet av policy. Verkligheten i form av lokala förhållanden och resursbrister i form av tid och pengar tvingade dessa tjänstemän att skapa egna kategoriseringar och praktiker, eller med mitt ordval översättning. I verkligheten kom policyer i
stor omfattning att skapas och omskapas i dessa målgruppsnära byråkraters praktik. Detta ledde fram till ett så kallat bottom-up, eller botten-styr-toppen, perspektiv på policy. Lipsky bi-
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drog till kunskapen om hur skiftande förutsättningar ledde till hur policy skapades och betydelsen av de målgruppsnära byråkraterna eller förvaltarna. 141
En annan insikt var att effekten av det stora antalet av olika led, nivåer och enheter i organisationer som behövdes för förverkligandet av en policy. Som beskrevs ovan sågs organisationen som en likformig enhet. I praktiken visade det sig finnas en mängd avvikelser i form av
normer, rutiner, regler, traditioner och tolkningsmönster såväl mellan olika organisationer som
mellan organisationers olika avdelningar och enheter. Regionala och lokala skillnader var snarare regel än undantag. Carina Löfström visar hur reformidéer inom Posten kom att översättas i
olika praktiker inom olika avdelningar.142 Institutionernas betydelse lyftes fram och blev ytterligare ett avsteg från tron på möjligheten av att kunna styra genomförandet av en policy. Synen
på en rationalitet som kunde gälla för alla ersattes alltmer av insikter om denna generella rationalitets begränsningar.143
Detta ledde i början av 1970-talet till utvecklandet av ett nyinstitutionellt perspektiv som
kom att benämnas ”garbage can”, eller ”soptunnan”. I detta synsätt bröts sambanden mellan
problem, lösningar, beslutsmöjligheter och aktörer upp och beslut och genomförande av policy
kom att ses som beroende av mer eller mindre slumpartade förhållanden. Problem, lösningar,
aktörer blandades som sopor i en tunna för att ibland mötas. En variant av ”garbage can” synsättet, som jag menar innehåller värdefulla insikter för analys av implementering av policy,
utvecklades av John Kingdon och presenteras närmare nedan.
Kingdon menar att det avgörande för såväl formulerandet som implementeringen av en policy är att den hamnar på en eller flera organisationers dagordning. Dagordning blir då ett centralt begrepp som syftar till att ett förslag på allvar behandlas i en organisation där det har en
möjlighet att omsättas i handling. För att detta ska bli möjligt måste enligt Kingdon en rad faktorer överensstämma i tid och rum. Det måste ske en ”tajming” eller uppstå ett ”Gyllene tillfälle för handling” där olika flöden sammanstrålar.144 Då kan konsensus uppstå och handling bli
möjlig. De flöden Kingdon talar om är problemflöde, policyflöde och politikflöde.
Med problemflöde åsyftas att ett förhållande görs till eller ses som ett problem möjligt att åtgärda.
Policyflöde syftar på förekomsten av olika förslag till att lösa problemen – policylösningar.
Olika typer av specialist- och expertgemenskaper kan stödja lösningsförslag och arbeta för att
föra fram dem. Ofta kan samma lösning komma att föreslås för en mängd olika problem.145
Detta kan vara avgörande för att en policy blir accepterad och får genomslag. Ett viktigt inslag
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i denna teori är John Kingdons begrepp policyentreprenörer som syftar på att policyförslag
behöver förkämpar.146 Dessa förkämpar finns inte bara inom förvaltningsorganisationerna.
Även aktörer utanför själva förvaltningen har möjligheter att påverka genomförandet av en
policy och delta i policyskapandet.147 För att en översättning ska kunna godtas är det viktigt att
den kan rättfärdigas i termer av ”allmänt accepterade kulturella värden”.148
Med politikflöde menas en rad påverkande faktorer som allmänna och politiska stämningar,
påtryckargrupper och deras aktiviteter, olika kampanjer, påverkan från valresultat och politiska
maktförhållanden. En viktig faktor är olika förvaltningsvillkor och förändringar i förvaltningar.
Andra påverkande faktorer är förekomsten av organiserade politiska krafter och konsensus.
Här handlar det också om att ta i beaktande att även om ett policyförslag kan anses vara
genomförbart kan priset för genomförandet anses vara för högt. Kalkylering är därför ett
mycket viktigt begrepp. Uppfattningar om hur en fråga ska kategoriseras och var den hör
hemma organisatoriskt är också avgörande.149
Senare forskning lyfter alltmer fram betydelsen av makt och olika typer av beroenden för
implementering. Klas Borell och Roine Johansson citerar med starkt gillande Mark Thatchers
kritik mot många policyforskares nonchalerande av maktaspekter.150 De pekar på förekomsten
av beroenden mellan olika aktörer som avslöjar maktförhållanden baserade på relationer och
administrativa, politiska och sociala kontexter. Förutsättningarna för att kunna påverka en policy kan sålunda skilja sig åt mellan olika aktörer. Makt är ett relationellt fenomen där vissa har
mer resurser än andra i form av kunskap, anseende, kontakter och institutionellt stöd. Förutsättningarna för att kunna påverka en policy kan sålunda skilja sig åt mellan olika aktörer.
Implementeringsforskare kom att alltmer betona vikten av tankegångar, språkliga definitioner, kategoriseringar, kognitiva inramningar, koncept151 som sågs som olika typer av språkliga
representationer av verkligheten med normerande makt.152 Dominerande tankegångar bidrar
till att konstruera definitioner och kategoriseringar som får makt inom och över policyprocessen genom att ange vilka som anses vara aktörer, vilken kunskap som är legitim och vad som
är lämpligt, realistiskt och möjligt att göra. Genom analyser av olika tankegångar försöker man
visa hur vissa verklighetsuppfattningar godtas medan andra förkastas. I en policy definieras
vem som har rätten att tala och vad som går att sätta på dagordningen och diskutera.153 Makt
över en policys implementering kan utövas genom att definiera vad som är kunskap eller inte,
och vilka som står för denna kunskap. Det betyder att policy formas inom ett sammanhang som
inbegriper kulturella och sociala praktiker. Ett sätt att utöva makt är att tillskriva sig själv eller
andra en identitet eller som Mats Börjesson154 skriver ”Kategorisering är knappast något
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oskyldigt språkspel/Kategorier är inte nollställda ur moralisk synvinkel - med dem följer maktordningar, värden, hierarkier”. Katarina Mattson visar hur föreställningar om etniska hierarkier
slår igenom i olika ekonomiska föreställningar.155 Makt att styra ligger mycket i förmågan att
framföra förslag, styra översättningar samt att kunna hindra andras översättningar från att bli
gällande. Att strategiskt styra olika aktörers föreställningsramar blir en avgörande del av en
framgångsrik styrning. Olika föreställningar om kön, klass, och etnicitet har stor betydelse.
Anna Isaksson visar också hur en kategori som ”män” resulterar i styrande makt genom att
osynliggöra mäns roller och positioner. Genom ett osynliggörande kan styrande gruppers
maktutövning fortsätta utan att ifrågasättas.156
Styrning med oklara mål kan, till exempel vid olika former av målstyrning, innebära legitimitetsproblem.157 Om allmänna och svävande mål ersätter detaljerad regelstyrning kan det
innebära oklarhet om vad dessa betyder och vilken legitimitet de ska tillskrivas. Om inte problemet är rätt uppfattat och åtgärderna för att lösa dem lämpliga, hjälper inte en effektiv organisation eller en hög grad av legitimitet. En framgångsrik implementering är då omöjlig.158 Ur
en annan synvinkel kan dock alltför detaljerade mål vara kontraproduktiva då de begränsar
flexibiliteten, förmågan att skapa nya lösningar159 och den vilja att frivilligt mobilisera resurser, som av många ses som fördelen med nätverksstyrning.
2.2.2 M E D V E T E N

PÅVERKAN AV ÖVERSÄTTNING

–

STYRNING

Policyforskare beskriver ofta hur den offentliga makten i sin implementering av policy använder olika former av styrmedel. Vanligtvis indelas dessa i tre huvudtyper: reglering, ekonomiska
styrmedel och informativa styrmedel.160 Reglering, eller som det också kallas administrativ
styrning, syftar på föreskrifter som regler, lagar, förordningar, instruktioner och liknande samt
inrättandet av olika organisationer – organisering.161 Ekonomiska styrmedel innebär att tillföra
eller beröva aktörer materiella resurser.162 Informativa styrmedel är påverkan genom övertygande, övertalning eller kunskapsöverföring. Exempel är forskning, information, jämförelser,
program, visioner och planer.163 Evert Vedung benämner dessa olika styrmedel ”käppar”, ”morötter” och ”predikokonst”.164 Det går att tänka sig dessa styrmedel såväl under government
som under governance.165 Betydelsen för genomförandet av en policy av hur organisationen
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som ska göra jobbet organiseras betonas alltmer. Policyforskningen har också visat att den
organisationsform som föreskrivs har stor betydelse för en policys implementering. Organisering bör därför enligt mig ses som en viktig faktor vid implementeringen av policy. Bengt Jacobsson och Bo Rothstein är forskare som utvecklat detta tema.166 Dessutom konstaterar Jacobsson att en av de effektivaste och mest använda styrmetoderna är något som oftast inte observeras eller lyfts fram av de mer normativt inriktade styrningsforskarna, nämligen informella
kontakter i form av samtal och dialog.
Det har utvecklats en diskussion om nya styrformer i form av interaktivt nätverkande – så
kallad governance. (Mer om detta längre fram.) Governance utesluter dock inte användningen
av de ovan nämnda styrmedlen eller metoderna. Tvärtom är dessa ofta en viktig del eller en
förutsättning för en interaktiv nätverksstyrning eller ”governance”.167
2.2.3 F R Å N

E N O R G A N I S A T I O N T I L L F L E R A M E R E L L E R M I N D RE A U T O N O MA

-

IN-

TERORGANISATORISK STYRNING

Föreställningarna om att det är avgränsade och enhetliga organisationer som förverkligar policy har allt mer ersatts allt mer av ett synsätt där man ser hur samverkan med aktörer utanför
den formella genomförandeorganisationen spelar en stor roll för både skapande och genomförande av policy. Detta innebär att det inte bara är inomorganisatoriska förhållanden utan även
relationer mellan organisationer som påverkar styrningen. Benny Hjern och David Porter kritiserar tidigare forskning för att bortse från att vid implementering av policy samarbetar oftast
delar av offentliga och privata aktörer i kluster. Tidigare verkade offentliga organisationer i en
miljö med få organisationer. Detta har ändrats och numera innefattar policyer ”multiorganizational programmes”.168 Dessa program genomförs av kluster av företag, statliga organisationer och andra organisationer inom ramen för policyernas inriktning. Hjern och Porter
lanserade begreppet ”potentiell källa av organisationer”.169 Genom att utgå från de administrativa och programteoretiska förutsättningar för ett program eller en policy går det, enligt Hjern
och Porter, att definiera vilka organisationer som tillhör den potentiella källan av organisationer för en policy. Dessa bildar ett råmaterial till olika former av samverkan och kan ge värdefull information om bakgrund och regler. Utgående från de möjliga organisationer som kan
delta i implementeringen av en policy sker ett urval. Dessa deltagande organisationer formerar
vad Hjern och Porter kallar en implementationsstruktur. Denna implementationsstruktur innefattar även aktörer utanför den formella organisationen.170 Det anses också användbart att skilja
på policygemenskaper, som består av policynätverk som förenas i samarbete under längre perioder och har en stark samsyn, från sakfrågenätverk som arbetar tillsammans med specifika
problem i ett lösare samarbete.171
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För någon med avsikt att styra mot ett specifikt mål kan ett otal autonoma och samverkande
organisationer i nätverk ses som en mardröm. Det är också Jeffrey Pressman och Aaron Wildavskys slutsats efter sin studie Implementation.172 Benny Hjern och David Porter menar dock
att komplexiteten ofta minskas av organisationerna själva genom tillämpningen av två olika
typer av logiker: Organisationslogik och Programlogik. Inom en organisation översätter organisationsmedlemmar, framförallt de som är kopplade till ledningen, externa policymål så att
dessa stämmer överens med medlemmarnas syn på organisationens huvuduppgift – dess organisationslogik. Organisationsmedlemmarnas bild av dess intressenters förväntningar är också
betydelsefull. Policyn blir i detta sammanhang behandlad som ett medel för att uppnå överlevnad för hela organisationen. Genom detta sker en anpassning av policyn till vad som ses som
huvudfåran – mainstream – i organisationen.
Den andra struktureringslogiken är programlogik. Den utgår från att en policy implementeras av kluster av offentliga och privata organisationer. Dessa organisationer har undergrupper/avdelningar av medlemmar som ser ett förverkligande av en övergripande policy, som till
exempel en miljö- eller en jämställdhetspolicy, i den egna organisationen som sin viktigaste
uppgift. För dessa aktörer är implementationsstrukturen lika mycket en administrativ struktur
att handla igenom som den organisation man är anställd i.173 Därför engagerar de sig i en implementering av policyn.
The actors and organizations in implementation structures seem to have a variety of goals
and motives. There may be a general interest in education, manpower training, or housing,
but each actor and organization is participating in the program for its own reasons. The intensity of the interest in the program varies substantially from one actor to another.174

Något som skulle kunna tas som ett exempel på en organisationslogik är Fredrik von Malmborgs studie av skilda motiv för att delta i offentliga – privata partnerskap för miljöutveckling.
I studien visas att små- och medelstora företags deltagande motiverades av möjligheten till
ekonomiska fördelar i ett tidsperspektiv på 1-3 år.175
I forskningen har nätverkperspektiv använts för att analysera varför policy utformas på det
ena eller andra sättet, såväl som för att förklara utfall av olika försök att genomföra policy.
Policyforskningen gick från ett synsätt på implementering som något enkelt till något komplext
och kontextberoende. Detta avspeglas i utformningen av policyer där alltmer utrymme ägnades
inte bara åt problemet som ska åtgärdas och hur detta ska ske utan hur förverkligandet av policyn ska organiseras på bästa sätt. Policyforskningens resultat sågs till en början ofta som problematiska men ledde vartefter till utformandet av nya styrmedel. Ett exempel är nätverk, som
från att setts som hinder för ett effektivt och rättvist förverkligande av policy, nu alltmer ses
som verktyg för att styra och förverkliga policy.
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2.2.4 H U R

NÄTVERK OCH NÄTVERKSSTYRNING KAN PÅVERKA ÖVERSÄTTNINGAR

Nätverk är ett vanligt förekommande begrepp med en mängd olika innebörder. En vanlig definition bygger på att det handlar om en frivillig samverkan mellan olika aktörer utifrån en uppfattning om att det finns något att vinna för alla involverade. Samverkan sker genom dialog
och förhandling. Detta motsvarar vad Evert Vedung idealtypiskt kallar det perfekta nätverket.176 Vedung beskriver också ytterligare en typ av nätverk där det finns aktörer utanför nätverket som har en avsikt att genomföra något med nätverket. Denna andra idealtyp av nätverk
kallar Vedung nätverk med extern pådrivare. Att använda sig av nätverk för att lösa komplexa
problem och för att lyckas bättre med olika slag av implementeringar är något som enligt
många samhällsvetare blivit allt vanligare de senaste årtiondena.177 Fenomenet kallas i den
internationella debatten och forskningen för governance. Oftast översätts inte begreppet utan
används i sin engelska form även i svenska sammanhang. Använda svenska översättningar av
governance är begrepp som flernivåstyrning genom nätverk, nätverksstyrning eller interaktiv
samhällsstyrning.178 Oftast handlar governance om statlig styrning av eller genom nätverk.179
Det är den typ av ”governance networks” eller styrningsnätverk som intresserar mig här.
Eva Sörensen och Jacob Torfing tillhör en grupp av forskare som intresserar sig för styrande
nätverk eller styrningsnätverk. I den form som Sörensen och Torfing, med flera arbetar med
denna teori och teoriutveckling kallas den Democratic Network Governance, av mig förkortat
till DNG.180 Jag kommer att använda termen både för själva teoribildningen men också för det
nätverk av forskare som arbetar med denna. DNG försöker att väva samman institutionell teori,
nätverksteori och demokratiteori. När det gäller nätverkstyrning har Sörensen och Torfing
främst hämtat impulser från fyra olika teoretiska perspektiv som skiljer sig från varandra
främst i synen på drivkraften bakom sociala handlingar som grundad i rationella val eller kulturbundna, och synen på om samhället domineras av harmoni eller konflikt. Eller som de formulerar det: kalkyl eller kultur, koordination eller konflikt. Dessa teoretiska perspektiv bildar,
enligt Sörensen och Torfing, grunden för utveckling av ny teori. DNG-forskarna definierar
nätverk som:
Ett relativt stabilt samarbete mellan jämbördiga och ömsesidigt beroende men operationellt
oberoende aktörer, som samverkar genom förhandling inom ramen för ett reglerat, normativt, kognitivt och imaginärt ramverk, och som är självstyrande inom ramar satta av utomstående aktörer och som bidrar till produktionen av offentlig nytta.181

Aktörerna kan vara offentliga, privata, intresseorganisationer, semi-offentliga organisationer,
av vilka vissa kan vara beroende av resurser från till exempel staten, men som ändå agerar med
viss självständighet. Aktörerna i nätverket behöver inte vara likställda när det gäller resurser
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eller auktoritet men då deltagande är frivilligt antas ingen aktör kunna utöva hierarkisk makt
över någon annan: då denna i så fall kan lämna nätverket.182 Nätverken kan ha många olika
former. De kan vara mer eller mindre formella, kort- eller långlivade, syssla med policyskapande eller policyimplementering. Nätverk sägs ha flera fördelar. De ses som lämpliga verktyg
för att lösa ”complex, uncertain, conflict-ridden policy problems”.183 De anses dessutom vara
bra för att tidigt identifiera olika problem och nya lösningar. De ses också som bra redskap för
att samla information och kunskap för bättre politiska beslut. Nätverk anses framförallt kunna
formulera policylösningar som är flexibla och proaktiva, samt minska risken för motstånd vid
implementering och därigenom underlätta förverkligandet av policy. Deras styrka ligger i förmågan att utnyttja aktörers olika erfarenheter och resurser och att kunna förutse framtida möjligheter och hinder.
Flera forskare anser att för lite uppmärksamhet har ägnats åt relationer och makt inom styrningsnätverk.184 Ken Caplan och Leda Stott presenterar en användbar modell där de analyserar
inflytande i partnerskap utifrån fyra nivåer.185 Modellen utgår från frågeställningar om olika
aktörer:
Kontrollerar: Initierar eller leder specifika faser eller aktiviteter.
Påverkar: Deltar aktivt i beslutfattande och har en röst.
Eller blir:
Konsulterade: Är involverade i diskussioner, har möjlighet att uttrycka åsikter och
ge feedback.
Informerade: Aktörer får information.
Nätverksstyrning har enligt vissa forskare fått ett sådant genomslag att det går att tala om nätverkstater. Det gör till exempel den norska forskaren Inger Sands, här återgiven av Eva-Maria
Svensson:
Nätverksstaten är ett sätt att begreppsligt uttrycka denna förändring, enligt Sand (1996). I
nätverksstaten har statens uppgifter och funktioner blivit mer eller mindre allomfattande
samtidigt som den i ökande grad är beroende av deltagande från och inblandning av de berörda parterna. Den rättsliga regleringen har ofta karaktären av ramlagstiftning kombinerat
med tonvikt på standarder, procedurer och institutionsuppbyggande. Statens verksamheter är
så omfattande och komplexa att de centrala myndigheterna knappast kan styra det hela reellt.
Olika nivåer är beroende av specialistkunskap och lokala erfarenheter. Nätverksstaten präg-
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las av omfattande, täta och komplexa interaktions- och samarbetsformer mellan offentliga
och privata organ. 186

2.2.5 K Ä L L O R

T I L L M I S S L Y C K A D E Ö V E RS Ä T T N I N G A R G E N O M N Ä T V E R K

Nätverk är beroende av ömtåliga sociala och politiska processer och verkar i en okontrollerbar
social, politisk ekonomisk miljö. Det är därför inte förvånande att, även med stora förväntningar på motsatsen, att styrning av översättningar i nätverk misslyckas. För att räkna upp några
orsaker från forskningen på området: man kan misslyckas att övertala relevanta aktörer att gå
med, transaktionskostnaderna kan bli för höga, tidshorisonterna kan skilja sig åt, storlek och
resurser hos de olika aktörerna kan skilja sig mycket åt och inte minst – det kan brista i styrningen:
There might be an inadequate attempt to metagovern the self-regulating governance network
due to the absence of a resourceful and legitime metagovernor, the failure of the metagovernor to understand how governance networks can be governed, or political resistance from the
network actors to external interference. 187

DNG-forskarna arbetar utifrån skilda teoretiska perspektiv vilka betonar olika förklaringar till
varför nätverk misslyckas.188 En förklaring utgår från att förhandlingar mellan olika aktörer om
att mobilisera tillräckligt med resurser för att lösa ett problem, kan misslyckas.189 Förhandlingarna kan misslyckas med att leda fram till en tillräckligt bra lösning för att tillfredsställa olika
aktörer inom nätverket samt möjliga veto-aktörer.190 Man kan även misslyckas med att få med
berörda och behövda aktörer i nätverket, att få dessa att gå med på att dela resurser, att få dem
att enas om en gemensam syn på problem och lösningar och förutsättningarna för dessa. Berörda och behövda aktörer kan exkluderas på såväl omedvetna som medvetna grunder. Man
misslyckas med att enas om hur man ska förhandla och vilka förutsättningar som finns för
samverkan. Konflikter mellan de olika aktörerna kan visa sig omöjliga att överbrygga och det
kan också vara så att alla aktörer är för svaga eller inkompetenta för att ta rollen som metastyrande. Yttre händelser kan också leda till misslyckanden.
Ett perspektiv utgår från att nätverk är till för horisontell samverkan mellan relativt självständiga aktörer. Institutionella regler och förhållanden hjälper aktörerna att inse sina ömsesidiga beroenden. Nätverk blir framgångsrika genom negativ och positiv koordination. Misslyckas man med att få aktörerna att inse sina ömsesidiga beroenden och få dem att koordinera
sin samverkan är risken för misslyckande stor.
För att lyckas med nätverk krävs därför enligt DNG-forskarna ett lärande och att nätverken
experimenterar och gemensamt reflekterar. Detta kan hindras av bristande förmåga att experimentera, en konservativ identitet, bristande förmåga att lösa konflikter och kombinera skilda
perspektiv. Dessa brister och svårigheter med styrningsnätverk kan och måste överkommas
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genom ett medvetet metastyrande. Det innebär en uppmuntran till experimenterande genom
exempelvis olika incitament och en öppen attityd till misslyckande och nya lösningar. Dessutom behövs att en metastyrande uppmuntrar och underlättar delandet av kunskap och det gemensamma reflekterandet över denna.
I ett perspektiv utgår man från att samhällsstyrningen drivs av en totalitär strävan att omfatta
alla grupper och individer. Styrningen går ut på att få aktörerna att själva välja följsamhet mot
en styrningsform för att denna ska framstå som effektiv. Det kan dock vara svårt att nå alla
aktörer. Dessa kan vara svaga, och splittrade. De kan ha otillräckligt med resurser för att delta i
den gemensamma styrningen. Andra grupper kan vara för starka och exkludera andra aktörers
inflytande. Styrningen kan därför kräva stärkt egenmakt för vissa grupper men minskad för
andra, liksom att man skapar solidariska värderingar som motverkar egoistiska nätverksintressen.191 I styrningen ingår att se till att alla relevanta grupper ingår, att arbeta med egenmakt för
vissa grupper och minskad egenmakt för andra. En viktig del av denna styrningsform är att
genom olika ”berättelser” skapa gemensamma identiteter – en styrning genom meningsskapande.
I de olika DNG-perspektiven argumenterar man för olika orsaker till nätverksmisslyckanden. I ett ses intressekonflikter som främsta orsaken till ett nätverksmisslyckande. I ett annat
ses istället likgiltighet och bristande balans mellan statens behov och förmåga som främsta
orsaken. Botemedlen blir då utvecklandet av förtroende, generaliserade regler och normer samt
en försiktig metastyrning på distans.
DNG-forskarna beskriver hur de försöker konstruera en sammanhållen teori om interaktiva
nätverk, som ska klargöra olika orsaker till misslyckande för nätverk liksom vad som kan göras
för att överkomma dessa misslyckanden. Eva Sörensen och Jacob Torfing erkänner de olika
perspektivens skilda teoretiska utgångspunkter. De menar emellertid att det finns en gemensam
kärna:
However, the various sources of governance failure seem to supplement rather than contradict each other and the different cures all seem to involve some kind of metagovernance.192

Nätverksstyrning löper stor risk att leda till ett misslyckande.193 För att lyckas att genom nätverk styra utvecklingen i samhället behövs en effektiv styrning. Det är en sådan styrning både
Walter J M Kickert och Roderick A W Rhodes åsyftar när de talar om network management194,
eller vad Eva Sörensen och Jacob Torfing med flera inspirerade av Jan Kooiman195 och Bob
Jessop, kallar metagovernance.196 Begreppet försvenskades till metastyrning av Stig Montin.197
Nedan utvecklar jag begreppet metastyrning ytterligare.198

191

Med ”empowerment” menar jag ökad egenmakt under det att ”disempowerment” innebär minskad egenmakt.
Sörensen och Torfing 2007, s 110.
193
Bob Jessop argumenterar för att styrstrategier, som marknad och hierarki misslyckas, men att detta även gäller nätverksstyrning: alla styrningsformer misslyckades men med olika saker, Jessop 1999.
194
Kickert med flera 1997, Rhodes 1997a.
195
Kooiman 2003, Jessop, 2002.
196
Jessop 2002.
192

44 – KAPITEL 2

2.2.6 N Ä T V E R K S S T Y R N I N G

GENOM METASTYRNING

Det finns få svenska policyanalyser kring flernivåstyrning genom nätverk. Patrik Hall och Karl
Löfgrens studie av implementering av IT-politik är ett exempel. Andra exempel är Stig Montin
med fleras granskning av Uppsala kommun, samt Martin Qvists studie kring flyktingmottagande.199 Ett fåtal svenska forskare har teoretiserat utifrån konkreta fall. Evert Vedung reflekterar kring analys och utvärdering av nätverksstyrning200 och renodlar två olika idealtyper av
nätverk. Det ena kallar han det perfekta nätverket vilket består av självstyrande och likvärdiga
aktörer som utifrån tillit till varandra sökt sig samman för att förverkliga mål de alla anser sig
tjäna på. Denna idealtyp menar jag motsvarar många nätverksforskares normativa antaganden
om nätverksstyrning. Vedung beskriver ytterligare en idealtypisk modell för nätverksstyrning,
nätverk med en extern pådrivare, där en sådan pådrivare till exempel kan vara staten som vill
styra implementeringen av integrationspolitik.201 Den svenska integrationspolitiken ska förverkligas bland annat genom att statliga aktörer genom olika nätverk påverkar attityder och
praktiker hos aktörer i samhället inom sina verksamhetsområden. Det är denna typ av nätverk
som jag analyserar. Detta innebär ”fundamentalt annorlunda villkor för måluppfyllelse”.202 I ett
perfekt nätverk utgår man från de mål som parterna gemensamt kommit fram till vid utvärderingen. I ett nätverk med externa pådrivare utgår man från de mål dessa externa pådrivare har
med nätverket. Detta överensstämmer mer med ett top-down perspektiv på policy. Vedung
bidrar med en värdefull insikt gällande det offentliga-privata nätverkets resultat där han ser
implementeringen som ett resultat av ett utbyte mellan struktur och process. Resultatet vid en
nätverksstyrning är enligt Vedung främst att producera politik.
Nätverkets styrningsresultat är i första hand inte effekt ute i samhället eller i naturen. Det är
en beslutad politik, en anammad intervention, som måste implementeras för att senare få effekter ute i samhället eller i naturen. Samverkan i nätverk skapar politik, utvecklar politik.
Det handlar om politiktillblivelse, om policy formation. Den implementerar inte någon annans politik. Skapelseaktens resultat är ett anammat handlingsprogram, en beslutad intervention, en strategi i form av ett språkligt formulerat beslut, som sedan i sin tur måste implementeras av och i moderorganisationerna för att få handfasta konsekvenser.203

Jag menar att det går att analysera effekterna av ett nätverk som används för styrning i samhället. Detta kräver dock en djupare analys av de i nätverkets deltagande organisationer än vad
som funnits möjlighet till i detta avhandlingsarbete.

197

Som Stig Montin presenterar begreppet står klart att metastyrning inte är något som enbart är avgränsat till nätverksstyrning utan även är tillämpligt för hierarki och marknad. Men det finns en skillnad – hierarki och marknad kan tillämpa
andra styrformer men för nätverk finns endast metastyrning, Montin 2006.
198
Wistus 2010, ser partnerskap som en typ av nätverksliknande organisering med speciella svårigheter.
199
Hall och Löfgren 2006, Montin 2006, Qvist 2008 samt Hill och Hupe 2006, konstaterar att många policyforskare väljer att
hellre granska få nivåer i en styrningskedja än helheten. Se även Blomgren och Blomgren 2002 som ett exempel på en
sådan bredare studie av nätverksstyrning.
200
Vedung 2006, likställer nätverk och nätverksstyrning med partnerskap och partnerskapsstyrning se även Fairclough 2005.
201
I en del nätverksteorier förekommer det att den externa pådrivaren i en metastyrning deltar i nätverkets arbete.
202
Vedung 2006, s 53.
203
Ibid, s 31.
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Metagovernance eller metastyrning är konsten att styra styrande nätverk. Med metastyrning
menar Eva Sörensen och Jacob Torfing idéer, begrepp och regler som används i syfte att styra
nätverk utan att begränsa dessa nätverks beslutsutrymmen allt för mycket. Det handlar om balans – att styra lagom. Allt för mycket styrning enligt en hierarkisk modell eller en marknadsmodell innebär förlust av de fördelar man ser i nätverksstyrning. Begreppet metastyrning
täcker en rad olika vägledningsaktiviteter, inkluderat självstyrning.
Erik-Hans Klijn och Jurian Edelenbos drar en skiljelinje mellan processledning och institutionell design. Processledning är inriktad mot nätverksunderstödjande, mot själva utbytet mellan olika deltagare i nätverken. Den metastyrande tar de olika beståndsdelarna i ett nätverk som
position, regler, historiska erfarenheter för givna och ser som sin främsta uppgift att utifrån
dessa givna förhållanden stimulera diskussion och utbyte. Med institutionell design vill man
däremot förändra olika beståndsdelar i ett nätverk.
Eva Sörensen och Jacob Torfing konstaterar att det kan vara svårt att dra tydliga gränser
mellan olika styrningsmetoder. Skillnaden mellan beskrivande och föreskrivande metoder kan
vara svår att urskilja, och hands-on och hands-off styrningsmetoder kan fungera tillsammans.
Utfallet påverkades av olika lokala kontexter.
As such, the different forms, perspectives, and evaluations of metagovernance that the four
theories provide seem to be more supplementary than exclusive.204

En sammanställning av förekommande metastyrning ger följande:
- Metastyrning genom institutionella ramar och spelregler.
- Metastyrning genom att ange mål (uppdrag) och ekonomiska ramar samt genom
uppföljning och utvärdering.
- Metastyrning genom konstruktion av mening och identitet.
- Metastyrning som nätverksbyggande och understödjande av befintliga nätverk.
- Metastyrning genom politisk/professionell lednings deltagande i nätverk i civilsamhället. 205
Eva Sörensen och Karl Löfgren att metastyrning anser att metastyrning kan delas upp under
fyra huvudrubriker där de olika aspekterna kan ses som mer eller mindre direkt avspeglande de
olika epistemologiska ställningstagandena i ovan beskrivna teoretiska nätverksperspektiven:
- Styrning genom policyformulering och resursstyrning
- Institutionell design
- Styrning genom strategiskt nätverksstödjande
- Styrning genom aktivt nätverksdeltagande

204
205

Sörensen och Torfing 2007, s 181.
Efter Montin med flera 2008, s 49.
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De olika styrmetoderna kan delas in i direkta och indirekta, eller som Sörensen och Löfgren
kallar dem: hands-on, eller handgriplig styrning, och hands-off, indirekt styrning eller styrning
på distans. Styrningen kan också delas in utifrån hur starkt den ingriper i nätverken och dess
aktörers inre liv. Sörensen och Löfgren sätter samman dessa olika kriterier i nedanstående analysmodell. De olika kriterierna är i viss mån överlappande.
Tabell över utövande av metastyrning206
Typer av metastyrning

Begränsad styrning

Hands – off eller

Policy- och

styrning på distans

resursstyrning

Hands – on eller
deltagande styrning

Nätverksunderstödjande

Stark styrning
Institutionell design

Nätverksdeltagande

Policy- och resursstyrning
Policy- och resursstyrning utgår från existerande nätverk. Styrning sker genom reglering av de
politiska och finansiella förhållanden som nätverken verkar inom. Detta kan ske genom att
utfästa mål som nätverken ska uppnå. Något som är i överensstämmelse med logiken inom
metoden målstyrning. Utöver det kan den metastyrande reglera vilka ekonomiska och administrativa resurser som får användas av nätverket och dess aktörer. Om nätverket sköter sig
fortsätter det att få resurser och tillåtelse att verka fritt. I denna styrningsform har den metastyrande ett litet intresse för innehållet i vad nätverket åstadkommer eller hur nätverket producerar
detta resultat. Det viktiga är att målen uppnås. Metastyrningen innebär att nätverken lever under vad Fritz W Sharpf kallar ”a shadow of hierarchy”. Att agera i skuggan av hierarkin innebär ett hot om att bristande frivillig följsamhet leder till införandet av tvingande regelstyrning.207 Som syns ovan betraktar Sörensen och Löfgren policy- och resursstyrning, som exempel på styrning på distans eller hands-off. Gränsen mellan denna styrningsform och institutionell design nedan, är ibland svår att urskilja, men ligger bland annat omfattningen av intresset
för vad nätverken åstadkommer och intensiviteten i styrningen. Policy- och resursstyrning ses
som präglat av en konsekvenslogik.208
Nätverksunderstödjande
Flera nätverksforskare menar att ett mer handgripligt stöd för det mesta är nödvändigt för att
ett nätverkssamarbete ska vara möjligt under en längre tid. Det krävs koordination och förmåga
att överkomma ömsesidigt misstroende och konflikter och medlare och ständigt närvarande
206

Sörensen och Löfgren 2007.
Scharpf 1994 s 40.
208
Konsekvenslogik eller ”logic of consequentality”, March och Olsen 2004.
207
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metastyrande behövs för att ge stöd, bidra med konfliktlösningar, stärka vissa aktörer, underlätta förhandlingar, agera som förespråkare för nätverksaktörer med få resurser och förmedla information inom nätverket. I en nätverksunderstödjande strategi är graden av inblandning från
den metastyrande ändå relativt låg menar Eva Sörensen och Karl Löfgren. Den metastyrande
har inget eget syfte utöver det som de övriga nätverksaktörerna har utan försöker dra nytta av
nätverket för egen del utan att styra dess arbete i en viss riktning. De är då inte frågan om ett
nätverk med externpåverkan. Nätverksunderstödjande ses som präglat av en konsekvenslogik
Institutionell design
Medvetna försök att genom metastyrning strukturera de förhållanden som nätverk för flernivåstyrning verkar under brukar kallas institutionell design.209 Begreppet institutionell design syftar både på aktiviteterna för att nå fram till förändringar som innehållet i den åsyftade förändringen. Det kan handla om att starta ett nätverk. Målet med institutionell design är att genom
formella och informella regler förändra karaktären på ett nätverk. Detta kan ske på olika sätt.
Ett är att styra deltagandet genom riktlinjer över vilka som bör vara med och/ eller vilka formella kompetenser nätverksaktörerna ska uppfylla. Ett annat är formella procedurer för att bli
nätverksaktör. Ytterligare ett är att påverka omfördelningen av resurser som pengar, kunskap
och personal mellan olika aktörer. Den metastyrande kan även göra klart för aktörerna att de
agerar ”in the shadow of hierarchy” och att hota med att bristande följsamhet kan leda till regelstyrning. Olika incitament kan riktas mot såväl nätverket som helhet som enskilda nätverksaktörer. Dessutom används även styrning genom ”berättande” som metod för att förmedla särskilda betydelser, mening, intresse och kollektiva identiteter. En sådan styrning kallar Hall och
Löfgren för visionär styrning – något de menar kännetecknar svensk förvaltning.210 En likhet
mellan policy- och resursramverksstyrning och institutionell design är att de utförs på distans.
Men vid institutionell design är styrningen mycket mer direkt och den metastyrande blandar
sig i nätverkets inre förhållanden. Institutionell design ses som präglat av en lämplighetslogik.211
Nätverksdeltagande
Nätverksdeltagande är den mest handgripliga styrningsstrategin. Här deltar den metastyrande
direkt i nätverkets debatter och förhandlingar. Genom deltagandet får den metastyrande kunskaper om läget och en plattform för att skapa och förmedla berättelser om den metastyrandes
syfte med verksamheten. Är det en statlig verksamhet som är metastyrande, har denna ofta gott
om resurser jämfört med andra nätverksaktörer och kan därigenom dominera. Därför måste det
till ett balansnummer. För mycket styrning och fördelarna med nätverksstyrning förverkligas
inte.212 Nätverksdeltagande ses som präglat av en lämplighetslogik.
209

I presentationer från DNG-nätverket kan forskarna verka mer enhetliga än de egentligen är. Flera begrepp används delvis
överlappande men också överlappande. Institutionell design som begrepp används främst inom governability theory.
210
Hall och Löfgren 2006.
211
Lämplighetslogik eller logic of appropriatness, se March och Olsen 2004.
212
Det går att jämföra med Bengt Jacobsson 1984, 1989, och betydelsen av ett informellt och dialogiskt styrande som skulle
kunna karaktäriseras som metastyrande genom deltagande.
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2.3 TVÄRSEKTORIELLA FRÅGOR OCH DERAS STYRNING
I Statskontorets forskningsöversikt På tvären. Styrning av tvärsektoriella frågor, beskrivs tvärsektoriella frågor som:
… att tvärsektoriella frågor eller områden är sådana där det krävs insatser inom flera olika
myndighetsområden och regelkomplex, som i sin tur ligger inom andra politikområden, för
att de eftersträvade målen inom det tvärsektoriella politikområdet ska uppnås. Ibland används också begreppet horisontella frågor. 213

Översikten konstaterar att tvärsektoriell styrning blivit allt vanligare och är grunden för en
tredjedel av regeringens femtiotal politikområden.214 Ökad tvärsektoriell styrning är en internationell trend och återfinns inom en rad länder och även inom organ som EU och FN. I flera fall
är den tvärsektoriella styrningen kopplad till olika internationella konventioner, avtal och regleringar.
De tvärsektoriella målen kan vara av olika karaktär. En del är mer av värdegrundskaraktär
och syftar på att uppnå en vision. Andra ses som mer konkreta och praktiskt genomförbara.215
Det finns flera anledningar till ökningen av tvärsektoriell styrning. En är en mer komplex värld
där samverkan och samråd mellan olika statliga och andra aktörer krävs för att kunna lösa upplevda problem. Olika slags problem som uppstår inom många områden i samhället, som exempelvis miljöproblem, kriminalitet och integration verkar resultera i krav på tvärsektoriell samverkan. Likaså krävs mer av samverkan när det gäller fördelning av resurser. Neddragningar
inom olika politikområden kan ha lett till en större önskan att samordna tillgängliga resurser.
Det går också att se en påverkan av olika styrsystem. Mål- och resultatstyrning kan i sig leda
till mer av tvärsektoriell styrning.216 Något som kännetecknar tvärsektoriell styrning är att en
sådan oftast siktar till att nå en högre grad av måluppfyllelse än vad de inblandade statliga förvaltningarna själva sätter som mål.
Utmärkande för tvärsektoriella frågor är dock att statliga insatser i många fall har en begränsad räckvidd. Det är ofta andra aktörer än statliga som har det slutliga ansvaret för frågornas
genomförande vilket innebär att styrningen till stora delar blir indirekt.217

Det innebär användning av styrmedel som olika främjandeinsatser, nätverksbyggande, opinionsbildning och stöd till ideella organisationer. Detta är dock inget speciellt för tvärsektoriella
frågor. I stort sett används samma styrmedel för dessa frågor som för andra. Det handlar om
regelstyrning, krav i förordningar, krav i regleringsbrev, instruktioner, målstyrning, handlings213

Statskontoret 2006, s 11. I översikten nämns synonymer som generella krav; horisontella krav eller frågor; sektorsövergripande frågor. Andra i litteraturen förekommande synonymer är: joining-up government, co-cooperation, whole-ofgovernment approach, cross agency coordination, cross-sectoral policy, cross cutting issues och policy integration. Intressant nog ses politikområdet regional utveckling som komplext och är tänkt att förverkligas tvärsektoriellt: vilket innebär
att jag studerar ett fall där en komplex fråga – integration, implementeras tvärsektoriellt i politikområdet regional utveckling, en komplex fråga som är avsedd att implementeras tvärsektoriellt, bland annat inom integrationspolitiken.
214
I ESV 2003, identifierats elva tvärsektoriella frågor eller generella krav. För en liten fördjupning och ett exempel på en
tvärsektoriell styrning, se Elin Wihlborgs studie av jämställdhetsintegrering inom miljöområdet, Naturvårdsverket 2004.
215
Ibid, s 23, där några ses som kombinerande dessa, till exempel integrationspolitiken.
216
Statskontoret 2006b, s 12.
217
Statskontoret 2006b, s 7-8.
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program och liknande. Dessutom förekommer styrning genom en variant av regelstyrning,
organisering, exempelvis genom uppbyggnad av särskilda stödmyndigheter, genom att ge
myndigheter ansvaret för frågor och upprättandet av olika råd och samverkansgrupper. Informativ styrning i form av uppföljning och utvärdering ges en viktig roll.218 Stöd till forskning
samt att staten agerar som föredöme är andra påverkansmöjligheter. Ekonomisk styrning, används ofta för att främja tvärsektoriellt arbete inom myndigheter. Satsningar som storstadssatsningen, vissa EU-program som Mål 3 och Equal samt olika självstyrelseorgan, länsstyrelser
och kommunala samverkansorgan är exempel på ekonomisk styrning.219 En viktig iakttagelse
är att politik-, och policyområden inte är jämlika, och inte heller olika organisationer inom
dessa. Så har till exempel finansdepartement ett mycket stort inflytande och kan motstå påverkan.220
Den tvärsektoriella styrningens karaktär innebär att den ofta utövas i många led och nivåer
och med aktörer som staten inte direkt kan beordra att göra något. Staten har en bristande rådighet.221 Det största styrningsproblemet är dock svårigheterna att förena tvärsektoriella mål
med det som betraktas som det mottagande politikområdets kärnverksamhet. Detta ses ofta
som en konflikt mellan målen i en hierarkisk vertikal styrning och en horisontell tvärsektoriell
styrning. Förhållandena skiljer sig åt inom olika politikområden och med olika tvärsektoriella
mål. Därför kan inte regeringen en gång för alla fastställa generella lösningar som ska gälla för
alla politikområden och nivåer. Ansvaret för att göra olika val och prioriteringar läggs i hög
grad på olika myndigheter och offentliga organisationer. Dessa prioriterar mellan målen i ett
vertikalt styrsystem – som sektorsmål - och målen i ett horisontellt tvärsektoriellt styrsystem.
En prioritering som oftast leder till att:
I regel kommer då det horisontella att få stå tillbaka för det sektoriella. Detta kan i sin tur
leda till att det horisontella området ifråga förlorar i legitimitet.222

Det är därför viktigt att ”… bygga upp system som säkerställer att olika tvärsektoriella krav
beaktas – och att olika sektorsanspråk vägs mot varandra”.223 Detta är dock svårt då olika tvärsektoriella krav kan vara motstridiga eller svåra att se hur de går att kombinera i olika sektorer.
Exworthy med flera, menar att det är nödvändigt i en vertikal styrning att såväl på central nivå
som lokalt presentera de tvärsektoriella lösningarna som möjligheter att åtgärda problem som
är kända inom olika sektorer, för att en översättning ska ske.224
Andra hinder för förverkligande är kompetens- och resursbrister. Tvärsektoriell styrning
ställer höga krav på regeringen, regeringskansliet och förvaltningarna när det gäller styrning. I
flera utredningar förs fram en oro för en överlastning av förvaltningarnas kapacitet om allt för
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Kanske just på grund av andra styrmetoder inte är möjliga, ibid, s 20.
Ibid, s 69 ff.
220
Exworthy och Powell 2004.
221
Statskontoret 2006b, s 14.
222
Ibid, s 14.
223
Ibid, s 22.
224
Exworthy med flera 2003, se likheterna med svensk integrationspolitik.Jämför med Verloo 2001.
219

50 – KAPITEL 2

många tvärsektoriella mål ska beaktas samtidigt.225 Statskontoret pekar på att regeringskansliet
framförallt är inriktat mot beredning av enskilda och löpande ärenden. En fortlöpande styrning
av horisontella frågor kan innebära att ”övergripande styrningsfrågor ofta får en underordnad
roll” och att det finns en risk för att ”tvärsektoriella frågor nedprioriteras och mals ner i den
allmänna beredningsprocessen”. Ytterligare en svårighet är att det ofta är svårt att mäta effekterna av en tvärsektoriell politik och säga något om vad som beror på vad? I forskningsöversikten På tvären, konstaterar Statskontoret att många målformuleringar är generella och opreciserade, som att myndigheter ska beakta, främja, stödja eller bistå för att uppnå tvärsektoriella
mål. Olika sådana skrivningar i förordningar och regleringsbrev, menar Statskontoret, har
framförallt haft en symbolisk betydelse och ett ”begränsat värde” för styrningen.226 I SOU
2005:66 görs en genomgång av jämställdhetspolitikens tvärsektoriella styrning. Där konstateras att en sådan haft en begränsad effekt och att förvaltningen utgått från en uppfattning om att
” … man ansåg det tillräckligt att yrka på tillämpningen av jämställdhetsintegrering. Det kan
ha funnits en uppfattning om att övriga politikområden och aktörer automatiskt borde utgå från
de jämställdhetspolitiska målen. I dag visar det sig att detta inte var fallet”.227 I utredningen
menar man att den eventuella framgången för de jämställdhetspolitiska målen kommit genom
jämställdhetsintegrering inom de olika politikområdena – inte på grund av tvärsektoriell styrning.228 En effektivare resultatstyrning efterfrågas som kan förstärka jämställdhetsintegreringen inom varje politikområde.229
Erfarenheter från Storbritannien när det gäller att mainstreama hälsofrågor in i olika politikområden, visar på en viss framgång med att få in frågorna i olika policydokument, men att det
brister när det gäller att översätta hälsomålen till konkreta resultat.230 En slutsats är att tvärsektoriell styrning är svårt och att det inte räcker med enbart administrativa förändringar. Ett aktivt, engagerat, uthålligt och närvarande ledarskap är en förutsättning.
As is so often the case, coordination (or any other virtue) may be achievable without special
mechanisms if there is the will to coordinate, but no mechanism is sufficient if there is an
absence of will.231

Därför menar Mark Flinders att det ibland kan handla mer om att förändra gällande attityder
och normer i centrala organ och bland styrande eliter än om att ändra formella strukturer.232
Schout och Jordan har i flera studier kartlagt hur miljöfrågor och hållbar utveckling får genomslag i olika politikområden. Deras slutsatser är att det ofta är svårt att se några sådana resultat.
Dock menar de att det ibland kan vara en framgångsväg att formalisera en organisation ytterligare. Så har EU-kommissionen presterat bättre sedan den har anpassat sina administrativa och
organisatoriska förhållanden till de krav som tvärsektoriellt arbete kräver. En mer uppstramad
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byråkrati med konsekvensanalyser, tidiga konsultationer, bättre planering och mer tillgängliga
dokument har lett till mer av informellt och formellt utbyte och påverkan kring miljöfrågor i
olika sektorer.233 Ett nödvändigt krav för att lyckas är att ha tillräckligt med administrativa
resurser.234 Andrew och Jordan använder begreppen aktiv och passiv koordination som syftar
på olika grader av omfattning, engagemang och systematik i hur koordineringsarbetet genomförs.235 Aktivt syftar på ett proaktivt och engagerat förhållningsätt, passivt på det motsatta.
Även Edward C Page har kartlagt en rad misslyckanden när det gäller att implementera hållbar
utveckling inom olika sektorer. Allt för ambitiösa, generella och vittomfattande program verkar misslyckas. I stället förespråkar Page ad hoc lösningar i konkreta situationer och en steg för
steg process med mindre förändringar.
In short, effective solutions to the problem of non-joined-up behavior are likely to be incremental and piecemeal rather than general and comprehensive.236

I en annan studie fann Duncan Russel och Andrew Jordan en högre grad av implementering
där det funnits en positiv inställning till hållbar utveckling inom en sektor. De förespråkar en
tvåvägsstrategi. Den policy som ska översättas inom en annan sektor måste skräddarsys så att
den har goda chanser att implementeras. Men man behöver också skapa en positiv inställning
inom den mottagande sektorn. Detta kan bland annat genomföras med styrd budgetering, karriärstöd som gynnar dem som tar det tvärsektoriella arbetet på allvar och liknande åtgärder. 237
Här finns möjlighet till en diskussion om hur man ska se på de tvärsektoriella målen. Ska de
ses som restriktioner, det vill säga ange gränser för vad som inte får göras. Då är det svårt att
ange dessa gränser. Eller ska de ses som vanliga målvariabler? I översikten På tvären skriver
man om tvärsektoriella mål och kärnverksamhetens mål och bortser från att den tvärsektoriella
styrningens mål syftar till en omdefiniering av vad som är kärnverksamheten till att omfatta
även det tvärsektoriella perspektivet inom det mottagande politikområdet. Detta var målet för
regeringen när det gällde integrationspolitiska målen och en anledning till varför transformativ
mainstreaming sågs som ett medel för att uppnå detta mål. I rapporten rekommenderas, trots
den antagna skillnaden mellan tvärsektoriella mål och kärnverksamhet, att metoden mainstreaming prövas för integrationspolitiken. Samtliga verksamhetsgrenar inom statliga myndigheter
bör analyseras och belysas ur ett integrationsperspektiv. En sådan uppgift sågs som stor och
omfattande och borde därför genomföras successivt och med ett aktivt metodstöd och politisk
uppbackning.238
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2.4 MAINSTREAMING
Det som kallas mainstreaming är en form av översättning av policy som på kort tid spridits och
fått stort genomslag såväl i internationella organisationer som EU, FN och Världsbanken som i
olika nationalstater.239 I många fall väcker begreppet stora förväntningar. Likt metoder som
målstyrning,240 partnerskap241 och kvalitetsstyrning242verkar mainstreaming ge förhoppningar
om att med viss automatik leda till förverkligandet av uppsatta mål. Det fanns antaganden om
att mainstreaming skulle leda till att styrning och policyskapande förändrades i grunden och så
att olika perspektiv inkluderades i huvudfåran. Begreppet mainstreaming tolkas dock olika och
ges olika innebörder.243 Då detta är ett av de mest centrala begreppen i avhandlingen – kanske
det mest centrala – kommer jag här att redogöra för begreppets framväxt, olika tolkningar av
det, samt diskutera mitt val av tolkning. Det finns många likheter mellan beskrivningarna av
policy- och nätverksstyrning och detta avsnitt om mainstreaming vilket enligt mig härrör från
att bägge företeelserna rör styrning. Mainstreaming skiljer sig från de övriga genom att det
både går att se som ett medel för att uppnå ett bättre samhälle, till exempel ett jämställt samhälle, samtidigt som ett bättre samhälle kan ses som ett samhälle där mainstreaming av olika frågor naturligt förekommer.244 Mainstreaming är såväl medel som mål. Begreppet mainstreaming kom tidigt att kopplas till områden som miljö och jämställdhet mellan könen. Snart kom
även andra frågor, kategorier och grupper att beaktas till exempel etnisk diskriminering. Ett
synsätt där man ser likheter mellan olika diskrimineringsgrunder har börjat växa fram.245
Mycket av den existerande forskningen kring mainstreaming baserar sig på erfarenheter av
försök med jämställdhetsintegrering. Judith Squires och Mark Bell, med flera, menar att resultatet från dessa erfarenheter ofta har bäring även för andra diskriminerade perspektiv.246
Det finns olika försök att härleda begreppet mainstreaming.247 Något som förenar dem är en
enighet om att mainstreamingsstrategin uppstod som en reaktion mot tidigare metoder att arbeta med kvinno- och jämställdhetsfrågor. Enligt Christene U Wank var det i olika bistånds- och
utvecklingsorganisationer inom EU och FN som tidigare metoder för att stärka kvinnors ställning ansågs otillräckliga för att hindra en fortlöpande segregation.248 Mer övergripande grepp
behövdes för att i grunden förändra de förhållanden som orsakade segregationen. Andra forskare pekar på att man redan på sjuttiotalet använde metoder som påminner om mainstreaming i
såväl Holland som Kanada.249 Inom jämställdhetspolitiken växte fram en övertygelse om att
begränsade insatser och projekt inte räckte till för att förändra samhällets utveckling och ändra
på grundläggande ojämlikheter. Detta kopplades till insikter om att medborgarskap, representa239
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tion och jämlikhet inte är neutrala begrepp utan påverkade av olika värderingar.250 Wank poängterar att i och med att mainstreaming växte fram som en reaktion mot tidigare insatser innebar metoden något utöver dessa. De tidigare insatserna berörde förändringar som nya lagar
och regler för lika behandling och lika rättigheter. Dessa följdes i en andra förändringsvåg av
olika åtgärder som syftade till positiv diskriminering – särbehandling.251
Förändringar i lagar och regler påverkade dock enbart delar av samhället.252 För att åstadkomma en verklig förändring krävdes att ett jämställdhetsperspektiv beaktades inom kärnan i alla
politikområden och på alla nivåer. Gender mainstreaming, eller förkortat mainstreaming, kom
att anammas brett inom FN, EU och också tidigt i Sverige. Mainstreaming253 antogs 1994 av
den svenska staten som arbetsmetod för jämställdhetspolitiken. Norge, Sverige och Holland
pekas ut som föregångare som också aktivt såg till att mainstreaming blev en fråga på EU:s
agenda.254 Gender mainstreaming är inom EU och andra stora transnationella organisationer
som FN och OECD, antaget både som mål och medel. Mainstreaming som styrstrategi har
spridit sig till flera andra politikområden som miljö, tillgänglighet och integration.255 I dag är
mainstreaming grunden för 17 av 48 politikområden i den svenska statsbudgeten.256
Sonia Mazey konstaterar att “The concept of ’gender mainstreaming’ is deceptively simple”.257 Något som åtskilliga andra forskare håller med om. Det ”förrädiskt enkla” gömmer sig
inom åtminstone fyra olika områden. Ett är att genus i sig är ett mycket komplext begrepp som
kan tolkas på en mängd sätt. Detsamma gäller för termen integration. Begreppet mainstreaming är också mångtydigt. Även om det ofta går att enas om någon övergripande beskrivning
om vad det innebär är operationaliseringen av mainstreamingen, hur man genomför denna,
fortfarande oklar. Det vill säga hur gå från en idé om mainstreaming till dess genomförande i
praktiken.258 Begreppet mainstreaming används också för strategier med olika slutmål utifrån
hur man definierar begreppet. Utöver detta återfinns slutligen också det faktum att en rad åtgärder av både praktiker och forskare kallas mainstreaming utan att skilja sig från andra åtgärder. I det följande kommer jag att utveckla begreppet mainstreaming utifrån olika tänkta slutmål och hur mainstreamingen är tänkt att implementeras.
Roneaq Jahan skiljer på vad hon kallar mainstreaming med integrationistiska mål och mainstreaming med dagordningssättande som mål.259 Den integrationistiska mainstreamingen in-
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nebär att jämställdhet uppmärksammas men inom ramen för existerande utvecklingspolicyns
grundantaganden.260 Något andra forskare kallar assimilation. En annan inriktning av mainstreaming är enligt Jahan den dagordningssättande som förutsätter och innebär förändringar i
omgivande strukturer. Även forskare som Judith Squires och Mark Bell med flera, rör sig i
spannet mellan polerna: en integrationistisk/assimilatorisk och en dagordningssättande mainstreaming. De poängterar att det inte rör sig om antingen helt det ena eller det andra utan om
ett kontinuum där man kan befinna sig på olika punkter på linjen mellan polerna. Dagordningssättande mainstreaming kallas också ”revolutionerande” eller transformerande. Utöver de två
polerna identifierar Squires och Mark Bell även ett tillstånd som de kallar särkoppling där reformförsök varken anpassas till de befintliga normerna och praktikerna eller leder till transformering av verksamheten. Eva Wittbom översätter inspirerad av Judith Squires begreppen
integrationism, särkoppling och transformation till assimilering, särkoppling och transformering. 261
Assimilering står för att något nytt införlivas underordnat något etablerat som inte ifrågasätts.262 Assimilering utgår från insikten om att det finns något fel som behöver åtgärdas men
detta framförallt ska göras genom likabehandling. I praktiken innebär detta till exempel lagar
mot diskriminering. Ett exempel på assimilering eller underordning av ett perspektiv är prioriteringsreglerna i ett regionalt tillväxtprogram för Norrbotten. I detta beskrivs hur man vid prioritering om stöd till olika projekt först ska bedöma om projektet går att passa in i de olika
övergripande utvecklingsområden som tillväxtpartnerskapet har prioriterat i sitt program. I
andra hand bedöms andra ekonomiska faktorer. Först i tredje hand bedöms hur väl man uppfyller olika horisontella mål som integration och mångfald eller jämlikhet för att kunna prioritera
mellan olika projekt. Detta innebär att integrationsperspektiven redan i arbetsordningen underordnas de ekonomiska bedömningarna.263
Särkoppling står för att olika verksamheter och verksamhetslogiker kan existera mer eller
mindre parallellt inom en organisation. Tankarna om mer mindre täta eller lösa kopplingar,
utvecklades av Karl Weick och Douglas J Orton och har fått stor betydelse vid analys av organisationer och implementering.264 Med tät koppling menas ett nära samband och beroende mellan olika verksamheter i en organisation samt en gemensam rationalitet. Förändringarna inom
en verksamhet eller del av organisationen påverkar andra verksamheter i organisationen. Med
lös koppling menas att i en och samma organisation kan det finnas verksamheter som arbetar
utifrån olika rationaliteter. Ju lösare kopplingar, desto mindre påverkan har olika verksamheter
på varandra. Så kan till exempel på ledningsnivå i retoriken en organisation bekänna sig till
jämställdhets- eller integrationsmål, under det att organisationen i övrigt fortsätter med vad den
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uppfattar som dess kärnverksamhet. Jämställdhetsarbetet blir marginaliserat och organiseras i
sidoordnande positioner – sidovagnslösningar.265 De lösningar som presenteras blir av ceremoniell266 eller hycklande karaktär.267 Om det inte finns något samband – inga kopplingar –
mellan olika verksamheter i en organisation är dessa helt särkopplade. Verksamheter kan vara
mer eller mindre särkopplade men processen där en tät koppling blir lösare kallas särkoppling.
Nils Brunsson diskuterar om hur lösa kopplingar ibland omedvetet, ibland medvetet, används
av olika organisationer för att hantera interna och externa påtryckningar. Han ser möjligheten
av lösa kopplingar mellan företeelser som ”talk” (retorik), ”decisions” (beslut) och ”acts”
(handlingar). Rationella teorier och rationella sammanhang förutsätter och förespråkar täta
kopplingar mellan vad som sägs, beslutas och görs i en organisation. Brunsson menar att dessa
kan vara löskopplade från varandra. Om det finns ont om resurser i form av tid, kunskap och
liknande: är förändringar på retorisk- och beslutsnivå lättare än att verkligen genomföra aktiviteter.
Transformering motsvarar den mest radikala (och bland dagens forskare och praktiker mest
förekommande) tolkningen av vad mainstreaming innebär. En omläggning av huvudfåran så
att den efter en transformering inkluderar ett nytt perspektiv i allt som görs i verksamheten: en
transformering av den rådande verksamheter i sin helhet mot ett tillstånd av täta kopplingar:
Eva Wittbom menar att syftet med jämställdhetsintegrering är att få fram en transformering,
vilket ställer krav på täta kopplingar, ett genomsyrande av jämställdhet i befintlig verksamhet.268 En sådan transformering kräver att den rådande normen utmanas:
… If it is really to overcome the failings of previous equality strategies, mainstreaming
must be utilized to produce results that are transformative and agenda-setting.269

Jag väljer att i fortsättning använda begreppen assimilation, särkoppling och transformering
enligt Ewa Wittboms tolkning och menar att en lyckad mainstreaming innebär transformering.270 (För att ytterligare förtydliga detta kommer jag i min egen analys att använda begreppet transformativ mainstreaming).
Även den mainstreamingsmodell som förs fram i olika centrala EU-dokument bygger på
transformering som mål och medel.271 Det innebär att detta är den formella normen för EU och
dess medlemsländer.272
Mainstreaming inom politikområdet jämställdhet innebär enligt Mieke Verloo att jämställdhet mellan könen är målet och inte enbart förbättringar för målgruppen kvinnor. Dessutom
förutsätts mainstreaming vara en strategi som omfattar en helhet.273
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Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evalutation of
policy processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages.274

Målet med mainstreaming är således inte att direkt förändra villkoren för en målgrupp utan att
förändra involverade policyer och policyprocesser.275 Mainstreaming handlar om att omorganisera rutiner, roller och resursfördelning. I grunden för alla mainstreamingsstrategier återfinns
en övertygelse om att det finns en huvudfåra – en mainstream – där det finns diskriminerande
strukturer och diskriminering pågår.276 Kopplad till denna övertygelse är också åsikten att aktörerna i huvudfåran oftast är könsblinda, etnicitetsblinda eller liknande.277 Mainstreaming går ut
på att aktivt motverka snedvridning och blindhet och inom ramarna för det vanliga arbetet skapa och styra policy.278 Det går att se detta som en övertygelse om att mainstreaming inte är
något ovanligt utan något ständigt förekommande.279 Det som är ovanligt är att metoden medvetet används för att implementera nya värderingar i ett system.
När det gäller den svenska regeringens användning av mainstreaming som strategi och metod finns ytterligare avgränsningar. Mainstreamingen ska genomföras på bredd såväl som djup,
av befintlig personal och inom ramen för befintliga resurser. Dock kan det finnas experter eller
konsulter som arbetar med mainstreamingen. Detta ska då ske indirekt genom utbildning av
befintlig personal och organisationer.280 Det är viktigt att peka på skillnaden mellan enskilda
lyckade integrationsprojekt och att lyckas med metoden mainstreaming som går ut på att integrationsmålen blir en del av det ordinarie arbetet. En ytterligare specificering återfinns i rapporten Verktyg för hållbar regional utveckling: ”insatserna kan anses vara implementerade när de
uppfattas som naturliga, självklara och nyttiga och genomförda av den ordinarie personalen”.281 Det innebär en systemansats som går ut på att förändra institutionaliserade praktiker så
att en segregerad utveckling inte fortsätter. Mieke Verloo konstaterar att:
The most essential element then seems to be that this transformation cannot take place by using force or violence. Therefore it cannot be a classic revolution. 282

Verloo påpekar att de olika definitionerna kräver att mainstreamingen genomförs av de ordinarie aktörerna inom ett policyområde, de som i sitt dagliga arbete sysslar med dessa frågor. När
det gäller att introducera mainstreaming så bör dessa aktörer hanteras med varsamhet. De bör
betraktas som omedvetna och okunniga och därmed ursäktas i mycket för eventuella misstag.
Mycket möda bör läggas ner på att förklara hur mainstreaming kan bidra till att aktörerna uppnår sina mål bättre.
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In more theoretical terms: because the regular actors have to implement the strategy, it is unavoidably to frame the strategy and all its elements in terms that are meaningful and positive
to them.283

Detta kallar Verloo strategic framing, och som jag försvenskat till, strategisk påverkan av föreställningsramarna. En form av denna kallas strategic extension eller bridging, eller på
svenska överbryggning. Det betyder bland annat att försöka tala tjänstemäns och andra aktörers
språk och anknyta till deras mål. I ett mycket talande uttalande jämför Mieke Verloo denna
process med processen att ”förföra” någon:
In these types of strategical framing, the attempt is to seduce the target audience (politicians,
civil servants) by talking their language, by connecting to their goals and their values. Strategic framing is a delicate process. One tries to modify their discourse by expanding it, one
tries to play a different reality using their script. When I refer to gender mainstreaming as a
velvet revolution, it is to accentuate this process of seduction.284

Flera forskare lyfter fram betydelsen av strategisk framing – att förändra gällande föreställningar. Det är ofta en medveten strategi från olika förespråkare för mainstreaming att lyfta
fram betydelsen av denna för att effektivare uppnå huvudmålen inom olika policyområden.285
I boken Mainstreaming Equality refererar Panu Artemjett till forskaren Susanne Nott som
pekar ut två olika tillvägagångssätt för att uppnå mainstreaming.286 Den Expert/byråkratiska
vägen innebär en revision av den etablerade policyn och arbetet av de aktörer som normalt är
inblandade i arbetet för att det nya perspektivet ska bli en del av alla strategier, analyser och
verksamheter.287 En annan väg är Deltagarmodellen där alla berörda grupper ska involveras.
Det innebär nätverkande, dialog, social mobilisering och involverandet av intresseorganisationer i alla stadier av policyskapandet. Om så krävs ska olika grupper ges stärkt egenmakt så att
de kan delta i processen. Oftast har de två olika vägarna inte setts som motstridiga utan som
kompletterande varandra. Så är fallet inom integrationspolicyn i Sverige som enligt mig inrymmer båda dessa delstrategier. Olika forskare förespråkar att det för en transformativ mainstreaming krävs en användning av Deltagarmodellen.288
Med tanke på metodens genomslag finns det relativt lite forskning kring mainstreaming men
mer av utvärderingar och förslag på hur man ska gå till väga. Detta försöker man råda bot på i
en forskningsgenomgång i boken Mainstreaming Equality där mainstreaming delas in i tre
faser: förberedelse, genomförande, och utvärdering.289 Grundförutsättningar för att lyckas anges i denna vara ett genuint engagemang, möjligheten för människor att arbeta med frågan, att
perspektivet kan och blir kopplat till den centrala verksamheten i organisationen, kartläggning
av hur verksamheten fungerar, samt att olika företrädare för målgrupperna deltar från början.
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Förberedelsefasen: En arbetsgrupp kartlägger grundläggande värden i organisationen, involverar intressenter och svarar på frågan varför man vill göra detta, och hur detta kan kopplas till
verksamhetens kärnområde? En kartläggning och analys av pågående processer görs. Detta kan
ske i form av konsekvensanalyser. Vikten av att sådana genomförs framhålls som en nödvändig del av en mainstreaming.290 Utan kartläggning och analys handlar det inte om mainstreaming. Det rekommenderas att en expertgrupp studerar existerande policydokument och strategier för att se hur det perspektiv som ska beaktas passar in i de tankegångar som finns i existerande styrdokument.291 Utbildningar i medvetandehöjande syfte kan genomföras med till exempel företrädare för minoritetsgrupper. Dessa utbildningsprogram måste vara utformade så att
deltagarna kan använda de nya kunskaperna i sitt vanliga arbete. En annan viktig åtgärd är att
upplysa olika minoriteter om deras rättigheter att delta i processen samt, om det krävs, ge den
utbildning och det finansiella stöd som krävs för att deltagande ska bli möjligt. Det kan bildas
stödgrupper för implementeringen men frågan ska tas upp i alla arbetsgrupper.
Implementeringsfasen: Framgången för mainstreamingen beror på engagemang. Om policyn
inte ses som relevant av personalen inom verksamhetsområdet kommer man inte att lyckas
med försöken till mainstreaming. Därför måste fördelarna med den nya policyn framhävas.
Arbetet måste vara inriktat på att långsiktigt inkluderas i de existerande normala arbetsprocesserna.
Utvärderingsfasen: Denna är lika viktig som förberedelsefasen. En huvuduppgift är att
koppla samman perspektivet med den centrala uppgiften för organisationen. Alla organisationens processer ska granskas. Det är avgörande att representanter för minoritetsgrupper eller
marginaliserade perspektiv deltar. Detta kan ske på olika sätt: konsultation, nöjdmätningar,
klagomål och rekrytering av minoriteter. Indikatorer är viktiga och kvantitativa sådana ska
kompletteras med kvalitativa där så krävs. För att avsluta kom EU att använda mainstreaming
inte enbart för jämställdhet utan såg metoden som ett verktyg även utifrån andra diskrimineringsgrunder.292
The main factors in success are finding the benefits and links between the antidiscrimination strategy and the core functions of the organization, promoting special services
for disadvantaged groups and promoting the participation of minority groups and the systematic assessment of the policy.293

En mainstreamingsmodell där övergripande mål ska sättas av politiker för att därefter konkretiseras av statens myndigheter och förvaltningar, är inte någon unik styrmetod. Tvärtom präglades hela den svenska förvaltningen sedan 1980-talet av ett liknande styrningsideal, målstyrning, vilket var normen (eller mainstream).294 Normativa mål, som jämställdhet med dess kvalitativa och värdegrundade karaktär, kan vara svårare att styra och utvärdera i målstyrning än
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mer kvantitativa mål.295 Mainstreaming, framförallt inom jämställdhetsområdet, har beforskats.
Mycket av denna forskning har dock koncentrerat sig på en makronivå – skrivningar i olika
policydokument eller i praktiker på en mikronivå – i organisationer. Eva Wittbom menar att
det i mycket saknas studier som förbinder dessa nivåer. Det behövs studier av flera nivåer i
olika institutionella system. 296
För att framhäva övertalandets betydelse och roll myntade Mieke Verloo begreppet sammetsrevolutionen om jämställdhetsintegrering och talade om förförelse av politiker och byråkrater. Men hon lyfter även fram farorna med en sådan taktik. Underordnande och anpassande
av samtalsstil, mål och beteende och liknande – det vill säga assimilering – kan leda till att det
blir svårt att verkligen arbeta för en förändring. Det kan leda till en retorisk fälla – allt blir enbart prat. En fälla som Verloo menar går att undvika genom fokusering på konkreta resultat.297
Liknande åtgärder kan således leda till assimilering eller till mainstreaming. För att nå det senare krävs att åtgärderna sätts in i en mainstreamingsstrategi.
Erfarenheter från försök med mainstreaming visar att det råder en begreppsmässig förvirring
om innebörden av begreppet vilket i kombination med bristande politiskt och byråkratiskt stöd,
samt en avsaknad av beprövade metoder, vilket resulterade i en misslyckad mainstreaming.298
Även om målgruppen var representerad i processen var detta inte en tillräcklig förutsättning för
framgång.299
En utmaning av etablerade normer kan mötas av motstånd. Motstånd kan vara passivt och
aktivt. Det aktiva motståndet kan enligt Wittbom ske genom debatt och motargument om oförenlighet med andra mål. Det kan ske genom urholkning där man hänvisar till olika dagliga
krav, att man anser att integrering kan ske utan särskilda insatser, eller att frågan hänvisas till
särskilda arbetsgrupper eller kommittéer vid sidan av kärnverksamheten.300 Det passiva motståndet kan handla om ”skenhandlingar” och tystnad kring förslag.301 Exempel på skenhandling menar Wittbom kan vara upprättandet av planer som aldrig leder till några förverkligade
åtgärder. Det kan handla om tillmötesgående motstånd där de som har kunskap och i tal är för
en förändring inte lever upp till detta i handling.302
I en rapport från SIDA sammanfattar Fredrik Uggla erfarenheterna från forskning och praktik vid SIDA kring mainstreaming av flera olika politiska mål. Vid SIDA strävar man efter att
låta inte bara ett jämställdhetsperspektiv genomsyra all verksamhet, utan även miljö-,
HIV/AIDS- och ytterligare andra perspektiv. Rapporten är inriktad mot att finna interna och
organisatoriska faktorer som påverkat implementeringen. Erfarenheterna av att tillämpa mainstreamingsstrategier inom SIDA har hittills inte varit goda. SIDA har inte lyckats att implementera mainstreaming effektivt för något av de tre ovan granskade perspektiven. Hanteringen
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bedöms ha varit planlös, fragmentiserad och ofta beroende av enstaka eldsjälar bland personalen. Det fanns flera orsaker till misslyckade implementeringar som överlastning av policyer,
oklara riktlinjer och mål, avsaknad av system för uppföljning och lärande samt bristande resursfördelning när det gäller personal för att uppnå de uppsatta policymålen. Den främsta orsaken till den bristande implementeringen anges vara just de inomorganisatoriska förhållandena.
Slutsatsen i SIDA-rapporten kan stå för hela min genomgång av översättning av mainstreaming:
”Hence mainstreaming as a mode of implementation is demanding as it requires competence, capacity and commitment from all staff in the organization”.303

Fredrik Uggla ställer frågan om varför man försöker med mainstreaming när metoden nu visat
sig så svår att tillämpa? Ugglas svar är att det är mycket som tyder på att det inte finns några
andra alternativ om man vill en förändring från grunden:
Hence, it may be that the crucial issue is not whether to choose a mainstreaming strategy or
not, but rather how such a strategy can be effectively implemented. What the findings referred to above indicate is that it is hard to overestimate the difficulties involved in putting
such an approach into practice. Hence, there is an urgent need to discuss measures that can
counter such problems, and contribute to a more effective implementation.304

Det är relativt ont om empirisk forskning kring mainstreaming – framförallt ur ett komparativt
perspektiv. Mark A Pollack och Emilie Hafner-Burton granskade hur jämställdhetsintegreringen tog form inom fem olika policyområden i den Europeiska kommissionen. Med utgångspunkt från begreppen möjlighetsstruktur, mobiliseringsstruktur och strategisk påverkan av föreställningar, inlånade från teorier om sociala rörelser, synade Pollack och Hafner-Burton implementeringen.305 De förutsåg utifrån den sociala rörelseteorin inom vilka policyområden
mainstreaming borde lyckas. Forskarna studerade om grundvärderingarna inom politikområdena stödde en ingripande interventionisk policy, om det fanns öppningar i form av stöd från
ledarskap, nya program eller liknande, om det fanns externa påverkande nätverk av aktörer
eller om det fanns stöd av en intern elit. Deras analys stödjer teorin men visar också på att trots
liknande förhållanden finns det ett utrymme för olika aktörer att påverka utgången.306 I en annan studie analyserades utfallet av implementeringen av jämställdhetsintegrering i England,
Skottland och Wales. Utgångspunkterna i form av policy var desamma men kontexterna skiljde sig åt när det gällde institutioner och organisering. En viktig lärdom är:
The impact of mainstreaming depends, however, on the specific form which mainstreaming
initiatives take within specific contexts.307

303

Uggla 2007, förordet.
Ibid, 2007, s 32.
305
De använder begreppet Strategic Framing, som jag ger ovanstående svenska tolkning.
306
Polack och Hafner-Burton 2000.
307
Beveridge et al 2000, s 391.
304

FORSKNINGSÖVERSIKT – 61

Fiona Beveridge, Sue Nott och Kylie Stephen granskade påverkan av olika institutionella och
organisatoriska förutsättning när man jämställdhetsintegrerade i England, Skottland, Wales och
Norra Irland. Deras analys visar att ländernas olika förhållanden hade stor påverkan på hur
åtgärderna för mainstreaming utformades och med vilket engagemang de genomfördes.308 Ole
Elgström analyserar hur jämställdhetsintegrering översätts genom formella och informella förhandlingar i olika EU-kontexter. Resultatet av mainstreamingen visar sig i hög grad bero på
hur nära man låg existerande normer eller om det gick att omformulera den nya normen så att
den accepterades av olika aktörer. Elgström ger vad han kallar ”formal norm change”, när nya
normer etableras i olika styrdokument, en avgörande roll.309 Formuleringar i sådana dokument
ger energi åt en översättningsprocess genom att olika normentreprenörer kan stödja sig på dessa formuleringar.310 Elgström konstaterar att för implementering i ett EU-sammanhang av mainstreaming var gemensamma formella dokument i form av resolutioner helt avgörande.311 När
en formell norm antagits måste olika tjänstemän, åtminstone med en läpparnas bekännelse,
stödja mainstreamingen. Ju oftare normen finns uttryckt i olika dokument desto naturligare är
det att ta upp frågan i olika sammanhang.312 Ett viktigt steg i mainstreamingen av en norm är
följaktligen att det går att rikta kritik mot bristande följsamhet utifrån vad som föreskrivs i ett
sådant policydokument. Då blir den nya normen robustare.313 En sådan skrivning föregås av
förhandlingar. Elgström varnar för att det inte går att förutsätta en oproblematisk implementering bara för att nya normer utrycks i centrala policydokument. Det fanns fortfarande gott om
hinder som byråkratisk oföretagsamhet, kunskapsbrister, bristande resurser och motstånd mot
normen. Hur verksamheter organiserades visade sig få stor betydelse. De som arbetade med
jämställdhetsintegrering var ofta placerade centralt med uppgift att ge centrala beslutsfattare
råd. Ute i verksamhet saknades detta stöd. Organisationskulturen inom EU:s centrala biståndsverksamhet spelade också en avgörande roll. De anställda tjänstemännen var inriktade mot att
arbeta med snabba insatser och stora tekniska infrastrukturprojekt. Sociala aspekter och horisontella mer långsiktiga frågor var svåra att få att passa in och hade låg status. De ansågs perifera i förhållande till kärnverksamheten. Jämställdhetsintegrering sågs som svårt och onödigt.
De som arbetade med frågan var få och överbelastade.314 Ole Elgström menar att det går att se
mainstreaming som en fortlöpande förhandlingsprocess.
Enligt Mieke Verloo påverkar tre övergripande förhållanden möjligheten för mainstreaming
att lyckas. En gynnsam möjlighetsstruktur (opportunity structure), mobiliserande och stödjande
nätverk, samt strategisk påverkan av föreställningsramar (strategic framing).315 Ytterligare ett
hinder kan vara en teknokratisk inställning där implementeringen av mainstreaming ses som en
i huvudsak enkel sak med hjälp av guider, handledningar och indikatorer. Då förnekar man,
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enligt Verloo, att mainstreaming ofta utmanar existerande värderingar och maktförhållanden.
Det handlar ofta om stökiga och komplexa problem av en politisk karaktär. Flera forskare har
påpekat att existerande värderingar och normer påverkar översättningen av nya värderingar.
Eva Wittbom lyfter fram betydelsen av sådana institutionella värderingar i olika organisationskulturer.316
Gunnel Forsberg har i ett flertal skrifter problematiserat syftet med mainstreaming i olika
verksamheter. I vissa fall är olika projekt inriktade mot att förbättra situationen för till exempel
kvinnor. Dessa projekt kan mainstreamas och leda till exempel till fler arbeten för kvinnor.
Men om dessa arbeten är i traditionella låglönebranscher med små möjligheter till förbättrade
löner och arbetsförhållanden kan det som på kort sikt ser ut att innebära en förbättring för
kvinnor leda till en cementering på lång sikt av de strukturella förhållanden som leder till
segregering.317

2.5 SAMMANFATTNING
Ett översättningsperspektiv är processinriktat. Det lyfter fram olika kontexters betydelse för en
implementering. Det lyfter även fram det viktigaste – vad olika aktörer gör för idéers spridning
och anpassning. Ett översättningsperspektiv ger möjligheten att analysera relationerna mellan
makro- och mikronivåer, liksom att följa en process över tid. Ett översättningsperspektiv
stämmer både med min syn på vikten av aktörer och sammanhang såväl som det ger mig fungerande beskrivnings- och analysbegrepp. Därför väljer jag att utgå från ett översättningsperspektiv i min studie. Från detta val följer att jag ser implementering av en policy som en översättning av en idé. Idén kan vara mer eller mindre färdig. Implementering av policy är oftast
inte något som är möjligt att genomföra i en rationell beslutsprocess. I stället är implementering av policy något som är komplext och rörigt, ofta med begränsade möjligheter till rationella
beslut, med begränsade kunskaper, resurser och möjligheter och där rena sammanträffanden
kan få stor betydelse. Kategoriseringar inom policyn kan få stor betydelse. Ett översättningsperspektiv innebär att olika aktörer får en avgörande betydelse för översättningen av en idé.
Styrning av en implementering kan ske med hjälp av olika styrmedel: ekonomiska, reglerande
och informativa. Även former av organisering har stor betydelse. Policy implementeras alltmer
i samarbete mellan olika aktörer och därför måste även en analys alltmer gå utöver enskilda
organisationer och omfatta nätverk av organisationer. Stat och offentlig förvaltning försöker
påverka samhällsutvecklingen genom att styra olika nätverk genom olika former av metastyrning. Metastyrning är därför en viktig aspekt vid analys av översättning av idéer. Det gemensamma temat från de återgivna erfarenheterna av implementering av policy, tvärsektoriell styrning, mainstreaming och nätverksstyrning är att implementering är svårt. Inom olika forskningsområden ges i stort sett liknande förklaringar till implementeringsmisslyckanden och
bristande översättningar. Med olika ordval föreslås i stort sett liknande styrmedel. Det går att
se styrning av översättning av policy, mainstreaming och nätverk för samhällsstyrning som
fenomen som skiljer sig åt till graden men inte till arten. Genomgången i detta kapitel visar att
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det finns stora likheter och överlappningar mellan perspektiven policyimplementering, tvärsektoriell styrning, mainstreaming och nätverksstyrning när det gäller begrepp och metoder, och
att de kan komplettera varandra.318
Översättningsperspektivet hjälper mig att följa, iaktta och kategorisera de olika implementeringarna av policy i en styrningskedja. Analys av policyteori och policyorganisering hjälper
mig att identifiera och följa olika översättningar. Dessutom hjälper mig begreppen från policyoch implementeringsteori att studera vad som kan möjliggöra, hindra och påverka översättningsprocessen. Mainstreamingsteori samt nätverksteori betraktar jag här som fördjupningar av
policy och implementeringsteori.
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K APITEL 3

F ORSKNINGSPROCESSEN
– MATERIAL OCH METOD
I detta kapitel beskrivs frågor som rör arbetsgången i studien samt urval, avgränsningar, empiriskt material, insamlingsmetoder och liknande.

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT, URVAL, AVGRÄNSNINGAR OCH FOKUS
Denna studie bygger på en kvalitativ fallstudiemetodik där jag betraktar olika policyöversättningar som delar i en större fallstudie.319 En kvalitativ fallstudiemetodik passar väl för explorativa studier av pågående implementeringsprocesser.320 Likaså när man är inriktad på en förståelse för helheter321, inte kan kontrollera omständigheterna eller vill följa en utveckling under
länge tidsperioder.322
Valet av politikområdena integration samt regional utvecklingspolitik som studieobjekt har
jag motiverat utförligt i kapitel ett. Den regionala utvecklingspolitiken utlovade ett rikligt och
intressant empiriskt underlag.323 Ett liknande motiv låg även bakom valet av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland för en djupare studie av översättningsprocessen. Genom sin
förhistoria och genom olika åtaganden från nyckelaktörer kunde man förvänta sig att Östergötland var en region där mycket skulle hända när det gällde att översätta integrationspolicy till de
olika regionala och lokala sammanhangen inom den regionala utvecklingspolitiken. Det fanns
dessutom en uttalad vilja från landshövding och länsstyrelse att stödja studien. I Östergötland
fanns det därför skäl för att tro på ett allvarligt menat försök att översätta de integrationspolitiska målen till aktiviteter och att det därmed skulle finnas intressanta företeelser att analysera.324 Närheten till min arbetsplats gav också goda möjligheter för fältarbetet. Att Östergötland
utifrån demografiska och ekonomiska förhållanden i mycket är ett Sverige i miniatyr påverkade också valet.
Studien begränsades till implementeringen av de integrationspolitiska målen så som de
framförallt formulerades 1998 i propositionen Sverige, framtiden och mångfalden - från in319
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vandrarpolitik till integrationspolitik. På ett liknande sätt behandlade jag regional utvecklingspolicy där jag huvudsakligen utgick från 1997/98 och 2001 års propositioner.325 Jag studerade
framförallt det arbete som utfördes i regionala och lokala tillväxtpartnerskap. Fokus har således
inte legat på olika generella ekonomiska och sociala processer som skapar etnisk diskriminering eller hur arbetet i det regionala partnerskapet eventuellt har påverkat sådana processer.326
Det är för övrigt omstritt om den regionala utvecklingspolitiken och dess tillväxtpartnerskap
har någon större påverkan på olika ekonomiska och sociala processer i regionerna.327 Inte heller studerade jag mainstreamingen av de integrationspolitiska målen hos alla enskilda aktörer i
fältet utom där dessa var involverade i olika tillväxtpartnerskap.
Tidsmässigt avgränsades studien till tiden 1998 – 2007, eftersom det från och med 1998 går
att urskilja början på en process där näringsministern bjöd in till inrättandet av regionala tillväxtavtal.328 Sluttiden 2007 är vald eftersom då avslutades de regionala tillväxtprogrammen,
2004 – 2007. Mina deltagande observationer började under 2002 och kopplades framförallt till
mitt deltagande i LEGS-projektet. För tiden innan dess baserar sig empirin på intervjuer och
dokument.
Empirin samlades in inom ramen för flera olika projekt. Projektet Nya ingångar var ett
gemensamt projekt mellan Arbetslivsinstitutet och Integrationsverket som startade 2001. Jag
kom in i detta under senare delen av 2001. I ett delprojekt deltog även Östergötlands länsstyrelse. Arbetet resulterade i en promemoria till länsstyrelsen 2002 om utvecklingen i Östergötland från 1998 fram till 2002. Därefter deltog jag som representant för Arbetslivsinstitutet i
arbetet i en referensgrupp kring integrationsperspektivet i Östergötlands regionala tillväxtpartnerskapsarbete. Referensgruppen hade att behandla ett antal rapporter kopplade till integration
i Östergötland (däribland den tidigare nämnda promemorian) och att föreslå åtgärder inför det
kommande regionala tillväxtprogrammet 2004 – 2007. Utöver detta skrev jag en rapport åt
Integrationsverket om integration i det regionala tillväxtarbetet 329 samt deltog i arbetet inom
Tema arbetsliv i storstad, TAIS, på Arbetslivsinstitutet.
Under 2003 planerades EU-projektet Local Employment and Growth Strategies, (LEGS). I
anknytning till detta ansökte Arbetslivsinstitutet, tillsammans med LEGS-partnerskapet och en
rad andra regionala aktörer hos NUTEK om att inom ramen för Programmet för lokal näringslivsutveckling, LNU, få genomföra en studie kring implementeringen av integrationsperspektiv
i lokala och regionala näringslivsstrategier i Östergötland. 330 Det fanns även en koppling till
det regionala tillväxtpartnerskapet. Arbetet pågick under 2003 och 2004 och resulterade i en
NUTEK-rapport.331
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Därutöver var jag involverad i ett uppdrag för NUTEK och Arbetslivsinstitutet med flera kring
en studie om integrationsperspektivet i den regionala utvecklingspolitiken.332 Studien gav mig
värdefull insyn i olika regionala förhållanden. Ytterligare ett projekt, en studie finansierad av
den Europeiska regionala Strukturfonden, ERUF, genomfördes 2008 och gav värdefulla insikter.333 Parallellt med detta deltog jag även i styrgruppen för ett mentorsprogram för invandrarföretagare och projektet Etnicitetsdrivet företagande i Norrköping334 i syfte att få kunskaper
inom fältet.
Studierna genomfördes vid Tema kultur och samhälle, Tema Q, programmet för kulturmönster och lokal utveckling, vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK,
vid Linköpings universitet. En del av studierna skedde i samarbete med Institutionen för samhällsstudier och välfärd, ISV, med dess underavdelning REMESO, inom ramen för forskningsprogrammet Transnationella strategier för tillväxt, inkludering och mångfald. Deltagandet i de
olika projekten innebar att jag producerades flera rapporter med delvis skiftande mål och perspektiv under avhandlingsarbetet. Vissa frågeställningar som väcktes senare under arbetet skulle ha varit värdefulla att ha beaktat tidigare. Detta är dock knappast något unikt utan förekommer ofta vid tidsmässigt långa studier. Möjligheten att under forskningsprocessen få tillgång
till empiri som leder till nya frågeställningar är en följd av, såväl som orsak till, att arbeta med
kvalitativa longitudinella studier.
Viktiga metodologiska frågor vid tillämpningen av ett översättningsperspektiv är att avgränsa när och var kartläggningen av översättningen ska ske. Under arbetet med studien utkristalliserade sig tillfällen där de studerade aktörerna producerade olika policydokument. Dessa policydokument var resultatet av olika förhandlingsprocesser och kan ses som slutprodukter i olika
delprocesser i en kedja av översättningar av integrationspolicyn till lokala sammanhang.335 I
dessa delprocesser gick det att urskilja början, mitt och slut samt vilka aktörer som är inblandade. Detta definierar jag som ett policysammanhang. Urvalet är subjektivt på så sätt att en
annan person kanske skulle identifierat andra policysammanhang att analysera. Jag valde att
göra analyser av följande policysammanhang:
1) Den nationella integrationspolicyn.
2) Den regionala utvecklingspolitiken.
3) Arbetet inför och det regionala tillväxtavtalet i Östergötland.
4) Referensgruppen i Östergötlands rapport.
5) Arbetet inför och det regionala tillväxtprogrammet 2004-2007 i Östergötland.
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6) Arbetet inför LEGS – projektet i Östergötland och avtalet med EU.
7) Arbetet med LEGS - strategier i tolv östgötska kommuner.
8) Regionala tillväxtavtal och program i hela landet 2000 – 2007
Analysarbetet startade med källan till kedjan av översättningar, den nationella integrationspolitiken, genom att kartlägga dess policyteori och hur denna planerades att förverkligas – dess
policyorganisering.336 Analysen ledde till konstruktionen av en analysmodell för översättning
av idén om mainstreaming av integrationspolicy.337 Analysmodellen användes för en analys av
den regionala utvecklingspolitiken. Därefter fortsatte analysarbetet från policysammanhang till
policysammanhang där jämförelser gjordes med dels den nationella integrationspolicyn, dels
närmast föregående analys.338 Översättningarna bedömdes utifrån hur värderingar och idéer i
den ursprungliga versionen – integrationspolicyn – som det gick att återfanns i den analyserade
översättningen.
Arbetssättet som följer av att tillämpa ett översättningsperspektiv, har fördelar vilket jag berörde i kapitel 2; en nackdel är dock att det ofta resulterar i ett omständligt redovisande av olika översättningar, vilket ökar än mer när det handlar om en longitudinell översättningskedja
med många översättningar. Utöver detta kräver fallstudier en utförlig kontextualisering för att
möjliggöra för läsare att kunna bedöma rimlighet och trovärdighet i olika slutsatser.339 Detta
har lett till en omfattande redovisning av empiri och analys i främst kapitel 5. Jag har provat
olika försök att presentera empiri och analys på ett mer kondenserat sätt men detta minskade
läsarens möjlighet till genomsynlighet allt för mycket. Allt skrivande innebär kompromisser
mellan olika krav, och förhoppningsvis är redovisningen nu balanserad. Genom återkommande
sammanfattningar ska den läsare som inte vill läsa allt ändå kunna få en bild av utvecklingen.
Omfattningen av empiri och analys har inneburit skärpta krav på såväl fokuset i analysmodellen som presentationen av avhandlingen. Inledningsvis var min avsikt att analysera och presentera alla förekommande typer av integrationsåtgärder i tillväxtpartnerskapen. Olika modeller för analys och beskrivning prövades men visade sig ohanterliga. Under 2009 växte insikten
fram om att innebörden av integrationspolicyns krav på en transformativ mainstreaming innebar att en analytisk skiljelinje kunde dras mellan åtgärder som innebar en transformativ mainstreaming och de som innebar något annat. Analysen inriktades därefter efter denna skiljelinje
vilket möjliggjorde en skarpare analys, men också påverkade beskrivningen och presentation
av avhandlingen.340 I analysmodellen går därför en skiljelinje mellan översättningar, som innebar en fullt ut genomförd översättning av idén om mainstreaming av de integrationspolitiska
målen, och översättningar, som innebär refusering eller marginalisering av en sådan översättning. Där jag ansett att så var möjligt har jag klassificerat dessa olika marginaliserande över-
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sättningar med begrepp som assimilering, särkoppling och säråtgärder. En fullständigt genomförd kategorisering av olika grader av översättningar hade dock krävt fördjupade studier och
mer empiriskt underlag, och faller utanför avhandlingens huvudsyfte.

3.2 MATERIAL OCH KÄLLOR
Avhandlingens empiriska material har bland annat bestått av regionalpolitiska och integrationspolitiska propositioner, budgetpropositioner, departementsskrifter, instruktioner från näringsdepartementet och olika rapporter och informationsmaterial från regeringen och olika departement samt Statens offentliga utredningar, SOU.341 Utöver detta har jag använt skrifter från
NUTEK och Vinnova när det gäller uthållig utveckling, regional politik, integrationspolitik,
storstadspolitik samt utvärderingar av olika slag. Därutöver har jag gått igenom utvärderingar
från NUTEK och Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, utkast till regionala tillväxtavtal
och program samt av genomförda avtal och program. Jag har även tagit del av forskningsstudier inom området.
När det gällde de regionala och lokala nivåerna använde jag mig av officiella dokument som
förundersökningar, rapporter, utkast till tillväxtprogram, tillväxtprogram, nyhetsbrev, informationsmaterial, mötesprotokoll med mera, främst från länsstyrelsen i Östergötland, det regionala
tillväxtpartnerskapet i Östergötland och det regionala kommunförbundet Östsam. Dessutom
intervjuade jag nyckelaktörer i regionala och lokala organisationer som länsstyrelse, kommunförbund, kommuner, företagarorganisationer och fackföreningar samt genomförde närläsningar
av ansökningar, program och observationer från det regionala partnerskapets utåtriktade verksamheter.
Jag har också gått igenom ett liknande material från det så kallade LEGS-projektet; ett EUfinansierat projekt där länsstyrelse, Östsam och tolv östgötakommuner arbetade med att etablera lokala tillväxtpartnerskap och lokala näringslivsprogram.342 Här observerade jag också arbetsmöten, seminarier, kurser och liknande där de olika projektledarna från de ingående kommunerna deltog. Arbetet underlättades av att det på såväl nationell som regional nivå fanns
ambitioner om öppenhet. Olika dokument har ofta funnits lätt tillgängliga via olika hemsidor.343
I inledningen av avhandlingsarbetet genomfördes en översiktlig komparativ studie av alla
tillväxtavtal i landet avseende implementeringen av integrationspolitiska mål. Den kartläggningen visade ett behov av att ytterligare klargöra betydelsen av olika regionala förhållanden
för implementeringen av integrationspolicyn i det regionala tillväxtarbetet. Utifrån de tidigare
redovisade skälen valdes Östergötland ut för en djupstudie.
Valet av studerade personer och organisationer avgjordes utifrån deras roller i arbetet med
först det regionala tillväxtavtalet och därefter det regionala tillväxtprogrammet, liksom LEGS341
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projektet. Vartefter ledde de tagna kontakterna till information om nya intressanta aktörer, som
i sin tur kontaktades.344 Under studien genomfördes också en begränsad kartläggning av personer och organisationer som arbetade med integrationsfrågor i regionen, vilket gav kunskaper
om personer, nätverk och organisationer utanför implementationsstrukturen för det regionala
tillväxtpartnerskapet.
Det är viktigt att påpeka att människor och aktörer i den studerade processen inte enbart påverkats av den studerade processen. De kan ha fått kunskap om de integrationspolitiska målen
på andra sätt, till exempel via debatter och media, liksom de kan ha påverkats av influenser
från tvärsektoriella politikområden. Idéer sprids på en mångfald sätt.345 En kartläggning av om
och hur sådana impulser påverkat studiens aktörer låg dock utanför mitt syfte.
Jag har använt tre metoder för att samla in underlag för min analys: dokumentanalys, intervjuer och observation.

3.3 DOKUMENTANALYS
Texter spelar ofta en avgörande och betydelsefull roll i implementering.346 De är föremål för
olika förhandlingar och de används som referenspunkter för en fortsatt implementering.347 Jag
granskade texter som utskrifter av intervjuer, anteckningar från observationer samt olika typer
av officiella dokument genom närläsning. Mina förkunskaper inom området samt kunskaper
om tidigare forskning gav mig, tillsammans med mitt teoretiska ramverk, en känsla för vad
som kunde vara meningsfullt. Närläsningen innebar att jag läste texterna och noterade förekomsten av termer och företeelser, vilka sammanhang dessa förekom i, vilka relationer dessa
verkade stå i förhållande till varandra samt vilka innebörder och meningar som olika aktörer
verkade lägga i dessa. Dessutom försökte jag kartlägga normer och värderingar som var gemensamma för olika aktörer.348 Jag noterade förekommande aktörer som personer och organisationer.349 Dessutom var jag intresserad av de positioner och de roller dessa aktörer intog eller
tillskrevs.350 Därutöver försökte jag identifiera deras roller och positioner, organisationer,
namn på företeelser, viktiga dokument, styrande föreskrifter och andra artefakter, viktiga förbindelser och liknande. Viktiga termer var invandrare och sammansättningar som invandrarföretagare, invandrarföretag, invandrarorganisationer med mera. Olika möjliga kopplingar till
ordet invandrar- noterades liksom synonymer eller till invandring kopplade termer som utländsk-, invandrade, integration och mångfald. Intressanta negationer som icke-nordiska, utomeuropeiska och liknande uttryck som anger icke-tillhörighet noterades också. Vartefter
byggde jag upp en lista med olika termer. Eftersom många av texterna var digitaliserade möjliggjordes olika sökningar och efterkontroller utifrån denna vartefter utökade lista.
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Genom återkommande omläsningar, spridda över tid, försökte jag uppmärksamma nya betydelser . Genom att kartlägga om, var och i vilka sammanhang vissa termer dök upp, kunde jag
också se var och när olika termer inte förekom. Det visade sig att termer som kunde förväntas
saknades i analyser och faktaunderlag trots riktlinjerna om att integrationsaspekterna skulle
genomsyra dessa. Likaså redovisades oftast integrationsfrågor för sig eller tillsammans med
övriga horisontella mål i stället för tillsammans med kärnverksamheter som entreprenörskap
och liknande.
När termer och företeelser noterats började arbetet med att försöka förstå sambanden mellan
dessa. Relationerna mellan olika termer och företeelser blev av avgörande betydelse och plötsligt kunde något få en annan betydelse. Snart stod det klart att olika organisatoriska faktorer
spelade en stor roll. En annan viktig relation var kopplingen mellan invandrare och entreprenörskap. Med hjälp att identifierade termer, företeelser och relationer konstruerade jag händelseförlopp, försök till förklaringar, beskrivning av värderingar och hänvisningar till vad det är
för problem man försökte lösa. Det visade sig vara viktigt att kartlägga olika kronologiska förlopp. Fortlöpande kategoriserade jag och namngav olika termer, förhållanden och relationer för
en fortsatt analys. Ett viktigt förbehåll är att min empiri inte ger mig möjlighet att hävda att
mina tolkningar av olika texter, motsvarar vad författarna avsåg.351

3. 4 OBSERVATION
Den deltagande observationen som vetenskaplig metod utvecklades från antropologin, med
dess etnografi, och från sociologin. I hög grad utgår dessa discipliner från att det krävs en förståelse för människornas egna perspektiv och kontexter för att kunna utveckla teoretiska antaganden om socialt liv.352 Genom deltagande kan forskaren få större förståelse för olika sätt att
förstå handlingar och miljöer. Observatören bär alltid med sig en förförståelse som styr vad
denne observerar och tolkar. Denna förförståelse bör observatören medvetandegöra i så hög
grad som möjligt genom reflexion, gärna till exempel genom att observera tillsammans med
andra och diskutera olika tolkningar.353 Forskaren kan anta olika roller som observatör utifrån
olika grader av deltagande. Det är dock svårt att genomföra observationer som inte är deltagande. En möjlighet vore att observatören sitter dold bakom spegelglas. Men detta skulle inte
ge tillgång till mer kvalitativ information.354 Själva utbytet mellan forskare och informatör bidrar till kunskapsbyggandet. En låg grad av deltagande innebär att observatören är känd som
forskare men inte deltar aktivt.355 Därefter finns olika grader av deltagande ändå tills forskaren
fullt ut deltar i olika aktiviteter som medlem i den studerade gruppen med samma mål som
denna. Det finns en skillnad mellan mer observerande och mer deltagande forskarroller.356
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Det krävs en längre tids deltagande observation för att utveckla en önskad intuitiv empatisk
förståelse och för att gradvis upprätta förtroende och fältkännedom.357 I mitt fall har jag inte
levt upp till alla förväntningar på ett antropologiskt fältarbete. Tiden har varit begränsad och
jag har valt att närvara vid mer officiella arrangemang kopplade till dem i organisationerna jag
studerat. Ulf Hannerz beskriver i sin bok Över gränser ett fältarbete på Caymanöarna som omfattar textstudier, intervjuer och observationer vid möten under några månader där de beskrivna
arbetsmetoderna påminner om mina.358 Jag var oftast passiv, iakttog, lyssnade och antecknade,
men på grund av att jag gavs tillträde för studien i form av en aktör i olika projekt förekom det
dock att jag mer aktivt drogs in i diskussioner kring integrationsfrågor och liknande. Det innebar att jag skiftade i grad av deltagande under studiens gång.
Alla typer av fältarbete är problematiska. Går det att ”förstå” andras perspektiv? Man kan
inte ”observera” människors tankar och känslor - bara de uttryck de visar. Observatörens tolkningar av det som sker innebär att en form av analys sker direkt vid observation och antecknande.359 Likaså har människor egna tolkningar och agendor och kan, på samma sätt som forskaren använder sig av sina kontakter, använda sig av forskaren för olika syften. Varför då ändå
driva fältarbete eller observationer? Hannerz anser att deltagande observation innebär:
1) Mer relevanta frågeställningar, mindre risk för att ta med sig frågor hemifrån som
inte passar fältet, eller att forskaren missar viktiga punkter.
2) Minskar risken för övertolkning av iakttagelser eller att man tror sig redan ”förstå” det fält man granskar.
3) Att människor inte alltid uttrycker sina idéer och värderingar i ord utan i observerbar handling.
4) Det går inte att genomföra intervjuer eller enkäter i vissa situationer.
5) Själva närvaron i miljön är viktig för att alstra teori. Man finner mer än det man
letar efter.
6) Närvaron gör det lättare att värdera och förstå empirin. Det är viktigt att ”gnuggas
mot verkligheten”.
Ytterligare ett skäl är att få tillgång till så kallad ”hemlig information”.360 Dessutom bidrar
närvaron på fältet till att definiera vad som är fältet. Det är inte säkert att antaganden om vad
som är ett fält gjorda vid skrivbordet stämmer under fältarbetet. Fältet är en konstruktion under
en ständig process.
Vad ska då observeras? Ett klassiskt svar är”who does what with whom, when and
where”.361 Andra rekommenderade saker att fokusera är: observationer av det fysiska rummet,
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aktörerna, aktiviteter, olika fysiska föremål, aktiviteter, händelser, mål och känslor. Till dessa
iakttagelser bör enligt etnografer också läggas egna känslor och associationer. Den egna personligheten bör användas som informationskälla. Birgitta Kullberg anser att: ”Det huvudsakliga instrumentet för insamlandet av data är således forskaren själv”.362 Flera forskare brukar ta
upp risken för att förlora distansen. Men andra förkastar möjligheten och ens önskvärdheten av
att hålla en distans. Tvärtom är det genom engagemang i fältet, då även forskaren tvingas att
lösa vardagens problem, som ger förståelse för hur människor skapar mening och en social
struktur. Det slutliga argumentet för deltagande observation, är enligt mig, att denna – trots de
problem det kan medföra – är bättre än alternativen icke-deltagande och icke-observation.
Sjuttiofyra observationer av olika slag genomfördes. Jag, och i vissa faser min kollega Anneli Persson Kuylenstierna, observerade vid ledningsgruppsmöten, referensgrupper, upptaktsmöten för partnerskap, partnerskapsmöten, konferenser, seminarier, planeringsmöten, mässor och
utbildningar. Vid i stort sett alla tillfällen har alla deltagare varit informerade om vår närvaro
och att vi dokumenterade mötena. Vid större arrangemang, som till exempel en SCB - konferens i Örebro, informerades inte alla hundratalet deltagare om vår närvaro. Detta skedde däremot i de mindre arbetsgrupper vi närvarade vid. Observationer har skett även vid mer informella tillställningar. Det har rört sig om pauser, sociala tillställningar i samband med möten
och seminarier och kvällsaktiviteter. Syftet med denna observation har varit att få möjlighet att
iaktta och ta del av mer informella diskussioner. Vid observationerna har vi intresserat oss för
vad deltagarna har ägnat tid åt och som setts som viktigt, vilka som agerar i olika frågor och
med vilka medel. En stor del av vårt intresse har legat i att se hur integrationsfrågorna har förts
fram liksom av vem, när, hur och under vilken tid? De delar av aktörernas verksamhet som jag
inte kunnat observera har jag försökt att återskapa genom att be aktörerna beskriva sin arbetssituation vid de intervjuer som genomfördes. Vid flera av observationstillfällena jämförde och
diskuterade projektledarna inom LEGS-projektet sina arbetsförhållanden vilket gav värdefulla
insikter. Parallellt med min studie intervjuade Anneli Persson Kuylenstierna flera projektledare
för en skrift kring projektledares erfarenheter. Iakttagelserna från dessa intervjuer var värdefulla för min förståelse deras arbetssituation. I flera av observationstillfällena medverkade både
jag och Anneli Persson Kuylenstierna och våra iakttagelser stämdes av mot varandra. Ett vanligt problem vid observationer är hur man ska kunna anteckna. Då observationerna oftast skedde vid olika möten var detta inget större problem. De flesta andra deltagarna satt också med
penna och papper. Likaså antecknade jag öppet vid ad hoc intervjuer och samtal. Dels underlättade detta möjligheten för att få en mer korrekt återgivning dels innebar detta en påminnelse
om att jag var där som forskare.363 I vissa fall, som vid måltider och liknande, var det opraktiskt och störande att anteckna. Detta gjordes i så fall efteråt. Detta antecknande kunde ibland
efter ett tag leda till en inofficiell sekreterare- och justerarfunktion där jag kunde tillfrågas om
vad som togs upp vid olika tillfällen.
Jag fick inte närvara vid styrelsemötena inom det regionala tillväxtpartnerskapet eller vid
möten i dess verkställande grupp. Partnerskapet ansåg sig redan vara på gränsen av att vara för
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stort för att kunna fungera som en effektiv arbetsgrupp. Det hade ökat från cirka femton deltagare till nästan tjugofem som en följd av kritik mot att det alltför mycket dominerades av
män.364 Dessutom var man rädd för att min närvaro skulle kunna lägga band på partnernas fria
tankeutbyte. Utestängningen innebar ett avbräck för mina studier och minskade mina möjligheter till insikter om hur man talade om tillväxt och integration. Genom att efter olika möten
samtala med olika närvarande försökte jag dock rekonstruera vad som diskuterats på mötena,
och bedömer mig lyckats relativt väl.
Som tidigare nämnts var jag från och med 2001 anställd i olika projekt vid Arbetslivsinstitutet. I och med det fanns möjlighet att delta i olika former av samarbeten med olika aktörer. Så
deltog jag i en styrgrupp ett NUTEK-projekt kring mentorer för invandrarföretagande.365 Likaså deltog jag inom ramen för ett samarbete mellan Arbetslivsinstitutet och Norrköpings kommun i en referensgrupp för projektet Etnicitetsdrivet företagande. Tillsammans med IFS deltog
jag i något som kan ses som en slags studiecirkel med rådgivarna i Östergötland kring en remiss för det regionala tillväxtprogrammet för Östergötland. Ett starkt motiv för mitt deltagande
i dessa aktiviteter var att få en större förståelse för olika aktörers perspektiv. Slutligen vill jag
med Foote Whytes ord konstatera: ”I have noted that observation alone does not reveal to us
what people are trying to accomplish or why they act like they do”.366 Det krävs också intervjuer för att öka möjligheten till förståelse.

3.5 INTERVJUER
Som konstaterades ovan räcker det ofta inte enbart med en metod som deltagande observation
vid fallstudier. Det krävs en blandning av metoder. Jag har använt mig av en blandning av deltagande observation, samtal eller vad jag kallar ad hoc intervjuer, och mer formella intervjuer i
en triangulering av data. Metoderna kompletterade varandra.367 Jag har huvudsakligen använt
mig av kvalitativa intervjuer. Det betyder ostrukturerade öppna, fokuserade intervjuer i syfte
att få beskrivningar av informanternas uppfattningar och erfarenheter liksom information om
olika sammanhang.368 Denna typ av intervjuer är extra värdefulla när man försöker kartlägga
pågående processer.369 Avsikten med dessa öppna intervjuer var således att inte bara kartlägga
kvantitativa förhållanden, utan också att få en bild av vad olika aktörer gjort såväl som de
överväganden som låg bakom olika beslut och handlingar. Detta gjorde kvalitativa intervjuer
lämpliga. En öppen karaktär på intervjuerna ger möjlighet till flexibilitet och utgår från en syn
på intervjuer som något som konstrueras i ett gemensamt utbyte mellan deltagarna.370 Intervjusituationen innebär dock en inramning av ett samtal som styr utbytet. Själv tror jag inte på möj-
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ligheten av en ”ren” intervjusituation där intervjuare och intervjuad inte påverkas av inramning, förkunskaper och fördomar. Intervjuaren och de intervjuades olika erfarenheter, förväntningar och roller påverkar konstruktionen av intervjun. Detta är något som inte går att undvika
utan tvärtom medvetet bör utnyttjas. I den kvalitativa intervjun finns en öppenhet för att kunna
följa olika trådar och att även avvikelser från ämnet kan ha betydelse.
Intervjuerna förbereddes genom att vissa teman och frågeställningar skissades. Vartefter innebar observationer, dokumentanalys och gjorda intervjuer att temana kunde modifieras och
kompletteras. Exempel på sådana teman var informantens väg in projektet, hur det dagliga
arbetet gick till, arbetsgången och på vilket sätt integrationsfrågor kom in i denna. Frågeställningarna utgick från att intervjuare och informant tillsammans försökte kartlägga den kronologiska ordningen i arbetsgången,371 något som också innebar större frihet för informanten att
svara utifrån sina egna ramar, särskilt när man ber informanten att övergripande beskriva en
organisation eller sitt arbete.372 Under intervjuerna sammanfattade jag fortlöpande mina tolkningar av det sagda, vilket då inbjöd informanterna till korregeringar, förklaringar och nyansering och fördjupningar.373 Detta gjordes ibland som påståenden med frågetecken.374 Forskningen går att se som ”…en ständigt pågående definitionsprocess”.375 Olika frågeställningar och
teman delgavs när så var möjligt till informanten i förväg. Intervjuerna tog mer karaktären av
samtal, och ömsesidigt utbyte.376 I de bästa intervjuerna uppkom genom samspelet mellan mig
och informanten en för båda ny mening i en dialog. Intervjuerna var av explorativ karaktär
vilket ofta ledde till en berättande struktur på svaren. Min avsikt var fånga upp alternativa perspektiv, problematiseringar och nya fakta samt värderingar.
Jag har också i hög grad använt mig av vad jag kallar ad hoc intervjuer.377 Vid i stort sett
varje observation eller annan samvaro med informanterna har jag passat på att fråga om saker
som dykt upp och skrivit ner svaren. Det gavs också tillfällen vid luncher, pauser, middagar
och liknande. Sådana ad hoc intervjuer var mycket givande. Där så verkade behövas upplyste
jag de intervjuade om min forskning, och antecknade mina intryck när så var möjligt. Oftast
skedde detta direkt då det var frågan om en öppen deltagande observation. Materialet från dessa ad hoc intervjuer har inte transkriberats utan i noterats i anteckningsböcker och en logg.
Inga citat i avhandlingen är från ad hoc intervjuer. Informationen från sådana har däremot kunnat ligga till grund för frågor vid följande intervjuer och därigenom letat sig in i avhandlingen i
form av citat.
De deltagande observationerna följdes upp av formella intervjuer. Men de innebar också tillfällen till ad hoc intervjuer. Detta innebar att under de två år som LEGS-projektet pågick något
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som bör betraktas som en längre sammanhållen process. I vissa fall gäller något liknande även
andra aktörer som jag under avhandlingstiden återkommit till ett flertal gånger.
Urvalet av informanter har skett genom jag började med personer som genom sina positioner
bedömdes vara centrala aktörer. Intervjuerna med dessa har sedan ibland lett vidare till andra
aktörer. Femtiotre formella intervjuer har genomförts med fyrtiofem personer. Några intervjuer
har skett med flera informanter samtidigt. Jag har även i vissa fall har återkommit upp till tre
gånger till samma informanter. Genom att återkomma gavs jag tillfälle att återkoppla och reflektera tillsammans över tidigare intervjuer samt följa olika processer. Intervjuerna varade i
snitt från en timme till en och en halv timme. Ett tiotal av dessa intervjuer har genomförts i
samarbete med eller av forskningsassistenten Anneli Persson Kuylenstierna.378 Fyra intervjuer
har genomförts som telefonintervjuer när det varit omöjligt att träffa personligen. Därutöver
har ett större antal telefonsamtal genomförts för att utbyta information om läget eller för att
fråga om detaljer. Dessutom har flera möten och redovisningar haft en grupp- eller fokusgruppskaraktär. Dessa är fördelaktiga då det kan uppstå en dynamik och ett samspel inom
grupper där mer komplexa tankemönster och skillnader och nyanser blir synliga.379
Större delen av intervjuerna har bandats och därefter transkriberats. Transkriberingarna har
skett enligt en förenklad form av Per Linells transkriberingsnorm och intervjuerna har återgetts
i talspråksform utan krav på lingvistisk stringens.380 En del intervjuer har skrivits ut i protokollform där citat och viktigare iakttagelser noterats. I flertalet fall tog informanterna del av de
transkriberade intervjuerna och godkännande dessa. I några fall har de avböjt att läsa intervjuerna. De har då fått en muntlig sammanfattning. I de fall där informanter citerats har dessa tagit
del av citaten.
I två avseenden har jag dock inte utnyttjat den kvalitativa intervjuns möjligheter fullt ut. Den
kvalitativa intervjun är arbetskrävande. Omfattningen av antalet översättningar innebar att tid
och resurser för intervjuer begränsades. Även om de gjorda intervjuerna gav tillräcklig information för min analys så hade till exempel en mer omfattande användning av intervjuer i undersökningen av de regionala tillväxtpartnerskapen utöver i andra regioner än i Östergötland
inneburit större jämförelsemöjligheter.
Kvalitativa intervjuer ses som särskilt lämpade för att fånga motiv och föreställningar bakom
handlingar och beslut. I de gjorda intervjuerna låg fokus på att beskriva vad som skedde samt
hur informanterna resonerade kring olika beslut och handlingar, deras ”kalkyler”. Här skulle
det varit intressant att också mer systematiskt ha utnyttjat möjligheten att försöka kartlägga
bakomliggande föreställningar om invandring, invandrare och tillväxt. Att så inte skedde berodde delvis på tidsbrist, men framförallt på att insikten om vikten av sådana frågeställningar
kom till mig för sent i avhandlingsarbetet.
Tillgången till olika informanter underlättades av att jag i de olika sammanhangen var kopplad till olika konkreta projekt och satsningar. I samband med detta var mina informanter ibland
intresserade av den kunskap jag utvecklade under processen, vilket ledde till en situation av ett
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ömsesidigt utbyte. Samtidigt har troligen intervjuerna genom en sådan inramning av intervjusituationerna påverkats av informanternas föreställningar om de olika projekten, vilket kan ha
begränsat det möjliga fria reflekterandet.
Genusrelationer kan påverka intervjuer.381 Detta kan ha gjort att vissa frågor inte ställdes eller behandlades. Detta försökte jag bemöta genom att där så gick vara två intervjuare av olika
kön samt genom medveten reflektion. Samtidigt blev den allmänna kunskapen hos många informanter om mer utvecklade diskussioner om jämställdhet och jämställdhetsintegrering en
resurs. Under intervjuer drogs många gånger liknelser mellan arbetet med jämställdhetsintegrering, ekologisk hållbarhet och integration av invandrare. Jag och informanterna delade ofta
kunskaper om jämställdhetsintegrering vilket jag kunde använda för ett gemensamt reflekterande över frågor om olika typer av marginalisering. Kunskaper om jämställdhetsintegrering
kom därför ibland att fungera som en plattform. En liknande plattform var delade erfarenheter
mellan intervjuarna och många av de intervjuade av att arbeta i projekt. Flera av informanterna
hade egna erfarenheter av att ställa samman rapporter och intervjua för olika ändamål. Därmed
anser jag att intervjusituationen ofta upplevdes som ett möte mellan jämlikar.382 Dessa faktorer
underlättade intervjuandet men kan också ha inneburit att vissa förhållanden tagits för så givna
att relevanta frågor inte har ställts.383 Detta försökte jag motverka genom att vi var två intervjuare i vissa sammanhang, samt att reflektera över olika alternativa tolkningar och presentera
dessa för informanterna såväl enskilt som i mer kollektiva sammanhang.384 Ytterligare något
som kan ha påverkat intervjuande och fältarbete är min tidigare kännedom om regionen. En
anledning till valet av Östergötland som studieobjekt var mitt tidigare arbete i regionen, bland
annat som näringslivs- och arbetsmarknadsreporter samt reporter med inriktning mot regional
och kommunal politik. Dessutom hade jag arbetat med informationsverksamhet vid Linköpings universitet. Detta gav mig en förkunskap och ett kontaktnät som underlättade mitt arbete
men kan också ha inneburit viss ”hemmablindhet”. För att motverka detta genomförde jag en
komparativ dokumentstudie av de regionala tillväxtpartnerskapen i övriga Sverige. Detta gav
mig möjlighet att se andra förhållanden och lösningar. En fördel med att arbeta med flera projekt var att antalet redovisningar för såväl olika informanter som andra aktörer var stort. Samarbetet med min kollega i LNU-projektet, Anneli Kuylenstierna Persson, innebar också en
brytning mot mitt eget perspektiv.385
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3.6 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Mitt deltagande var i alla studiens sammanhang öppet. I början av varje kontakt presenterades
syftet med min närvaro liksom avsikten att dokumentera för publicering. Jag frågade i varje
nytt sammanhang och varje ny person om tillstånd att arbeta med observationer och intervjuer.
Ett sådant tillstånd beviljades alltid.386 Olika inblandade meddelades att när de så ville kunde
de avbryta samarbetet. Så har inte skett. Delresultat, preliminära och slutliga slutsatser presenterades vid olika möten och seminarier för informanterna och andra involverade. Vid återkommande intervjuer redovisade jag alltid resultatet från tidigare intervjuer. Informanterna har
därför i olika sammanhang fått ta del av min tolkning och användning av empirin. Dessutom
förde informanterna fram åsikter och information vid olika offentliga och öppna möten, till
exempel i anknytning till utvärderingar inom LEGS-projektet, som inte avvek från dem de
förde fram vid mina intervjuer. Därför har jag presenterat flertalet informanter med namn
och/eller funktion.
Även om informanter ger tillstånd för forskare att vid observationer notera deras handlingar
och uttalanden, kan det vara svårt att över tid behålla medvetenheten om att forskning pågår.
Särskilt vid luncher, pauser, fester, kvällsarrangemang och liknande. I dessa fall har jag valt att
åter upplysa om att jag var där som forskare, inte citerat samtalen, och antecknat öppet. Informationen från samtalen har använts för att förstå processer bättre, men också för att ge underlag till frågor vid mer formella intervjuer. På det sättet har denna information kunnat nyttiggöras.
Jag har ovan diskuterat möjligheten att jag genom min deltagande observation kan ha påverkat utvecklingen i den process som jag studerat. Liksom Fredrik Lavén menar jag dock att man
inte kan delta i en sådan här studie utan att påverka.387 Genom att vara närvarande, ställa frågor, reflektera tillsammans med olika aktörer påverkas förloppet. Exempelvis vid ett möte
inom LEGS-projektet kommenterade någon att närvaron av mig, och min kollega, Anneli Persson Kuylenstierna, innebar att integrationsfrågor fick större uppmärksamhet än andra horisontella mål, som jämställdhet och ekologisk hållbarhet. Min och min kollegas närvaro kan också
ses som exempel på det reflexiva stöd som vissa forskare krävs vid mainstreaming.388
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K APITEL 4:

N ATIONELL NIVÅ
– SVENSK INTEGRATIONSPOLICY OCH
DESS ÖVERSÄTTNING I REGIONAL
UTVECKLINGSPOLITIK
I detta kap itel b eskriver o ch analyserar jag idén om en svensk in teg ra tionspo litik som den
u ttr ycks från och m ed 1998 genom propo sition en Sver ig e, fra m tiden och mång fald en ,
sam t andra relevan ta do kumen t och föro rdn inga r. Ana lysen visa r att fö rverkligand et av
po licyn s mål främst tänktes ske g enom stra teg in ma in stream ing. Jag redovisar och ana lyserar resonemang o ch må lsättn inga r i po licyn sam t hu r organiseringen a v dess imp lement e r in g t ä n k te s. D ä r e f t er g ö r j a g sam m a sa k m ed d en reg io n a la u t ve c k l in g sp o l it i k en o ch
a vs lu ta r m ed a tt b es k r iv a o ch ana ly s era in tegra tionspo lic yn s tvär se k tor ie lla öv e rsä ttning
i d en reg iona la u tv ec k ling spolic yn.

Närmast beskriver och analyserar jag regeringens idé om integrationspolitik. Denna idé rymmer uttalade antaganden om problem, orsakssamband, lösningar och åtgärder förpackade i vad
jag ser som en integrationspolicy. Analysen utgår främst från den av riksdagen 1997 antagna
propositionen Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik
och regeringens skrivelse Integrationspolitik för 2000-talet.389 I propositionen lades en ny politik fast med syfte att motverka en ökande segregation. Utöver denna proposition analyserar jag
också andra propositioner inom området, skrivelser till riksdagen, relevanta departementsskrivelser, budgetbeskrivningar, presentationer på olika hemsidor, broschyrer och småskrifter, utvärderingar, utredningar och liknande.
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4.1 POLITIKOMRÅDET INTEGRATION
Här beskrivs politikområdet integration för att ge en bild av den idé som förväntades bli översatt i olika sammanhang.
4.1.1 P O L I C Y T E O R I N

I N O M P O L I T I K O M R Å D E T I N T E G RA T I O N

I den integrationspolitik som etablerades 1998 angav riksdagen som mål att segregeringen mellan invandrare och infödda svenskar skulle minska och integrationen öka. Det grundläggande
problemet ansågs vara den stora skillnaden mellan invandrare och infödda svenskar när det
gäller arbetslöshet, ekonomi, boende och politiskt deltagande. Det fanns ett starkt fokus på
egenförsörjning och arbetslivet. Regeringen, riksdagen och en rad andra aktörer ansåg att ”invandrares och flyktingars integration i arbetslivet är central för hela vårt samhälle”.390 Motivet
återkom i propositionen Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet där
man konstaterade att ”Segregationen är en ödesfråga för Sverige, vilken hotar den grundläggande förutsättningen för samhället” och att ”En växande arbetslöshet ställer stora grupper
utanför samhällsgemenskapen och därtill har klassamhället fått en etnisk karaktär”.391 Regeringen såg, enlig mig, den icke-fungerande integrationen som problem av främst tre skäl:
- Risk för att den sociala sammanhållningen skulle brytas upp
- Spänningar mellan svenskfödda och utrikesfödda kunde uppstå, med stora
mänskliga och ekonomiska kostnader som följd
- Resursutnyttjandebrist
Invandrare sågs i detta sammanhang som en underutnyttjad resurs för tillväxt. Regeringen ville
i stället att:
…de mänskliga resurserna tas tillvara på ett bättre sätt vilket är en förutsättning för att vi i
dagens kunskapssamhälle ska kunna säkra en långsiktigt hållbar tillväxt och välfärd. //Den
utbildning och kompetens som invandrare och andra med utländsk bakgrund har måste tas
tillvara.392

Vidare ansåg regeringen att om politiken i högre grad utformades utifrån befolkningens faktiska sammansättning och bakgrund, och om alla de kompetenser och erfarenheter som fanns i
landet togs tillvara, skulle möjligheterna öka för att bryta dagens tendenser till etnisk segregering i samhället och ge förutsättningar för bättre levnadsförhållanden för utsatta grupper.393
Regeringen ansåg att den svenska välfärden byggde på hela den arbetsföra befolkningens förmåga att bidra. Att inte utnyttja alla som kunde och ville arbeta sågs som ett ”slöseri med
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mänskliga resurser”.394 Likaså var det slöseri om inte kompetens och kunnande nyttjades fullt
ut. Exempel på sådan kompetens var ”språkkunskaper och nätverk i andra länder”.395 Dessutom kunde etnisk mångfald vara vitaliserande samt kvalitets- och kompetenshöjande i kultur
och arbetsliv och leda till förnyelse och större kreativitet. En ökad mångfald troddes leda till
fler marknadsandelar, större lönsamhet och högre produktivitet.396
Därutöver fördes ett demokratiskt legitimitetsperspektiv fram i vilket regeringen menade att
det var nödvändigt med integration i politiken för att ”trovärdigt kunna hävda att politiken tar
sin utgångspunkt i alla människors lika värde”.397
I propositionen lades ett stort ansvar för hög arbetslöshet och lågt kompetensutnyttjade bland
invandrare på diskriminerande attityder bland arbetsgivare och allmänheten. Huvudorsaken till
dessa attityder, och därmed segregeringen mellan invandrare och infödda svenskar, ansågs ha
varit statens hantering av invandrare och flyktingar. Staten ansågs ha konstruerat målgruppen
för integrationspolitiken på ett sådant sätt att detta fick negativa konsekvenser för gruppen invandrare.398 Den tidigare invandrarpolitiken, ansåg regeringen, misslyckades då den gick ut på
en ensidig assimilering av invandrarna399 vilket bidrog till en uppdelning i ”vi och dom”.400
Allt för mycket av invandrarpolitiken ansågs ha koncentrerats på nyanlända, flyktingar, skillnader och annorlundaskap, vilket påverkade hur invandrare kategoriserades. Ytterligare en
orsak till invandrarpolitikens misslyckande sades vara att den främst administrerades av sociala
myndigheter och verksamheter, vilket ansågs medföra att invandrare och invandring kom att
förknippas med problem 401 och att invandrarna passiverades.402 Ansvaret för denna utveckling
lades på staten.403
Då huvudorsaken till att invandrare kategoriserades som problem var statens och det offentligas behandling av dem, ansåg regeringen att en förändring av denna behandling skulle leda
till en ny social konstruktion av målgruppen invandrare, vilket skulle leda till en minskad
segregering. En strategisk förändring av viktiga aktörers föreställningsramar skulle genomföras. I den nya integrationspolitiken sågs samhället som ett system där ansvaret för anpassning
låg hos alla aktörer i systemet. I propositionen Sverige, framtiden och mångfalden sågs integration som en ömsesidig anpassning av delar till en helhet där en mängd aktörer skulle vara delaktiga och måste bidra.404 Integration var inte endast en fråga om och för invandrare. Genom
att välja att se på invandrare med andra ögon skulle segregationen minska. Likaså skulle över394
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förandet av hanteringen av invandrare och flyktingar till organisationer som hade mer direktkontakt med arbetsmarknaden, leda till mindre segregation och mindre passivisering av invandrare. Kopplingen mellan invandrare och problem skulle brytas och ersättas med ett synsätt
där invandrare sågs som resurser för samhällsbygge och tillväxt. Den tätare kopplingen mellan
integration och tillväxt förväntades ge en hävstångseffekt för en transformativ mainstreaming
av de integrationspolitiska målen. Mainstreamingen skulle leda till minskad segregation samtidigt som ett bättre resursutnyttjande skulle leda till högre tillväxt. En god utvecklingsspiral
skulle etableras.
Genom att ge lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund ”samt att få till stånd en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och
tolerans och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för” skulle en
förändring göras möjlig. 405 Då invandrare gavs möjlighet att försörja sig och bli delaktiga också i politiken skulle man kunna ”förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet
och rasism samt värna grundläggande demokratiska värden”.406 Med en egen försörjning
minskade risken för att invandrare sågs som ”hotande”.407 Inbyggd i denna policyteori, det vill
säga antaganden om problem och anvisningar om lösningar, fanns en rad antaganden om svårigheter att få till stånd en sådan översättning/implementering av en transformativ mainstreaming. Utifrån dessa antaganden föreslogs en rad organisatoriska åtgärder för att överkomma
dessa hinder.
Integrationspolitiken var således enligt regeringen en politik för hela befolkningen. Dock
skiljde sig integrationspolitiken från andra politikområden genom att den
… särskilt skall uppmärksamma dem som på grund av härkomst, eller till följd av sin etniska
och kulturella bakgrund riskerar att få ett sämre utgångsläge//Det är således de i vid mening
etniska aspekterna och dimensionerna i samhället som integrationspolitiken bör ta sikte
på.408

Redan i måldokumentet antyddes således en motsättning mellan målet en generell politik och
en särskild integrationspolicy. En sammanfattning av policyteorin ger:
Segrationen mellan invandrade och icke-invandrade var ett stort och växande problem. Detta
då denna kunde leda till sociala spänningar, ökade sociala kostnader och bristande resursutnyttjande. Orsaken till segregationen var främst attityder från beslutsfattare i olika organisationer.
Dessa attityder ledde till segregering på arbetsmarknaden, vilket fick spridningseffekter till
boende, utbildning, demokrati och andra samhällsområden. Attityderna hade främst skapats av
statens hantering av invandrare – dess ”omhändertagandefilosofi” och organisering genom
sociala förvaltningar.409 Detta hade bidragit att invandrare och invandring förknippades med
problem liksom att invandrarna passiviserats. Lösningen på problemet med segregation var att
ändra människors attityder. Detta skulle ske genom att ändra statens invandrarpolitik. Genom
405
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att i alla politikens sektorer mainstreama ett integrationsperspektiv, så att invandrare sågs som
resurser, skulle attityderna mot invandrare förändras på arbetsmarknaden. Denna attitydförändring skulle åstadkommas genom att invandrarepolitiken hanterades av nya typer av organisationer. Invandrarnas egna deltagande sågs som en avgörande del i en sådan lösning.
4.1.2 T Ä N K T

O R G A N I S E R I N G A V G E N O M F Ö R A N D E T I I N T E G R A T I O N S P O L I CY N

I allra högsta grad dominerades integrationspolicyn av föreställningen om en tvärsektoriell
mainstreaming på bredden och djupet som ett effektivt verktyg för genomförande.
Integrationspolitiken innebär att utformningen av den generella politiken skall utgå från alla
människor som bor i Sverige, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Integrationspolitiska
mål och synsätt skall införlivas inom alla samhällsområden. Invandrares behov skall, precis
som andras behov, beaktas inom ramen för den generella poltiken. Integrationspolitiken
skall inriktas på förhållanden och mekanismer i samhället och inte som tidigare vara inriktad
mot invandrare och samhällets relationer till dem.410

När riksdagen fattade beslut om integrationspolitiken innebar detta att ett nytt arbetssätt måste
utvecklas för att flytta frågan om invandrare från en sidoordnad position, en särposition, till att
ingå i en verksamhets alla delar. Inom jämställdhetsområdet har ett sådant arbetssätt kallats
gender mainstreaming – jämställdhetsintegrering. Mainstreaming syftar till ett strategiskt arbetssätt som innebär att alla verksamheter skall genomsyras av, i detta fall, ett integrationspolitiskt perspektiv på alla nivåer och inom alla områden och att utvecklingsarbete som krävs
genomförs av den ordinarie personalen inom den ordinarie verksamheten.411
Genom metoden mainstreaming lades mycket av ansvaret för genomförandet av integrationspolitiken på aktörer som tidigare inte arbetat med frågan. Sättet att styra fick därmed stora
likheter med statsförvaltningens sätt att styra med generella krav.412 Den sammansmidda idén
om ”integration genom mainstreaming” kom att ses som ett avgörande styrinstrument. Det var
genom att alla statliga myndigheter och verk bedrev mainstreaming inom alla sina verksamhetsområden som en förändring av normer och attityder skulle leda till en institutionaliserad
förändrad praktik. Alla faktaunderlag, analyser, beslut samt uppföljningar och utvärderingar
skulle genomsyras av detta integrationsperspektiv.
I sin skrivelse Integrationspolitiken för 2000-talet trycker regeringen på att:
Innebörden i förordningen om myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken och serviceskyldighet är långtgående. Integrationspolitiken skall beaktas när verksamheten utformas.413

I organiseringen av genomförandet av integrationspolitiken lyftes olika styrningsmetoder fram.
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Genom ekonomisk styrning skulle möjligheterna för olika aktörer att samverka regleras och
bland annat samfinansiering av olika statliga myndigheters resurser möjliggöras. Dessutom
pekades olika nationellt administrerade EU-fonder ut som möjliga finansiärer för olika projekt
utifrån integrationspolitiska perspektiv. Det nya politikområdet skulle också tillföras resurser
genom att få överta delar av Invandrarverkets finansiering. I integrationspolicyn lades mycket
stor vikt vid en informativ styrning. I överensstämmelse med en institutionell designstrategi
påpekas gång på gång vikten av uppföljning och utvärdering. Regeringen konstaterade att förverkligandet av de integrationspolitiska målen skulle komma att kräva ett kontinuerligt uppföljningsarbete av vad som skedde på olika områden och nivåer i samhället. Den förutsåg behovet av kraftfulla utvärderingar och uppföljningar då man förväntande sig motstånd mot förändringsarbetet. Det sågs som avgörande att:
… följa hur samhällsinstitutionerna och andra aktörer fullgör sina uppgifter.414

Alla statliga och offentliga organisationer fick denna uppföljningsuppgift. Några fick detta
ansvar förstärkt via sina regleringsbrev. Dessutom fick statliga och offentliga organisationer
följande uppdrag:
Den offentliga sektorn har i sin verksamhet inte bara ansvar för att förverkliga de integrationspolitiska ambitionerna utan också ett speciellt ansvar för att vara en förebild och att//…
genom tydliga signaler och budskap motverka stereotypa uppfattningar och generaliseringar
om olika grupper i samhället//.415

Den nybildade myndigheten Integrationsverket gavs ett stort ansvar för en kontinuerlig uppföljning och för att genom olika informations- och attitydpåverkande insatser verka för en institutionalisering av önskade normer. Organisering var på flera nivåer tänkt som ett viktigt
styrinstrument. Statliga och offentliga organisationer skulle samverka och bidra på olika sätt
för att förverkliga integrationspolititikens mål. Inte minst betydelsefullt var avsikten att inrätta
en stödjande myndighet för politikområdet. Som nämndes ovan inrättades Integrationsverket
som en myndighet med ansvar att följa utvecklingen inom såväl den offentliga sektorn som
samhället i övrigt. Verket tilldelades en viktig roll för den tvärsektoriella styrningen av integrationspolitiken. Myndigheten skulle:
Verka för att integrationspolitikens mål och synsätt genomsyrar statliga myndigheters och
kommuners verksamhet liksom samhället i övrigt.416

Tanken om nätverk och nätverksstyrning präglade den tänkta organiseringen. Det var inte enbart inom de statliga och offentliga organisationerna som integrationspolitiken skulle mainstreamas. De statliga och offentliga organisationerna hade ansvaret – som metastyrande – för att
den del av verksamheten som bestod av relationer med aktörer utanför den egna organisationen
också skulle genomsyras – metastyras – av integrationspolitiska perspektiv och mål. Detta är
414
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ett gott exempel på en tänkt flernivåstyrning genom nätverk. I policyn skapades genom regelstyrning institutionella möjligheter för ett sådant arbete och dessutom konstaterades att resurser
skulle tillföras. Genom institutionell design, en aktiv påverkan på såväl innehåll, villkor och
former, anvisade staten vilka aktörer som skulle ingå i nätverken och de kompletterande roller
som var viktiga att fylla. Särskilt pekades invandrare och invandrarorganisationer ut som viktiga aktörer.417
Ovan har visats hur regering och riksdag genom reglering, ekonomisk styrning, informativ
styrning och organisering ville styra hur genomförandet av integrationspolicyn översattes. Ur
ett nätverkstyrningsperspektiv är detta exempel på en hands-on eller deltagande styrning. En
implementationsstruktur, aktörer med ansvar att genomföra politiken, pekades ut. Denna implementationsstruktur bestod av nätverk av statliga och offentliga organisationer, men också av
aktörer som näringslivsorganisationer, fackföreningar och olika intressegrupper.418 De existerande nätverken skulle tillföras nya aktörer. Om så krävdes skulle nya nätverk skapas. Regeringen framhöll att för att integrationspolitiken skulle omsättas till konkret handling i hela landet ”krävs en tydlig regional och lokal förankring” till exempel via länsstyrelsernas nätverk.
Länsstyrelserna sågs som viktiga på grund av deras samordningsansvar, värdefulla kunskaper
om näringsliv och arbetsmarknad samt breda nätverk.419 De, liksom ytterligare några myndigheter, tilldelades rollen som policyentreprenörer för integrationspolicyn.
I en institutionell design, en medveten utformning av föreställningar och förhållanden i ett
nätverk, planerades för att nya aktörer skulle tillföras implementationsstrukturen. Vikten av
invandrare som förändringsagenter genom ökat deltagande och representation framhölls. Regeringen menade också att en viktig förutsättning för en ny politik var delaktighet från invandrarnas sida. Detta krävde att dessa inte enbart gavs formella rättigheter utan ”reella möjligheter
att utnyttja dem”. Samhällsinformation blev då avgörande och statliga och kommunala myndigheter skulle sträva efter att nå alla oavsett härkomst och etnisk bakgrund med en anpassad
information.420 Regeringen krävde att ”majoritetssamhällets institutioner utvecklas med utgångspunkt i mångfalden i samhället”.421 Även om regeringen med integration menade en ömsesidig anpassning, var det majoritetssamhället som hade huvudansvaret för en sådan anpassning, ”...de som är i majoritet har alltid ett särskilt ansvar gentemot dem som är i minoritet”.422
Att de flesta i Sverige är födda i landet och talar svenska avspeglas i samhällets maktpositioner. Därför påpekade regeringen att beslutande organ borde vara sammansatta så att de representerade hela befolkningen när det gällde bakgrund.423 Även statsförvaltningens personal
skulle avspegla befolkningens etniska sammansättning.424 Både rekrytering och representation
sågs som styrningsmöjligheter. Det fanns dock få konkreta förslag på direkta åtgärder. I forsk417
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ningen om nätverksstyrning ses aktivt deltagande i ett nätverk av en metastyrande aktör – nätverksdeltagande – som ett kraftfullt styrningsinstrument. I integrationspolicyn gavs de statliga
och offentliga organisationer som tillskrivs metastyrande ansvar en sådan roll. Regeringen
skrev om nödvändigheten av ett aktivt förhållningssätt och styrning. Den generella politiken
ansågs inte automatiskt komma att förändra samhället utifrån de krav och behov som ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald krävde. Såväl enskilda individer som aktörer inom
offentlig och privat verksamhet riskerade att endast långsamt anpassa sig till den nya situationen. Regeringen konstaterade att ”de integrationspolitiska målen inte kan uppnås utan ett aktivt
förändringsarbete”.425
4.1.3 V A D

HÄNDE

–

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Förslaget om en ny integrationspolitik antogs av riksdagen enligt förslaget i propositionen. Det
innebar att en mängd reglerande, ekonomiska, informativa och organisatoriska styrningsmedel
mobiliserades. Inom regeringskansliet tillsattes ansvariga tjänstemän, en samordningsgrupp
bildades för tvärsektoriella kontakter kring integrationsfrågor, ett särskilt budgetområde skapades i stadsbudgeten. Det beslutades om inrättandet av den nya myndigheten Integrationsverket
med cirka 110 anställda. Detta verk blev den centrala förvaltningsmyndigheten inom integrationspolitiken. I regleringsbreven för olika utvalda myndigheter och verk skrevs in konkreta
föreskrifter relaterade till integrationspolitiska mål. Exempel på detta var krav på rapportering
och utvecklingsstöd. Det blev möjligt för statliga myndigheter att samfinansiera olika projekt
med integrationspolitiska inriktningar. Parallellt utformade regeringen målen för den svenska
delen av den Europeiska socialfonden och den Europeiska regionala utvecklingsfonden om att
även dessa skulle stödja projekt utifrån integrationspolitiska mål.
4.1.4 S A M M A N F A T T N I N G

AV DEN SVENSKA INTEGRATIONSPOLICYN

I propositionen om Sverige, framtiden och mångfalden förekommer knappt någon diskussion
om kostnader för invandring i form av olika bidrag och andra sociala kostnader – ett kostnadsperspektiv. Det är uteblivna intäkter i form av underutnyttjande av arbetskraft och kompetens
som diskuteras. Propositionen är därmed ett exempel på hur regeringen ville att samhället skulle se på invandrare och invandring – som resurser. 426 Ett ytterligare möjligt perspektiv – ett
rättviseperspektiv, där invandrare sågs som medskapare av samhällets resurser och därigenom
har rätt till mer resurser för ekonomisk utveckling, saknades nästan helt. Ett rättviseperspektiv
framhölls definitivt inte lika kraftfullt som de övriga perspektiven. Framförallt framhölls risken
för spänningar mellan svensk- och utrikesfödda, kravet på demokratisk legitimitet och ett ekonomiskt problem med invandrare som en underutnyttjad resurs för tillväxt – ett resursutnyttjandeperspektiv.
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Policyteorin, det vill säga analysen av problem och förslag till dess lösningar, i integrationspolicyn betonade institutionella förklaringar till den rådande segregationen. Den främsta orsaken
till segregeringen var rådande normer och kategoriseringar. Den främsta förklaringen till den
negativa kategoriseringen av invandrare angavs i integrationspolicyn vara statens ”omhändertagandeanda” och att invandrare mestadels hanterades av organisationer som var kopplade till
”omhändertagande” förvaltningar och socialtjänst. Detta bidrog till en negativ bild av invandrare och till att dessa passiviserades och fick en negativ självbild.427 Analysen togs för given
utan redovisning av erfarenheter från området. Ingen jämförelse gjordes med till exempel
diskriminering i andra länder med andra typer av välfärdsregimer eller politik för integration
av invandrare. I policyteorin fanns sålunda ett starkt institutionalistiskt perspektiv där normer,
regler och sätt att organisera sågs som såväl orsaker som lösningar till problemen med segregation. Den etniska segregationen skulle motverkas genom att förändra gällande värderingar i
statliga och offentliga organisationers verksamheter inom alla politikområden. Detta skulle ske
genom att den nya integrationspolicyns perspektiv skulle fås att genomsyra alla analyser, genomföranden, uppföljningar och utvärderingar och genom att invandrares kompetens skulle
representeras under hela denna process. Detta överensstämmer mycket väl med beskrivningen
av mainstreaming med ett transformativt mål. Mainstreaming var en etablerad strategi från
politikområden som jämställdhet och ekologisk hållbarhet som lånades in till integrationspolitiken.428
Förvaltningar som låg närmare arbetsmarknaden och näringslivet vilka inte antogs vara
präglade av en ”omhändertagandeanda”, skulle överta mer av integrationsarbetet. Särbehandling skulle undvikas. I största möjliga omfattning skulle invandrare hanteras i politikens generella system.
Integrationspolitiken efter 1997 var ett försök från staten att genom institutionell design,
medveten påverkan av innehåll och former, styra översättningen från en kategorisering av invandrare, som kopplade till olika typer av sociala problem, till förmån för en annan översättning, där invandrare istället skulle ses som resursstarka samhällsmedborgare och resurser för
en förbättrad ekonomisk tillväxt: ett försök till att förändra strategiska referensramar för centrala aktörers föreställningar.
Invandrarna tilldelades en avgörande roll för implementeringen av integrationspolitiken.
Genom att dessa gjordes delaktiga såväl genom intresseorganisationer och som anställda i statliga myndigheter skulle de påverka implementeringen av integrationspolitiken. Det går därför
att hävda att i regeringens tänkta metastyrning av integrationspolicyn – dess institutionella design – lades ett avgörande ansvar för att lösa segregationsproblemen på invandrarna själva.
Dessa skulle i mycket själva bidra med idéer till lösningar och se till att dessa blev genomförda. Med metastyrning genom institutionell design ville regeringen tillföra organisationer nya
aktörer som kunde förändra invandrares och invandrarfrågors positioner i olika sammanhang
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och nätverk.429 Detta överensstämmer väl med en deltagarmodell för en transformativ mainstreaming.
Grundidén som genomsyrade den nya integrationspolitiken var att lämna ett ”vi och dom”tänkande och en kategorisering av invandrare och invandring som motverkade bekämpandet av
segregation. Detta skulle ske genom att idén om integration sammansmiddes med metoden
mainstreaming. Detta ser jag som ett exempel på en inkoativ idé, det vill säga en ofärdig skissartad visionär idé, vilken lägger ansvaret på olika aktörer att fylla idén med innehåll i form av
handlingsrecept. Detta innebar att idén som skulle översättas inte stöddes av färdiga recept,
framgångshistorier, anekdoter, detaljerade föreskrifter eller standarder. Det fanns ingen ”mastervison”.430 En stor del i översättningen av idén om integrationspolicy innebar tvärtom en
strävan att skapa en sådan receptkunskap. Nätverken lämnades ett redigeringsutrymme för en
egen översättning av hur policyns mål skulle uppnås.
Det är denna inkoativa idé om en transformativ mainstreaming av integrationspolitiska mål,
vars översättning jag följer. Det är analysen av vad som finns kvar, ändras eller inte tas upp av
idéerna om vad som är problem, orsaker till problemen och deras lösningar som är temat i den
fortsatta avhandlingen. Idén har förpackats i form av en integrationspolicy. När det gäller styrning och styrmedel fanns inom politikområdet en stor uppsättning av styrmedel. Regelmässigt
var mycket förberett för en transformativ mainstreaming av integrationspolitiken och det fanns
en tanke om hur denna process skulle genomföras och det fanns ekonomiska styrmöjligheter
och ett organisatoriskt stöd i form av det nyetablerade Integrationsverket. Kunskapsstyrning,
uppföljning och utvärdering lyftes fram som krav och som avgörande styrmedel.
I policyn underströks vikten av att arbeta genom nätverk och ansvariga pekades ut – metastyrande – för en aktiv nätverksstyrning. Vad som avsågs i policyn var en form av nätverk där
staten hade ansvaret att agera som extern pådrivare.431 Det förutsattes att staten skulle agera
som policyentreprenör för ett integrationsperspektiv i en mängd olika nätverk. Den metastyrning som föreskrevs hade tydliga drag av institutionell design och deltagande nätverksstyrning
och var av en mer aktiv än passiv karaktär. Ett exempel på ett aktivt förhållningssätt, en institutionell design, var kraven på deltagande av aktörer som företrädde ett invandrarperspektiv.
Dessa deltagare skulle ges möjligheter till reell påverkan i nätverkens arbete. Det fanns en förväntan om positiva resultat av nätverksstyrningen men samtidigt en medvetenhet om att det
kunde finnas svårigheter och motstånd. Målet var att gå från en särkoppling eller lösa
kopplingar, mellan integration och ekonomisk tillväxt till täta kopplingar. Det fanns inte något
direkt hot i integrationspolicyn om hårdare regelstyrning om följsamheten brast. Däremot pekade formuleringar om att en bristande följsamhet kunde få följder.
Jag tolkar det som att de olika statliga och offentliga organisationerna genom regleringsstyrning ålades att utifrån en idé om transformativ mainstreaming av integrationspolitiska mål,
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förpackade i form av regerings- och riksdagsbeslut, förordningar och direktiv samt regleringsbrev, starta processen med att översätta integrationspolicyn i den egna verksamheten och inom
sina respektive verksamhetsfält från och med 1998.

4.2 ANALYSSCHEMA FÖR ÖVERSÄTTNINGEN AV IDÉN OM INTEGRATION GENOM MAINSTREAMING

Ovan har jag definierat vad jag ser som kärnan i den nya integrationspolitiska policyn – en
transformativ mainstreaming av integrationspolitiken. Det är hur denna kärna översätts i olika
policysammanhang som fokuseras i det fortsatta analysarbetet. Vad innebär mer konkret då en
transformativ mainstreaming av integrationspolicy i min analys? I den inledande forskningsöversikten i kapitel 2 redovisades att mainstreaming syftar till förändringar i grunden i segregerande strukturer. Arbetssättet omfattar en förberedelsefas, inkluderande en kartläggning och en
implementeringsfas för genomförande av mainstreamingstrategin samt en utvärderingsfas med
uppföljning och utvärdering. I integrationspolicyn finns konkreta definitioner på mainstreaming vilka nästan helt överensstämmer med den transformativa mainstreamingsteori som beskrivs i kapitel 2. Enligt integrationspolicyn innebär transformativ mainstreaming att den ska
genomsyra implementeringen av politikområdets alla delar och verksamheter när det gäller
analys, genomförande, utvärdering och uppföljning.
En transformativ mainstreaming ska sålunda ha en såväl horisontell som vertikal dimension
– både bredd och djup. Det kan dock finnas undantag. Det kan finnas områden inom en organisation eller ett politikområde där det inte är relevant med integrationsperspektiv. Men dessa
områden ska prövas innan relevansen förkastas. När det gäller djup innebär det att det inte
räcker med att termen invandrare i någon kombination eller någon enstaka mening om integration förekommer. Det måste finnas en viss omfattning av diskussioner och förslag och en kedja
som sträcker sig från analys till beslut och genomförande. Dessutom bör det finnas uppföljning
och utvärdering kopplat till integrationsmålet. Viktigt är också att integrationspolicyns transformativa version av mainstreaming bygger på en deltagarmodell. Invandrare och/eller invandrares erfarenheter ska representeras i processen.
Ovanstående punkter bildar grunden i ett analysschema som har både bredd, djup och är tillräckligt avgränsat för att fylla en spårhundsfunktion432 såväl som för analys. I detta analysschema ställer jag följande frågor till min empiri:
– Förekommer det ett integrationsperspektiv på bredden och djupet i analyser?
– Förekommer det ett integrationsperspektiv i genomförandet? Inkluderas representation av
invandrares erfarenheter?
– Förekommer det uppföljning och utvärdering utifrån ett integrationsperspektiv?
– Överensstämmer normer och värderingar med det som uttrycks i regeringens integrationspolicy?
432

Med spårhundsbegrepp åsyftas begrepp som gör forskaren känslig för att se olika företeelser i empirin. Se Starrin 1991,
Svensson och Starrin 1996, Tyrkö 1999, Blummer 1994 och Glaser 1978.
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Genom att ställda dessa frågor till empirin granskas om regeringens version av en transformativ mainstreaming, som den uttrycks i integrationspolicyn, har översatts till text eller aktiviteter
i olika policysammanhang. Exempel på sådana aktiviteter kan vara avsättning av resurser i
budgetar, etablerandet av arbetsgrupper, antagna planeringar samt olika beslut. Min inställning
har varit att hellre ”fria än fälla” och jag har medvetet tillämpat en generös tolkning av vad
som kan uppfattas som mainstreaming.
Det ovan beskrivna motsvarar en policys policyteori – hur man i en policy analyserar problem och föreslår lösningar på dessa. I analysen av översättning kommer jag även att följa policyns organisering och dess inslag av styrning, nätverksstyrning och metastyrning.

4.3 DEN NYA REGIONALA UTVECKLINGSPOLITIKEN
Hä r b eskrivs d en reg iona la u tvecklingspo litiken o ch identifiera s vad som mig ses som en
relevan t ana lysenhet, en po licy. Avsn ittet g er en b ild av det sam manhang som in tegrationspo litiken sku lle imp lemen tera s inom.

4.3.1 B A K G R U N D
Regionalpolitik är ingen ny företeelse.433 Från och med slutet av 1980-talet började det talas
om en ny regionalpolitik som skulle skilja sig från den gamla.434 Den gamla regionalpolitiken
sades ha handlat om att utnyttja naturresurser och transportfördelar samt att utjämna skillnader
mellan alltmer överhettade områden och avfolkningsbygder. I de nordiska välfärdsstaterna
skulle regionalpolitiken garantera lika standard när det gällde service, trygghet och ekonomi i
ländernas olika regioner. Staten tog ansvaret för detta genom olika stöd och subventionssystem. Regioner kompenserades på olika sätt om de missgynnades av marknaden. Under 1980talet växte kritiken mot denna regionalpolitik, då den ansågs konservera felaktiga strukturer,
vara dyr och hindra utveckling. Olika kriser minskade också staternas finansiella bärkraft.
Samtidigt uppstod en stark ideologisk strömning som motsatte sig statlig styrning som idé och
praktik och som i stället ville släppa marknadskrafterna friare. En sådan ideologisk hållning
ledde till kraftiga förändringar i Storbritannien och USA, men också i länder som Sverige.435
Politiken var inriktad mot en satsning på kunskapsintensiva och väl betalda arbeten.436 Denna
politik ledde dock inte till välfärd och nya jobb i den omfattning som förväntats. Staten kom
återigen att fylla en roll – men en ny sådan.437 Staten skulle guida, leda och se till att samverkan skedde mellan olika aktörer samt underlätta för regionerna att utvecklas. Regionalpolitik
enligt den nya modellen började i Sverige utvecklas från och med regeringens proposition Regional tillväxt - för arbete och välfärd 438och fortsatte med propositionen En politik för tillväxt
och livskraft i hela landet.439 Inriktningen i dessa propositioner var likartade och den senare
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Aronsson 1995.
Süssner 2006, för en bakgrund till debatten om regionalisering. Se även Erlingsson 1999.
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Blyth 2002.
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Se Pierre 2004, s 10.
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Jessop 1999, Nilsson 1998, Pierre 2004.
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propositionen En politik för tillväxt och livskraft är en fortsättning på propositionen om Regional tillväxt – för arbete och välfärd. (Detta gäller dock inte integrationsfrågorna varför jag
återkommer särskilt till dessa.)440
Begreppet ”regional tillväxt” intar en central roll i den nya svenska näringspolitiken. Detta
är ingen slump eller något specifikt för Sverige. Från 1990-talet och framåt kom nya ekonomiska teorier som lyfte fram regionernas betydelse för ett lands internationella konkurrenskraft.441 Under beteckningar som regionala innovationssystem, industriella block, industriella
distrikt och kluster lanserades en rad teoribildningar som alla hävdade att en allt hårdare global
konkurrens gjorde att samarbetet mellan olika regionala aktörer blev avgörande för de enskilda
företagens förmåga att konkurrera.442 Strukturella faktorer som geografiska förhållanden och
naturresurser tillskrevs allt mindre betydelse och ”mjuka” faktorer som företagaranda, tillit,
samverkan forskning och näringsliv och olika typer av nätverk lyftes fram som avgörande.443
En del av dessa teorier baserar sig på studier av så kallade framgångsrika regioner.444 Andra är
utvecklade från olika normativa och teoretiska modeller. Runt om i världen har dessa teorier
blivit underlag för politik.445 I Sverige manifesteras detta med det nya politikområdet regional
utvecklingspolitik, utvecklingen av regionala tillväxtpartnerskap, och verksamheten i statliga
myndigheter som NUTEK och Vinnova. Flera av dessa ekonomiska teorier förespråkar en
ökad regionalisering som en åtgärd för att skapa en global konkurrensförmåga. I vissa teorier
om regionala innovationssystem finns inslag av inkludering och mobilisering av alla aktörer i
en region.446 Så anser till exempel forskaren Bengt-Åke Lundvall att ett starkt regionalt
innovationssystem kräver mobilisering av regionens alla invånares erfarenheter, kompetenser
och förmågor.447 Det har dock visat sig svårt att kombinera en sådan inkluderande mobilisering
med förhärskande föreställningar om ekonomisk tillväxt.448 Det finns också en regionaliseringsrörelse som ser politik på regional nivå som en möjlighet till en förbättrad demokrati, med
en styrning närmare invånarna. I båda dessa perspektiv ingår inslag om det ekonomiska värdet
av inkluderingen av olika grupper i regionens utvecklingsarbete varav följer att inkludering av
regionens etniskt segregerade grupper ses som en viktig fråga. En del menar att den gamla regionalismen innebar exkludering och att den nya regionalismen skulle vara mer inkluderande.
Här finns en uppgift för mer empiriska studier menar Josefina Syssner som ställer frågor som:
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Det främsta målet för de regionala tillväxtpartnerskapen var ekonomisk tillväxt, men inte till vilket pris som helst. Regeringen inrättade så kallade horisontella mål som innebar att de regionala tillväxtpartnerskapen skulle leva upp till mål om
ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och jämställdhet. Därutöver fanns möjligheter för varje region att lägga till
egna horisontella mål. Verksamheten skulle utvärderas efter tre år. Regeringen bedömde, innan dessa tre år hade gått, att
resultatet var så lovande att försöksverksamheten skulle bli stadigvarande verksamhet. De gällande avtalen förlängdes till
att gälla även under 2003. Under 2003 skulle de regionala tillväxtpartnerskapen arbeta fram förslag till vad som nu kallades Regionala tillväxtprogram, RTP, - och inte längre var frivilliga - för perioden 2004 – 2007. För en mer kritisk historieskrivning, se Tillväxtverket 2009.
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Vem regionalismen riktar sig mot? Vilka grupper ses som tillgångar eller hinder? Vilka förs
framåt och vilka exkluderas till följd av regioners identitet? 449 Anssi Paasi understryker att
regioner är platser för konstruktioner av skillnader.450 Inrättandet av regionala tillväxtpartnerskap är ett led i processen att institutionalisera och konstruera en region.451 En följdfråga
blir då om praktiken i de regionala tillväxtpartnerskapen omfattar en sådan efterfrågad inkludering av segregerade etniska grupper?452
4.3.2 P O L I C Y T E O R I N

INOM DEN REGIONALA UTVECKLINGSPOLITIKEN

I regeringens proposition Regional tillväxt - för arbete och välfärd angavs det grundläggande
syftet med en ny regional utvecklingspolitik vara att hålla välfärdssystemet vid liv i hela Sverige.453 En ökande globalisering med hårdare konkurrens och en mer trängd statsfinansiell situation gjorde att arbetslöshet och ekonomi utvecklades olika i landets regioner. Det var med ökad
tillväxt i de privata företagen som välfärden i hela landet skulle garanteras. Det grundläggande
policyproblemet var således hur man kunde öka tillväxten i de privata företagen. I den efterföljande propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet var problemrepresentationen i grunden densamma även om det statsfinansiella läget som begränsning inte framhölls lika
starkt. I propositionen varnade regeringen för en tudelning av Sverige i tillväxtregioner och
avfolkningsregioner. Det stora problemet var att skapa hållbara arbetsmarknadsregioner och
kunna ge god service över hela landet när företagen inte var tillräckligt konkurrenskraftiga.
Orsaken till problemen var pressen från en internationell konkurrens. I propositionen framhölls
vikten av regionala och lokala samarbeten för att kunna konkurrera på världsmarknaden.454
Regeringen hänvisade till forskning på området455 och då framförallt olika teorier om kluster456, innovationssystem457 och industriella block.458 I propositionen tog regeringen detta till
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Proposition 2001/2, s 61. ”Företagens konkurrenskraft avgörs i allt högre utsträckning av förmåga att snabbt anpassa produkter och tjänster till kundernas efterfrågan. Detta ställer krav på innovation, flexibilitet och ständigt lärande, vilket är
förmågor som i hög grad utvecklas i samspel mellan olika aktörer. Geografisk närhet är viktig i detta samspel.”
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Under åttiotalet hade forskningen intresserat sig för hur det kunde komma sig att vissa områden verkade ha stor förmåga
att komma över kriser, utvecklas och behålla en god standard. Idéer om industriella distrikt blev avgörande liksom tankar
om vikten av relationer mellan företagen. Olika varianter av liknande analyser kom att påverka västländernas regionala
politik. Gemensamma drag var deras systemiska karaktär; betydelsen av samarbete mellan olika företag och offentliga aktörer, hög grad av tillit, kännedom om och delande av normer och värden, information och kunskap som flöt omkring i ett
innovationssystem och var lätt att få tillgång till. Detta samexisterade med hård konkurrens såväl inom de egna regionerna
som utifrån.
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Teorierna om kluster utgår från att olika typer av relationer mellan företag och aktörer innebär att vissa geografiska områden blir mer kompetenta än andra. Det uppstår branschkunnande och relationer som blir konkurrensfördelar, se Porter
1998, En del anser då att det går att medvetet och med olika former av stöd hjälpa till att utveckla nya kluster eller stärka
existerande. Hypoteserna om kluster innebär att analyser måste göras av olika relationer mellan de företag som man anser
har samband, och att olika former av samarbete måste utvecklas.
457
Teorierna om innovationssystem ser innovationer som den viktigaste konkurrensfördelen för ett område. Det räcker inte
med att producera billigt och bra. Allt måste jämföras med hur det förhåller sig i andra regioner. Därför lyckas den region
bäst som kan ta fram nya produkter, tjänster och produktions-, distributions- och försäljningsmetoder. Sättet att få fram
dessa innovationer är att utnyttja den befintliga kunskapen maximalt genom ett intensivt samarbete mellan olika aktörer.
Det är då viktigt att ha med så många kompetenser och aktörer som möjligt. En variant är den så kallade Tripple Helix450
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utgångspunkt för en diskussion om regioners olika förutsättningar för att skapa tillväxt. Regeringen ansåg att tillväxt skapas lokalt och regionalt och att den nationella tillväxten är en summa av alla dessa processer. Centrala statliga åtgärder ansågs förlora mycket av sin potential då
de inte utgick från de specifika omständigheterna i de olika regionerna. För att Sverige skulle
kunna bevara ett välfärdsystem krävdes att företagen i regionerna maximerade sin tillväxt. Det
viktigaste medlet för en sådan ökad konkurrensförmåga var enligt regeringen kunskap och
kompetens.
Centralt i vad jag ser som den regionala utvecklingspolicyn var en uppfattning om en otillräcklig förmåga hos svenska företag att konkurrera i en hård internationell konkurrens med
företag och regioner i andra länder. Orsaken till den bristande förmågan angavs av regeringen
vara en bristande kunskapsbas, svag företagsamhet och entreprenörskap och för lite innovationer. Dessa förhållanden berodde främst på bristande samverkan mellan olika aktörer regionalt
och lokalt.
Regeringen drog således slutsatsen att orsaken till det upplevda problemet var att svenska företag presterade otillräckligt på grund av ett bristande samarbete mellan olika aktörer på regional och lokal nivå. Resonemanget ovan ledde till en självklar lösning: Mer samarbete mellan
regionala och lokala aktörer!459 De nämnda teoribildningarna om innovationssystem och kluster omsattes i svensk regional utvecklingspolitik, näringspolitiken liksom i forskningspolitiken.460 När det gällde innovationssystem hade den statliga myndigheten Vinnova ett särskilt
ansvar medan NUTEK främst inriktade sig på kluster. Begreppen och ansvarsområdena gick
dock delvis i varandra och även andra statliga myndigheter förväntades bidra. Vad som syns
här är en politik som skulle förverkligas genom samarbete mellan staten och mer eller mindre
självständiga aktörer som företag, näringslivsorganisationer, forsknings- och utvecklingsorganisationer och andra intresseorganisationer. Staten skulle styra genom att påverka andra aktörer
att samverka för att uppnå statliga mål. Den regionala utvecklingspolitiken byggde i hög grad
på principer som är inspirerade av ett nätverksstyrningsperspektiv. De regionala tillväxtpartnerskapen tänktes vara de främsta redskapen för det nya politikområdet regional utveckling.461
Efter inspiration från EU:s strukturfonder462 föreslogs att landet skulle delas in i tjugoen regioner. Varje region skulle bilda ett tillväxtpartnerskap.463 Med partnerskap menades här en organisation där personer representerande olika offentliga -, näringslivs- och ideella organisationer
skulle delta för att bygga upp ett gemensamt kunnande och utforma ett program för regiomodellen som betonar vikten av samarbete mellan samhälle, forskningsinstitutioner och företag. Jämfört med kluster är
innovationssystem en större företeelse. Ett innovationssystem innehålla ett antal kluster.
458
Så beskrivs också i prop 2001/02:4 från och med s 67ff vikten av socialt kapital. Det finns flera forskare som har diskuterat
regional och lokal utveckling just i termer av socialt kapital, som Brulin 2002, Bergren et al 1998. Dessa tre begrepp:
innovationssystem, kluster och socialt kapital är intressanta exempel på vetenskapliga begrepp som blivit normativt föreskrivande politiska begrepp.
459
Westholm, Moseley och Stenlås 1999, s 140 ff.
460
Lavén 2008.
461
Proposition 2001/02:4, s 115.
462
Dåvarande statsekreteraren i näringsdepartementet Sture Nordhs positiva erfarenheter av att delta i strukturfondsprogrammet Mål 4:as arbete ledde till att partnerskap blev den beslutade arbetsmetoden för tillväxtpartnerskapen, Westberg med
flera, 2005.
463
En rad aktörer framhäver de regionala tillväxtpartnerskapens betydelse. Men alla finner dem inte vara idealiska instrument.
Så har Institutet för tillväxtpolitiska studier riktat starkt kritik, ITPS 2005, se ävenTillväxtverket 2009S.
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nen.464 Dessa program kallades regionala tillväxtavtal, RTA. Genom samarbete kring de regionala tillväxtavtalen skulle regionala aktörer mobiliseras och börja samverka. Därigenom skulle de olika företagens internationella konkurrenskraft stärkas. Företagen skulle sälja mer och
med större vinster och med fler arbetstillfällen skulle välfärden kunna bevaras. Medlen för en
sådan ökad mobilisering angavs vara:
– Större regional och lokal handlingsfrihet
– Att staten skulle förbättra de grundläggande förutsättningarna
– Att staten skulle inhämta mer kunskap om regionerna
– Partnerskap för regional och lokal mobilisering
– Statlig sektorssamordning och samordning mellan politikområden som regional-,
närings- arbetsmarknads- forsknings-, utbildnings-, miljö-, storstads-, transport-,
landsbygds- kultur- och integrationspolitik.465
– Synliggörande av de offentliga och privata resurserna i regionerna
– En hållbar politik som skulle bidra till att nuvarande och kommande generationer
kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden.466
4.3.3 T Ä N K T

O R G A N I S E R I N G A V G E N O M F Ö R A N D E T I D E N RE G I O N A L A U T V E C K -

LINGSPOLICYN

Regeringen lade ansvaret för att driva genom förslaget till regionala tillväxtpartnerskap på olika regionföreträdare.467 Där det inte fanns något självstyrelseorgan, som till exempel ett kommun- eller regionförbund, skulle länsstyrelsen i varje region bli regionföreträdare och ansvarig.
Regionerna kom i stort att överensstämma med länsindelningen. Regionföreträdare som länsstyrelser, regionförbund och regionala tillväxtpartnerskap kan betraktas som policyentreprenörer för den statliga utvecklingspolitiken. Det första tillväxtavtalet skulle gälla i två år och därefter utvärderas. Formen med regionala tillväxtpartnerskap var inspirerad av EU:s strukturfonder
med partnerskap som mötesplatser eller nätverk för tvärsektoriell samverkan.468 De regionala
tillväxtpartnerskapen skulle obligatoriskt inkludera statliga aktörer som länsstyrelse, arbetsmarknadsverket, ALMI med flera. Arbetsmarknadens parter sågs som viktiga och avgörande
partner, men inga specifika organisationer pekades ut. Mycket stor vikt las vid representation
från näringslivet.469 I övrigt förutsattes att kommuner, universitet och högskolor skulle delta.
Även olika intresseorganisationer omnämndes. När det gällde själva partnerskapen hade reger464

Det fanns inte något hinder för enskilda att delta och det förekom bland annat på Gotland. För övrigt hänvisas till diskussionen om partnerskap under rubriken Policyorganisering i kapitel 2.
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Min kursivering. Här märks också den tvärsektoriella karaktären på politikområdet.
466
Prop 2001/02:04, s 102.
467
Försöksverksamhet med regionförbund fanns i Skåne, Västra Götaland och i Kalmar.
468
Regeringen 2002a, s 28.
469
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ingen åsikten att ”Sammansättning och bredd är en nyckelfråga för att uppnå dynamik och kreativitet i partnerskapen”.470 Likaså specificerades att ”medverkande partner kan ha olika roller
såsom idégivare, organisatör, finansiär och genomförare” och att ”Partnerskapens sammansättning skall spegla olika grupperingar som arbetar aktivt med hållbara tillväxtfrågor”.471 Detta
tydde på en vilja till en brett deltagande som också många regioner utnyttjade. Regeringen menade också att ett regionalt samarbete inte nödvändigtvis behövde bygga på ett medlemskap i
tillväxtpartnerskapet utan öppnade upp för en mångfald av organisationsformer,
…det kan vara värdefullt att använda sig av mer löst sammansatta forum och processer där
man lägger sig vinn om att upprätta dialog med viktiga aktörer eller grupper av aktörer som
har en stark påverkan på regionens framtid.472

Detta visar hur regeringen genom institutionell design, en aktiv påverkan av innehåll och former, försökte bygga in en kapacitet för innovation och förnyelse genom att mobilisera en
mångfald av perspektiv och intressen i partnerskapen.
Det var viktigt för regeringen att se arbetet med de regionala tillväxtpartnerskapen som en
lärandeprocess. Med detta menades att partnerskapen skulle lära av varandra genom jämförelse. Men också att regeringens fortsatta policyutveckling blev beroende av resultaten från tillväxtpartnerskapen. Detta byggde på en policyutvecklingsmodell där regeringen angav värden
och visionära mål medan andra aktörer skulle stå för medlen hur man skulle nå dit. Modellen
är ett svar på det styrningsproblem som Bo Rothstein diskuterar när det gäller policyimplementering i komplexa och dynamiska miljöer.473 Regeringen skulle lära från utvärderingarna av de
olika åtgärder partnerskapen genomförde. Genom att välja de bästa av dessa åtgärder för en
fortsatt policy skulle detta gradvis leda till en alltmer finslipad och fokuserad policy. Bakom
detta låg också en föreställning om att det var organisationerna – då främst företag, som hade
mest att tillföra av relevanta kunskaper och förslag om åtgärder. Detta innebar en lärandeprocess som var beroende av långa kedjor av översättningar mellan olika organisationer såväl vertikalt som horisontellt.
Regeringen framhöll i propositionen En politik för att hela Sverige ska leva att tillväxtpartnerskapens framgång krävde en legitimitet som skulle erövras genom regional och lokal förankring. Mycket stor vikt lades vid representationen från näringslivet. Detta tolkar jag som att
partnerskap utan någon näringslivsorganisation eller företag som medlem, inte skulle betraktats
som ett fullgott partnerskap.474
Utifrån definitionen av policy och beskrivningen ovan är det möjligt att i analyssyfte identifiera en policy inom politikområdet regional utveckling för vidare analys. En viktig skillnad
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mellan den optimism som präglar idéerna i den regionala utvecklingspolicyns organisering och
idéerna inom integrationspolicyn, är att inom den senare förutsattes svårigheter och motstånd
mot en implementering och föreslogs åtgärder mot dessa. När det gällde den regionala tillväxtpolicyn och dess huvudmedel, de regionala tillväxtpartnerskapen, fanns inte en motsvarande
analys om förväntade svårigheter och motstånd vid implementeringen.
4.3.4 S T Y R N I N G

O CH S T Y R M E D E L

Policyn regional utveckling liksom policyn integration karaktäriserades av en bred uppsättning
av styrningsstrategier och instrument. Genom regelstyrning ändrades lagstiftning och förordningar för att stödja genomförandet av politikområdets mål. Hänsyn till den regionala utvecklingen skulle beaktas genom tvärsektoriell styrning inom alla andra politikområden. Genom
skrivningar i regleringsbrev och olika instruktioner till statliga och offentliga organisationer
byggdes en stödstruktur upp. När det gällde ekonomisk styrning mobiliserades inledningsvis
ett stort intresse från regionala aktörer för inrättandet av de regionala tillväxtavtalen då dessa
aktörer fått intrycket av att det skulle ges tillgång till omfattande ekonomiska resurser för utveckling. Så blev inte fallet. Däremot utlovades att regionerna genom de regionala tillväxtpartnerskapen skulle få möjlighet att få större inflytande över viktiga statliga myndigheters och
verks medel. Framförallt lockade här möjligheten att regionerna skulle få större inflytande över
Arbetsmarknadsverkets resurser. EU:s struktur- och socialfonder tänktes spela en avgörande
roll. De regionala tillväxtpartnerskapen hade att av- eller tillstyrka större regionala projekt.
Samtidigt kunde de olika beslutande partnerskapen inom strukturfonderna ställa som villkor
för ett ja till en ansökning att detta skulle ansluta till målen i de regionala tillväxtavtalen och
programmen. Dessutom öppnade regeländringar och instruktioner för möjligheterna att samordna ekonomiska resurser mellan offentliga och privata aktörer inom regionerna. Det skulle
inte innebära att mer medel tillsköts till regionerna men större möjligheter skulle ges att utnyttja det som kallades det regionala tillväxtkapitalet effektivare. De regionala tillväxtpartnerskapen skulle också kunna ta del av de medlen inom anslaget Allmänna regionalpolitiska åtgärder
i regeringens budget.
På ett liknande sätt som inom integrationspolitiken var informativ styrning tänkt att spela en
avgörande roll. Starka krav fanns på olika former av uppföljningar. En ny myndighet, Institutet
för tillväxtpolitiska studier, ITPS, inrättades för att bland annat bidra med stöd för detta. Näringsdepartementet och NUTEK fick i uppdrag att genomföra återkommande uppföljningar.
Även VINNOVA gavs ett ansvar. Likaså förutsattes även regionerna att aktivt följa upp sin
verksamhet, analysera sina prestationer och sprida kunskap om sina erfarenheter. Ett viktigt
styrningsmedel var att de regionala tillväxtpartnerskapen obligatoriskt skulle lämna uppgifter
om sin utveckling inom vissa områden, vilket även gällde olika typer av samverkansprojekt
finansierade av EU:s fonder. Vunna kunskaper skulle dokumenteras, utvärderas och spridas.
Publikationer, seminarier, konferenser och olika former av nätverk skulle användas för att samla in och sprida kunskap inom området. NUTEK fick i uppdrag att föra en kontinuerlig dialog
med de regionala tillväxtpartnerskapen om erfarenheter från deras verksamhet. NUTEK skulle
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också värdera utvecklingen och ge synpunkter. Kunskapsstyrning sågs således som en viktig
del av den informativa styrningen.475
Ett exempel på en organisatorisk styrning var bland annat just inrättandet av Institutet för
tillväxtpolitiska studier, ITPS. NUTEK gavs ett tungt ansvar för att vara ansvarig och stödjande myndighet inom politikområdet. Även Glesbygdsverket och Arbetslivsinstitutet skulle stödja kunskapsutvecklingen. I den nationella integrationspolicyn lyftes fram behovet av arbeta
med nätverksstyrning. Inom den regionala utvecklingspolicyn kom en sådan styrning att bilda
grunden för verksamheten. De regionala tillväxtpartnerskapen sågs som de avgörande verktygen för politikens förverkligande. Det planerades för en heltäckande flernivåstyrning genom
nätverk som täckte området från nationell ner till regional, subregional och lokal nivå, en organisering som också passades in i ett EU-ramverk.
Det fanns således starka föreställningar om betydelsen av nätverk och nätverksstyrning och
metastyrning, en indirekt styrning av olika förhållanden. I nätverksstyrningsperspektivet fanns
inslag av policy- och resursstyrning. Det fanns också starka inslag av institutionell design, en
aktiv styrning av nätverkens aktiviteter och innehåll. Önskvärda normer lyftes fram, olika aktörer liksom deras roller identifierades och föreskrevs. Här pekades på vikten av nya aktörer och
att olika aktörers positioner skulle förändras för att få en jämnare maktfördelning. Det var
mycket viktigt att företagare och företag representerades i processen. Men också representationen från andra regionala aktörer preciserades. Det skulle bli en viktig uppgift för de ansvariga
metastyrande organisationerna, liksom för andra statliga och offentliga organisationer, att arbeta nätverksunderstödjande för en regional tillväxt. I den regionala utvecklingspolitiken gavs
instruktioner om att vissa statliga och offentliga organisationer skulle vara metastyrande och
genom vad jag ser som exempel på metoden nätverksdeltagande, diskussioner och förhandlingar, delta och påverka de regionala tillväxtnätverken och partnerskapen. En rad olika metastyrningsverktyg skulle användas – såväl direkta som indirekta.
4.3.5 V A D

HÄNDE

–

AKTIVITETER

Genomförandet av den regionala utvecklingspolicyn rullade igång enligt tankarna i dess policydokument. Det började med en inbjudan till regionala tillväxtpartnerskap 1998 som ledde till
att det år 2000 bildades 21 regionala tillväxtpartnerskap över hela landet som alla producerade
var sitt regionala tillväxtavtal. Tanken var en försöksverksamhet under två år. De första uppföljningarna visade dock sig så positiva att regeringen, innan de två årens försöksperiod var
över, beslutade sig för att permanenta verksamheten med regionala tillväxtpartnerskap. De
regionala tillväxtavtalen förlängdes till och med 2003 och tillväxtpartnerskapen fick i uppdrag
att ta fram regionala tillväxtprogram för perioden 2004 – 2007. Det fanns dock kritiska röster.
ITPS utvärderade insatsernas resultat i form av jobb och företagande och få belägg för positiva
effekter.476 Värdet av olika regionala satsningar ifrågasattes när det gäller överföring av resurser mellan regioner, satsningar på infrastruktur, och olika typer av stöd och subventioner. Regeringens styrning ansågs varit för hård och detaljinriktad, samt att involveringen av politiker
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Här fanns stora likheter med den samtida storstadspolitiken, se Hertting och Vedung 2009.
ITPS 2006, 2005, se även Tillväxtverket 2009.
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och olika regionala aktörer minskade effektiviteten i den regionala utvecklingspolitiken. Utvärderingarna från NUTEK visade också att företagare och företag i lägre grad var representerade i de olika processerna än förväntat. Niklas Jambrén och Jessica Lindvert skriver att:
Regeringens riktlinjer var dock tvetydiga. Samtidigt som lokala initiativ lovordades tillfördes inga extra resurser och de centrala myndigheternas uppdrag låg fast (prop. 1997/98:62).
Idag dominerar uppfattningen bland aktörer på central och lokal nivå att de regionala satsningarna varit halvhjärtade, att de innebär en regional överorganisering på området och att
de regionala organen idag saknar reell makt.477

Det fanns det dock regionala skillnader. Aktörerna i de regionala tillväxtpartnerskapen var i
stort sett positiva till verksamheterna och menade att mycket hade vunnits i form av skapandet
av gemensamma arenor och ökad förståelse för olika perspektiv.478 Genomförande av policyn
för regional utveckling kom i stort sett att handla om att mobilisera regioners befintliga resurser och öka olika typer av samverkan. Detta arbete sågs av många regionala och nationella
aktörer som mer eller mindre självklara åtgärder av teknisk byråkratisk karaktär. Ett sådant
synsätt präglade mycket av arbetet inom de regionala tillväxtpartnerskapen. Den regionala utvecklingspolicyn skiljde sig kraftigt från policyn för integration där öppna konflikter och motstridiga värderingar var mer uppenbara.
Min granskning av år 2007 ger vid handen att de regionala tillväxtpartnerskapen i huvudsak
levde upp till förväntningarna i den regionala utvecklingspolitikens policyteori och dess tankar
om organisering. Det fanns också en tät koppling mellan policyteorin och genomförda aktiviteter. Idén om regional utveckling genom nätverksstyrning översattes till texter och aktiviteter.
Översättningen av idén ledde till aktiviteter som upprepades. De regionala tillväxtpartnerskapen har en något förändrad form och vissa förhållanden har ändrats. Delar av den hårda redovisningsstyrningen har luckrats upp och regionerna bestämmer mer själva över programperiodernas längd och revideringar. Enligt min bedömning är den regionala utvecklingspolitiken en
institutionaliserad praktik år 2007.
4.3.6 S A M M A N F A T T N I N G
Den regionala utvecklingspolitiken etablerades som ett eget politikområde som i egen regi,
men också genom mainstreaming in i andra politikområden, skulle förverkliga policyns mål.
Även andra politikområden sågs som resurser för att uppnå målet hållbar ekonomisk tillväxt.
Ett av dessa områden var politikområdet integration. I policyorganiseringen angavs att målet
skulle uppnås genom att olika kompetenser och resurser i regionerna sammanfördes för samverkan. Denna sammanföring av aktörer och samverkan skedde i nätverksliknande organisationsformer som partnerskap. I policyorganisering fanns klart angivet att policyn skulle implementeras genom nätverksstyrning och metastyrning förutsattes i såväl mer direkta som indirekta former.
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4.4. Ö V E R S Ä T T N I N G E N

AV IDÉN OM INTEGRATION GENOM MAINSTREAMING I DEN
REGIONALA UTVECKLINGSPOLICYN

I detta avsnitt beskrivs hur integrationspolicyn översattes inom politikområdet regional utveckling. Det innebär en analys av den ursprungliga idén om integrationspolitik, hur denna skulle
genomföras i den regionala utvecklingspolitiken samt om idén förändrades.
4.4.1 O M

I N T E G R A T I O N I D E N RE G I O N A L A U T V E C K L I N G S P O L I CY N S P O L I C Y T E O RI

När riksdagen den sjätte maj 1998 antog en ny politik för invandringen till Sverige baserad på
propositionen Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik479 fick detta inte några större effekter i flertalet av de regionala tillväxtpartnerskapens verksamhet under tiden 1998 till 2003. Visserligen inrättades 1997 den nya integrationspolitiken
med målet att integration av invandrare skulle genomsyra alla politikområden vilket då även
inkluderade regionalpolitiken.480 I praktiken märktes inte detta i instruktionerna för de tjugoen
regionala tillväxtpartnerskap som bildades år 2000. De obligatoriska horisontella mål, som
skulle gälla för alla tillväxtpartnerskap, blev ”jämställdhet mellan könen” och ”ekologisk hållbarhet”. Det fanns däremot frihet för varje partnerskap att sätta andra horisontella mål. Detta
utnyttjades av tillväxtpartnerskapet i Östergötland, vilket antog målet att ”integration av invandrare” skulle genomsyra hela programmet. (Jag återkommer till detta längre fram i kapitel
5.)
Det var först i propositionen Politik för tillväxt och livskraft i hela landet som det gjordes ett
försök att mer direkt översätta integrationspolitiken till den regionala utvecklingspolitikens
hela fält. I propositionen räknade regeringen upp olika politikområden som hade ansvaret för
åtgärder inom området regional utveckling. Regeringen konstaterade att ”Även insatser inom
integrationspolitiken kan vara av betydelse för den regionala utvecklingen”.481 I såväl propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet som i regeringens riktlinjer för de regionala tillväxtprogrammen för perioden 2004 – 2007 lyftes de integrationspolitiska målen
fram.482
I propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet lades grunden för det nygamla
politikområdet regional utveckling, och i de följande budgetarna betonade regeringen och riksdagen betydelsen av att Sveriges invandrare integrerades i arbetet för regional tillväxt. Regeringen ville ha en hållbar utveckling vilket betydde att ”Politiken ska bidra till ökad mångfald
och integration”.483 Detta mål uttolkades som att:
Sverige är i dag ett land av en mångfald etniciteter, kulturer, religioner, språk och livserfarenheter. Denna mångfald är en positiv kraft för samhällsutvecklingen som måste tas till
479

Prop 1997/98:16.
Med invandrare avses här personer som själva har invandrat till Sverige, med nyanlända invandrare avses personer som
invandrat för högst tre år sedan. Personer med utländsk bakgrund syftar både på personer som invandrat som personer
födda i Sverige men har minst en förälder som invandrat. Se Regeringen 2002.
481
Proposition 2001/02:4, s 107. Dock pekades inte integration (liksom inte heller miljö) ut som politikområden som hade
särskilt ansvar för den regionala utvecklingspolitiken.
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vara. Integrations- och mångfaldsfrågorna, liksom jämställdhets- och miljöfrågorna, berör
alla politikområden. Sveriges välfärd skall bygga på hela arbetskraftens och varje individs
förmåga att aktivt bidra till den samlade samhällsekonomiska utvecklingen.484

Citatet pekar på att regeringen och flera andra aktörer lade särskilt stor vikt vid arbetslivet och
egen försörjning när det gällde integrationspolitiken. Om invandrare fick arbete eller försörjning via eget företagande skulle detta leda till bättre självkänsla hos invandrare, brytande med
boendesegregation, bättre förutsättningar för invandrares politiska deltagande, mindre sociala
kostnader samt leda till harmoni och tillväxt i samhället. Näringspolitiken tillskrevs en central
roll för att ge goda förutsättningar för arbete och företagande. Inom näringspolitiken sågs den
regionala utvecklingspolitiken som en viktig policy, kanske den viktigaste för framtidens arbeten och företagande. Regeringen återkom till diskussionen om invandrares kompetenser och
utnyttjandet av dessa längre fram i propositionen under rubriken ’Regional utveckling genom
integration och mångfald’:
Den erfarenhet och kompetens som finns hos flyktingar och invandrare tas inte alltid tillvara,
samtidigt som det råder brist på specifik kompetens i vissa regioner. Den kompetens som
finns hos den invandrade arbetskraften måste tas bättre tillvara över hela landet. Etnisk och
kulturell mångfald hos befolkningen kan också i sig spela en viktig roll för livskraften i en
region.485

Och regeringen pekade särskilt på att:
Kommunernas flyktingmottagande är mot denna bakgrund av betydelse för den regionala
utvecklingen och för tillskottet av ny kompetens.486

Och att:
En hållbar regional utveckling förutsätter en väl fungerande kompetensförsörjning och ett effektivt utnyttjande av all kompetens oavsett etnisk och kulturell bakgrund. I Sverige finns i
dag en outnyttjad tillgång på kompetens hos flyktingar och invandrare. Det råder brist på
specifik kompetens i vissa regioner. Partnerskapet för nuvarande tillväxtavtal och kommande program bör därför särskilt uppmärksammas på värdet av mångfald och av att verka för
att bättre ta tillvara hela arbetskraften.487

Regeringen inrättade ett nationellt program för entreprenörskap. Där framfördes att det bör
finnas aktiviteter som ”stimulerar till ökat företagande, med inriktning på ungdomars, kvinnors
och invandrares möjligheter till företagande”.488 Dessutom skulle samverkan mellan offentliga
och privata aktörer öka ”när det gäller entreprenörsfrämjande och entreprenörsutvecklande
insatser i vid mening” bland annat för invandrare489. Riktade insatser borde göras för invandra-
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re när det gäller småföretag490. När det gällde området Entreprenörskap, företagande och företagsklimat skulle detta särskilt belysa integrations- och mångfaldsaspekter.491
Övriga inslag i propositionen med integrationsanknytning var förslag om att NUTEK och
ALMI skulle redovisa invandrares möjligheter att få lån till företagande, då det visat sig att
invandrare har sämre tillgång till riskkapital än icke-invandrare, samt undersöka möjligheterna
för mikrolån.492
Integrationspolitiska inslag utifrån en transformativ mainstreamingsmodell präglade således
i en omfattande utsträckning policyteorin inom den regionala utvecklingspolitiken.
4.4.2 T Ä N K T

ORGANISERING AV GENOMFÖRANDET I POLICYN

I Riktlinjer för arbetet med regionala tillväxtprogram skrev regeringen att: ”De regionala tillväxtprogrammen ska bidra till en hållbar nationell tillväxt genom att tillvarata lokala och regionala resurser och förutsättningar och därmed bidra till att uppnå berörda nationella mål”.493
Programmen skulle bidra till sunda ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden och ”Det
är i sammanhanget viktigt att även sociala och miljömässiga frågor ses som drivkrafter och
möjligheter för en hållbar tillväxt”.494 Dessutom beordrade regeringen att ”Hållbarhetsperspektivet skall beaktas under hela programarbetet, dvs., i analyser, genomförande och uppföljningsoch utvärderingsinsatser.”495 Detta inbegrep då integration av invandrare och var ett exempel
på en transformativ mainstreamingsstrategi. Den största delen av ansvaret för att organisera en
översättning av integrationspolitiska mål i den regionala utvecklingspolitiken lades således på
de regionala tillväxtpartnerskapen. Det var dessa som i en nätverksstyrning av flernivåkaraktär
fick ansvaret för att operationalisera de integrationspolitiska målen till mer konkreta styrmål
och indikatorer samt omvandla dessa mål till aktiviteter.
Regeringen framhöll kraftfullt vikten av de inledande regionala analyserna då den ansåg att
dessa på ett avgörande sätt påverkade det framtida partnerskapsarbetet. Innehållet i dessa analyser blev därför viktigt. Inför de analyser som skulle göras regionalt skrev regeringen att:
Hållbarhetsperspektiv skall vara en integrerad del av arbetsprocessen redan i samband med
analysarbetet. Analyser skall spegla ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar
som drivkrafter för hållbar tillväxt.496

Betydelsen av analysarbetet underströks ytterligare när regeringen skrev att i det obligatoriska
området Arbetskraftsförsörjning:
…skall såväl ett jämställdhetsperspektiv som ett integrations- och mångfaldsperspektiv beaktas”.497
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I det andra av de tre obligatoriska områdena498 Företagande och företagsklimat ska
… en analys av regionens behov av entreprenörskapsåtgärder genomföras. Denna ska
kompletteras med en sammanställning av pågående aktiviteter på området. Jämställdhets-,
samt integrations- och mångfaldsaspekter skall särskilt belysas.499

Regeringens riktlinjer blev mer detaljerade när det gällde formen för de regionala tillväxtpartnerskapens program för tiden 2004 – 2007. Dessa skulle innehålla övergripande mål, därefter
insatsområden som bestod av preciseringar av de övergripande målen, samt handlingsprogram
med konkreta åtgärder.500 Regeringen lanserade också krav på att:
Varje handlingsprogram skall innehålla en hållbarhetsstrategi. En sådan skall ange på vilket
sätt hållbarhetsaspekterna avses bidra till uppfyllandet av insatsområdenas mål. I hållbarhetsstrategierna skall synergieffekter mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga
aspekterna belysas samt framgå hur dessa skall tillvaratas. Hållbarhetsstrategierna skall även
avspeglas i målstrukturen genom motiverade aktivitets-, resultat- och effektmål där så är relevant.501

Dessutom skulle även olika indikatorer ”… synliggöra programmets hållbarhetsperspektiv.
Detta för att effekterna av de regionala tillväxtprogrammen kan avläsas utifrån ett ekonomiskt,
ekologiskt respektive socialt perspektiv”.502
Regeringen gav också riktlinjer rörande vilka som skulle delta i partnerskapsarbetet. En av
regerings strategier för att skapa dynamik i verksamheten var möjligheten att bemanna partnerskapen med personer med motiv och kunskap att driva integrationsfrågor.503 Regeringen tryckte på vikten av bredd och sammansättning av partnerskapen som ett medel för bättre implementering. Personer med invandrarbakgrund skulle på olika sätt uppmuntras att delta.504 Detta
var viktigt då deras kompetens bedömdes avgörande för en implementering. ”Kompetens avseende miljö, jämställdhet och integration och mångfald i partnerskapen är viktig för att i högre
grad kunna integrera dessa perspektiv”.505 Dessutom skulle inte bara invandrare eller aktörer
med ”integrationskompetens” delta i själva partnerskapens arbete. Partnerskapen skulle även
samarbeta med andra aktörer inom politikområdet integration.506 507
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Integrationsverket pekades ut som en aktör som man inom den regionala utvecklingspolitiken
kunde samverka med. Men något konkret och detaljerat samarbete föreskrevs inte. Huvudansvaret för mainstreamingen av integrationspolitik lades på aktörerna inom den regionala utvecklingspolitiken.
4.4.3 S T Y R N I N G

O CH S T Y R M E D E L I D E N R E G I O N A L A U T V E C K L I N G S P O L I C Y N

Den generella regleringsstyrningen, som grundades på förordningarna för de integrationspolitiska målen förstärktes genom direkta skrivningar om de integrationspolitiska målen i de centrala policydokumenten inom den regionala utvecklingspolitiken. Den regionala utvecklingspolitiken skulle normativt utgå från integration som en drivkraft för ökad tillväxt och leda till
en hållbar utveckling med mångfald och integration. Regeringen konkretiserade sin styrning
genom att formulera uppdrag till olika statliga myndigheter i deras regleringsbrev. Exempel på
dessa var NUTEK, Arbetslivsinstitutet och Arbetsmarknadsverket. När det gäller ekonomisk
styrning blev det möjligt för regionerna att ta emot stöd från statliga myndigheter och verk för
utveckling av ett integrationsperspektiv. Om det krävdes för att främja tillväxtprogrammens
hållbarhetsaspekter skulle regionerna samarbeta med olika lämpliga myndigheter. Regionerna
fick också rätt att ta emot pengar från dessa myndigheter för olika insatser inom jämställdhets-,
integrations- och miljöpolitik.508
Såväl för policyn för integration som för policyn för regional utveckling tänktes informativ
styrning spela en avgörande roll. Det slogs fast att hållbarhetsperspektiven skulle genomsyra
analyserna inför beslut såväl som uppföljnings- och utvärderingsinsatser. Här fanns en tendens
att samla olika tvärsektoriella politiska krav som jämställdhet, integration och ekologi under
rubriken hållbarhet. Invandrares erfarenheter skulle finnas representerade i beslutsprocesserna.
I de regionala tillväxtpartnerskapen skulle finnas kunskap kring integration. Såväl ITPS, NUTEK som regeringskansliet gavs uppföljningsansvar. Framförallt framhölls vikten av att utveckla indikatorer.
I en konkretisering av den mer generella organisatoriska styrningen inom den regionala utvecklingspolicyn uppmuntrades uttryckligen samarbete med invandrarorganisationer. Ett sådant behövde inte enbart ske inom partnerskapsformen utan kunde ske i en mängd olika organisationsformer. Regeringen betonade att parterna i tillväxtpartnerskapen kunde ha olika uppgifter som idégivare, organisatörer, finansiärer och genomförare. Länsstyrelser, regionala
kommunförbund eller kommunförbund gavs särskilt ansvar att vara metastyrande för integrationsmålen.
Som nämnts tidigare präglades politikområdet regional utveckling av en dominerande tanke
om nätverksstyrning i flera nivåer. Detta ledde till konkreta krav på institutionell design i den
regionala utvecklingspolicyn så att invandrare deltog i dessa nätverk, och att kunskap om invandrares erfarenheter skulle finnas representerad. Därmed sägs det inte mycket konkret om
några åtgärder gällande styrning genom nätverksunderstödjande. Länsstyrelserna fick som statens förlängda arm i regionerna ett stort ansvar för att vara aktiva i hållbarhetsfrågorna – däribland integration. Detta utgör enligt mig exempel på nätverksstyrning genom aktivt deltagande.
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4.4.4 V A D

HÄNDE?

Som visats ovan förordade regeringen en aktiv tvärsektoriell styrning där Integrationsverket
tänktes spela en viktig roll. Verket var nybildat och strävade de första åren av sin verksamhet
efter att klargöra sin roll och utveckla sin kapacitet. En rad olika frågor kom att ta verkets
uppmärksamhet i anspråk. Olika flyktingströmmar, introduktion av nyanlända, kravet på att
finna kommunplaceringar för flyktingar, antidiskriminering, mångfaldsplaner för rekrytering i
myndigheter, rasism, hedersvåld och liknande frågor prioriterades.509 En viktig uppgift för Integrationsverket var också att leverera breda återkommande kunskapsöversikter om tillståndet
för integrationen inom olika samhällsområden. Dock, så som det konstateras i olika utvärderingar, kom Integrationsverket inte att ägna sig lika aktivt åt alla politikområden. Inom området
regional utvecklingspolitik genomfördes vissa studier kring integration och regionala tillväxtavtal.510 Dessa studier resulterade inte i något större utbyte eller dialog med aktörer inom den
regionala utvecklingspolitiken. Vartefter minskade utbytet mellan till exempel Integrationsverket och NUTEK.511 Integrationsverkets arbete mot regionerna kom i huvudsak att handla om
regional samverkan för nyanländas etablering, vilket kunde ha kopplas till den regionala utvecklingspolitiken men sällan gjorde så fullt ut. Kritik mot Integrationsverket ledde till att en
interdepartemental arbetsgrupp år 2003 fick i uppdrag att ta fram metoder att öka den tvärsektoriella styrningen. Detta ledde till att Integrationsverket mot slutet av sin existens år 2006 fick
ett uppdrag att skapa ett samlat system för uppföljning och analys av integrationspolitikens
resultat. I rekordfart genomfördes också en utredning som resulterade i rapporten Integrationspolitikens resultat strax innan Integrationsverket lades ner. I en större granskning från Integrationsverkets sida av hur 16 myndigheter hanterade integrationspolitiska målen i sin verksamhet
konstateras att ”Det har visat sig svårt att styra inom ett tvärsektoriellt område som integrationspolitiken”.512 Dessa insatser hann aldrig få någon större effekt innan Integrationsverket
lades ner. De indikatorer som togs fram i samband med detta arbete gick inte heller med lätthet
att direkt översätta till den regionala utvecklingspolitikens område. Få av indikatorerna var
inriktade mot att mäta förbättringar i olika aktörers processer.
Det kan vidare konstateras att målen och indikatorerna i liten utsträckning går att koppla till
konkreta myndighetsinsatser. Det handlar snarast om att mäta samhällstillstånd.513

I ett annat försök att förbättra översättningen av integrationspolitiken inom den regionala utvecklingspolitiken gav regeringen NUTEK i uppdrag att tillsammans med Integrationsverket,
Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket och ITPS och några regioner
utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbete mot
diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. Detta skulle ske genom att utse några regioner till pilotregioner och följa utvecklingen i dessa, sammanfatta och sprida resultaten. Metoden med pilotregioner var beprövad inom den regionala utvecklingspolitiken. Den hade an509
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vänds såväl när det gällde det horisontella målet jämställdhet som det horisontella målet ekologisk hållbarhet. Dock gjorde brist på såväl resurser som tid att dessa planer inte genomfördes. I
stället genomfördes en kartläggning av de befintliga erfarenheterna av integrationsarbete genom fördjupning i vissa regioner och kartläggning av förhållandena i landet i stort.514 Resultatet fick dock en begränsad spridning och betydelse.
Utifrån Shout och Jordans begrepp aktiv och passiv koordination framstår den tvärsektoriella styrningen från integrationspolitikens områden in i den regionala utvecklingspolitiken under
perioden 2000 – 2007, som klart passiv.515

4.5 SAMMANFATTNING
I den regionala utvecklingspolitiken från år 2000 och framåt fanns krav på att integrationspolitiska mål skulle genomsyra och särskilt beaktas i analys, genomförande, utvärderingar och
uppföljningar inom alla områden i den regionala utvecklingspolitiken. Detta pekar på en stor
kontinuitet i kravet på en översättning av idén om transformativ mainstreaming utifrån ett integrationsperspektiv. Dessa krav operationaliserades och gjordes mer konkreta genom den regionala utvecklingspolicyns föreskrifter om att de integrationspolitiska målen skulle avspeglas
i tydliga aktivitets-, resultat- och effektmål där så var relevant. Indikatorer skulle tas fram för
uppföljning och utvärdering. Den inkoativa idén om integration genom transformativ mainstreaming skulle på så sätt fyllas med innehåll. Så här långt var idén om ”integration genom
mainstreaming” fortfarande i allt väsentligt en stark, hållbar och fortsatt sammansmidd idé.
Jämfört med i politikområdet integration utvecklades inom den regionala utvecklingspolitiken
skälen för integration tydligare mot ett resursutnyttjandeperspektiv. Det fanns i olika dokument
en tät koppling mellan integration och ekonomisk tillväxt och utveckling. Det innebar att den
demokratiska argumentationen för vikten av representation för ”invandrare” redigerades så att
den gavs mindre vikt. I övrigt överstämde policyteorierna kring integration inom de två politikområdena. Det blev ett starkt retoriskt genomslag för integrationsfrågor i de styrande dokumenten för den regionala utvecklingspolitiken. Likheten var stor mellan värderingar inom integrationspolicyn och den regionala utvecklingspolicyn. När det gällde tankarna om hur implementeringen skulle organiseras förstärktes och konkretiserades nätverksstyrningsanslaget i
integrationspolitiken än mer inom den regionala utvecklingspolitiken. Partnerskapens betydelse, men också möjligheten av andra organisationsformer, framhävdes. Den tänkta implementationsstrukturen inom policyn för den regionala utvecklingspolitiken behölls i stort oförändrad
men kompletterades med riktlinjer om att strukturen skulle öppnas för att inkludera invandrares erfarenheter och kompetenser.
Trots regeringens avsikt att se integration som en resurs som skulle tas tillvara i allt ordinarie
tillväxtarbete kom integrationsfrågorna ofta att tillsammans med jämställdhet och ekologisk
hållbarhet presenteras och utvecklas för sig under rubriken hållbarhetsfrågor. Därigenom skapades ett avstånd och lösare koppling mellan hållbarhetsfrågor och andra tillväxtfrågor – en
särkoppling.
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Ytterligare en skillnad gentemot integrationspolicyn var att policyn för den regionala utvecklingspolitiken saknade en diskussion om motstånd mot implementeringen av policymålen. Där
man inom politikområdet integration förutsåg trögheter och motstånd fanns inga sådana farhågor uttryckta inom politikområdet regional utvecklingspolitik.
När det gäller metastyrning pekades olika strategier ut som innebar både distanserad och deltagande styrning. Det fanns inslag av såväl institutionell design som deltagande styrning. Olika
statliga organ gavs uppgiften att arbeta genom deltagande nätverksstyrning. De tillskrevs därför en metastyrande roll med uppgift att agera policyentreprenörer för integrationspolitikens
mål. De olika aktörerna gavs ett stort redigeringsutrymme i den regionala utvecklingspolicyn.
Idén om en transformativ mainstreaming av integration går att se som en inkoativ idé.
Ekonomisk och informativ styrning lyftes fram. Det förekom inget hot om hårdare reglering
vid bristande följsamhet – så kallad ”shadow of hierarchy”. Den regionala utvecklingspolitiken
skulle genomföras med hjälp av en implementationsstruktur, samverkande aktörer, som utvidgades för att tillföra kunskaper och perspektiv som skulle bidra till en mainstreaming av integrationspolicy. De nya aktörerna skulle ges en sådan position i de regionala nätverken att de
kunde utöva ett reellt inflytande. Det var ett tydligt deltagarperspektiv som åsyftades mer än
enbart en expertbyråkrati.
Det skedde en relativt trogen översättning av integrationspolicyn till den regionala utvecklingspolitiken. Större delen av policyteorin återfanns, även om vissa aspekter av översättningen
redigerades så att ett resursutnyttjandeperspektiv fick en mer framträdande roll medan andra
perspektiv, som till exempel ett demokratiperspektiv tonades ner. Den sammansmidda idén om
integration genom mainstreaming var stark. Det fanns en tät koppling mellan integration och
ekonomisk tillväxt i olika normdokument. De möjligheter och tankar om hur policyn skulle
förverkligas, dess policyorganisering, som förs fram i integrationspolicyn återfanns till fullo
och utvecklades vidare inom den regionala utvecklingspolicyn. Detta gällde särskilt idéerna
om nätverksstyrning som fick stor betydelse inom den regionala utvecklingspolitiken .
Den direkta tvärsektoriella styrningen kännetecknades av brist på resurser och en nedprioriterad roll i översättningsprocessen. Den har inte präglats av aktiv styrning utan varit av en passiv karaktär.
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K APITEL 5

S VENSK INTEGRATIONSPOLICY OCH
DESS ÖVERSÄTTNING I ÖSTER GÖTLANDS REGIONALA OCH LOKALA
TILLVÄXTPARTNERSKAP
I d e tta kap itel presen teras hu r den na tion ella in tegra tion spo licyn ö v ersa ttes und er period en 1998 – 2004 i d e t östgö tska reg iona la tillväxtpa r tnerskapet samt i reg ion ens lo ka la
tillväxtpa r tn erskap . Avslu tn ing svis beskrivs och ana lysera s d essu tom utveckling en i de
reg iona la tillväxtpa r tnerskapen i h ela landet und er perioden 2000 – 2007 u tifrån reg ionala tillväxta vta l o ch p rogram.

I de följande beskrivningarna och analyserna utgår jag från nedanstående analysschema (se
även kapitel 4).
Analysschema för översättning av idén om en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv:
– Förekommer ett integrationsperspektiv på bredden och djupet i olika underlag och
analyser?
– Förekommer ett integrationsperspektiv i genomförandet? Inkluderas representation av invandrares erfarenheter?
– Förekommer det uppföljning och utvärdering utifrån ett integrationsperspektiv?
– Överensstämmer normer och värderingar med dem som uttrycks i regeringens integrationspolitik?
Jag har beskrivit och analyserat översättningar i dokument och processer i olika policysammanhang utifrån om dessa kunde tolkas som refuseringar, assimileringar, särkopplingar eller
transformeringar. Det var relativt enkelt att utifrån analysschemat avgöra om idén om en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv, hade refuserats eller antagits. Det visade
sig betydligt svårare att utifrån den tillgängliga empirin kategorisera en marginaliserande översättning som assimilering eller särkoppling. Förhållanden kunde skifta över tid i de olika studerade sammanhangen. Assimilerings- och särkopplingsprocesser förekom samtidigt i en organi-
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sation. Var gick då gränsen mellan assimilering och särkoppling? Svårigheterna med exakta
gränsdragningar återspeglas i de följande beskrivningarna. Jag har inte i varje fall kunnat avgöra vilken typ av översättning som har skett: utöver där det handlat om en klar refusering eller
ett klart accepterande av idén.
I kapitel fyra beskrivs och analyseras den nationella integrationspolicy och det visas hur idén
om en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv intar en avgörande roll. Denna idé är utgångspunkten för min analys av en kedja av översättningar. I samma kapitel beskrevs hur denna idé om en transformativ mainstreaming översattes från integrationspolitikens
område in i den regionala utvecklingspolitiken. Här fortsätter jag med ytterligare sex översättningar inom olika regionala och lokala policysammanhang. Dessa är följande:
Översättning två: Hur idén översattes inför och i det regionala tillväxtavtalet i Östergötland år 1998 – 2003.
Översättning tre: Hur idén år 2003 översattes i den regionala referensgruppen för integration i Östergötlands, promemoria och förslag.
Översättning fyra: Hur idén översattes i det regionala tillväxtprogrammet 2004 –
2007 i Östergötland.
Översättning fem: Hur idén översattes i ansökan om LEGS-projektet för Östergötlands kommuner, länsstyrelse och landsting år 2002.
Översättning sex: Hur idén översattes i de olika kommunala och lokala LEGS–
sammanhangen 2002 – 2004.
Översättning sju: Hur idén översattes i landets regionala tillväxtpartnerskap som helhet under perioden 2000 – 2007.
Jag har försökt att särredovisa beskrivningar och analyser av översättningarnas innehåll och
process. I vissa fall överlappar de dock varandra då beskrivningar annars blivit svåra att förstå
och att sätta in i sina sammanhang.

5.1 ÖSTERGÖTLAND - EN BAKGRUNDSBESKRIVNING
Här presenteras kortfattat regionen Östergötland samt de studerade kommunerna. Beskrivningen baseras på officiell statistik och presentationer som regionen och dess kommuner redovisade i samband med ansökningar i det så kallade LEGS-projektet.516
Regionen Östergötland sammanfaller i stort med länet och landskapet Östergötland och ligger cirka 20 mil söder om Stockholm.517 En ofta använd tumregel är att Östergötland motsvarar cirka fem procent av Sveriges befolkning. År 2004 hade regionen cirka 416 000 invånare i
tretton kommuner. Större delen av befolkningen (72 procent) bodde i de tre största kommunerna, Linköping (137 000), Norrköping (124 400), och Motala (42 000). Linköping är störst, och
516
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är också sedan början av 1980-talet den kommun i Östergötland som haft störst befolkningstillväxt. Minst är Ydre kommun med cirka 3 900 invånare.518 Regionens naturförhållanden är
skiftande, liksom dess näringsliv, kultur och identitet.519 Under ett seminarium där man försökte fånga det karaktäristiska med Östergötland var ett inlägg: ”Den bästa schablonen kanske är
bilden av landskapet som ett Sverige i miniatyr”.520
Bland regionens kommuner finns det vissa som är på tillbakagång när det gäller demografi
och ekonomi. Andra, som Linköping, drar nytta av det på 1970-talet etablerade universitetet
och ett antal högteknologiska företag, och har en befolkningstillväxt. Flera kommuner präglas
av en övergång från basindustri till nya verksamheter. Under perioden 1997 – 2007 förlorade
regionen 10 000 arbetstillfällen. I en jämförelse med sju andra regioner visade sig en större del
av den östgötska arbetskraften anställd inom branscher som betraktades som tillväxtbranscher.
Strukturomvandlingen gick långsammare i Östergötland än i dessa jämförelseregioner521 samtidigt som sysselsättningsutvecklingen, antalet nyskapade jobb, var lägre.522 Arbetslösheten låg
år 2002 strax över sex procent. Regionen hade år 2005 12,6 procent invånare med utländsk
bakgrund. I riket var motsvarande förhållande cirka 16 procent. Räknar man med personer med
en förälder född utomlands blev andelen i regionen 18,4 procent. Andelarna i respektive kommun skilde sig kraftigt åt: Personer med utländsk bakgrund bodde framförallt i Norrköping,
Linköping och Motala. Såväl kommuner, länsstyrelsen som andra aktörer, har tagit initiativ till
en rad projekt kring integration och åtgärder för invandrare.
Det regionala tillväxtpartnerskapet var inte det första initiativet till samverkan för tillväxt i
Östergötland. Från 1960-talet och framåt tog Östergötlands länsstyrelse initiativ till en aktiv
regional näringslivspolitik som gick ut på att locka till sig högteknologi och industriföretag
samt att satsa på högre utbildning och forskning. Flera regionala projekt med målet att åstadkomma ekonomisk tillväxt har genomförts, ofta med länsstyrelsen i en central roll. Utvecklingen mot ett än mer decentraliserat statligt engagemang markerades med de så kallade landshövdingeuppdragen som började 1996.523 Från sjuttiotalet och framåt utvecklades nätverk för
en samordnad regional näringslivsutveckling. I slutet av 1990-talet fanns det därför en relativt
etablerad struktur för regionalt tillväxtarbete i Östergötland, med starka gemensamma föreställningar om hur en önskad tillväxt skulle uppnås. En enighet som också omfattade en delad
syn på som sågs som betydelsefulla aktörer, och vilka problem och möjligheter som skulle
prioriteras. Samma nyckelaktörer återkom i olika samarbeten, i hög grad inriktade mot en
högteknologisk exportindustri.524 Även när det gällde integrationsfrågor fanns en historia av
engagemang och etablerade strukturer, främst i kommunerna. Dessa olika strukturer – regional utveckling och integration av invandrare – var i stort sett skilda åt.525 Historiska mönster
och tidigare etablerade nätverk, visade sig få stor betydelse för vilka som blev del av imple518
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mentationsstrukturen för det regionala tillväxtpartnerskapet, och för innehåll och process i
dess arbete.
I Östergötland beslutade sig länsstyrelsen, tillsammans med olika aktörer för att 1998 bilda
ett regionalt tillväxtpartnerskap. Den 15 november 1999 antog det regionala tillväxtpartnerskapet ett tillväxtavtal som med smärre förändringar kom att gälla som måldokument fram till år
2004. Nedan beskrivs och analyseras hur integrationspolicyn översattes i det policysammanhang som utformandet av tillväxtavtalet innebar. Detta sker genom att såväl olika policydokument och andra dokument beskrivs och analyseras, samtidigt som jag försöker fånga själva
arbetsprocessen genom intervjuer och dokumentanalyser.

5.2 ÖVERSÄTTNING TVÅ: DET REGIONALA TILLVÄXTAVTALET I
ÅR 2000 – 2003
5.2.1 P O L I C Y D O K U M E N T

ÖSTERGÖTLAND

TVÅ

Hur översattes då intentionerna från de nationella policyernas mer abstrakta nivå till mer konkreta aktiviteter i regionen? Arbetsgången för min analys var följande. Först analyserades det
regionala tillväxtavtalet, med dess olika beslutsunderlag och protokoll, som ett policydokument. Därefter granskades processen som ledde fram till skapandet av detta tillväxtavtal. För
analysen användes analysschemat i kapitel 4, där ett integrationsperspektiv förutsattes genomsyra all verksamhet. En sådan mainstreaming av ett integrationsperspektiv bör omfatta såväl en
horisontell som en vertikal dimension. Den horisontella dimensionen går att översätta med
bredd och den vertikala dimensionen med djup. Vad gäller Mainstreamingen bredd letade jag
efter sådant som tydde på en vertikal översättning av målen i integrationspolicyn inom alla
verksamhetsområden i dokumentet. När det gäller djup sökte jag efter integrationsperspektiv i
kedjan av analyser, genomförande samt uppföljning och utvärdering. När det gäller ”genomförandet” fokuserade jag starkt på en eventuell närvaro och representation av invandrare och invandrares erfarenheter. Syftet med analysen var att söka efter förekomsten av idén om transformativ mainstreaming: det vill säga en strävan efter förändring av de grundläggande strukturerna.
Det regionala tillväxtavtalet i Östergötland var resultatet av flera omarbetade utkast. Ett sådant utkast med tillhörande missiv skickades till regeringen för bedömning den 15 april 1999.
En något omarbetad version antogs slutligen den 15 november 1999 av Östergötlands regionala tillväxtpartnerskap. Det är detta dokument, med tillhörande bilagor plus ett missiv från den
15 april 1999, som utgör grunden för analysen. Policydokumentet gavs av tillväxtpartnerskapet
namnet, Ett företagsklimat för tillväxt. Som tidigare beskrivits styrdes dokumentets form och
innehåll till stora delar av önskemål från regeringen. Regeringen föreskrev att dokumentet
skulle bestå av en inledande del där: ”ett övergripande mål för regionen ur ett tillväxtperspektiv
formuleras”.526 Syftet med denna del var att ange en färdriktning för det regionala tillväxtpartnerskapets arbete. Därefter skulle denna färdriktning ytterligare konkretiseras genom beskrivningar av olika insatsområden som skulle ses som ”preciseringar av det övergripande målet”,
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med utvärderingsbara kvalitativa och kvantitativa mål. Inom varje prioriterat insatsområde
skulle finnas konkretiseringar i form av arbets- och projektinsatser – så kallade åtgärdsområden.
Östergötlands regionala tillväxtavtal följde den föreskrivna formen. Det slutliga avtalet bestod av en inledande diskussions- och strategidel, följt av ett handlingsprogram med sex prioriterade insatsområden. Inom dessa fanns i sin tur 16 åtgärdsområden: där det angavs vilka organisationer som var huvudansvariga och övriga deltagare. De sex prioriterade insatsområdena
var Entreprenörskap och nyföretagande, Utveckling av befintliga företag, Attrahera utländskt
kapital, Utbildning och kompetens, Starka industriella kluster och Informationsteknisk infrastruktur. För att ge ett exempel på hur åtgärdsområden kunde utformas beskriver jag här närmare insatsområdet Entreprenörskap och nyföretagande. Inom detta fanns fyra åtgärdsområden: Positiva attityder till företagande – skolan i centrum, Stimulans för start och etablering av
företag, Growlink – stimulans för start, etablering och tillväxt av kunskapsintensiva företag,
samt Stimulans för utveckling och kommersialisering av innovationer.
Det första åtgärdsområdet – Positiva attityder till företagande – bestod av aktiviteter riktade
mot grundskole- och gymnasieelever för att få dessa positiva till att bli företagare. Ansvarig för
området var SAF (nuvarande Svenskt Näringsliv) samt regionförbundet Östsam. Framförallt
skulle man inom åtgärdsområdet stödja stiftelsen Ung Företagsamhets verksamhet i regionen.
Åtgärdsområdet Stimulans för start och etablering av företag syftade till att öka samverkan
och kvaliteten i regionens stöd- och rådgivningsinsatser till nyföretagare. Detta var knutet till
projektet Tillskottet och dess huvudmän ALMI Företagspartner, länsarbetsnämnden och länsstyrelsen i Östergötland.
Åtgärdsområdet Growlink skulle stödja utvecklandet av idéer till kunskapsintensiva företag.
Huvudansvarig var Linköpings universitet.
Åtgärdsområdet Stimulans för utveckling och kommersialisering av innovationers syfte var
att etablera ett regionalt förankrat innovationssystem med stöd och rådgivning till innovatörer.
Ansvariga var ALMI Företagspartner och länsstyrelsen i Östergötland. Andra deltagare var
Svenska uppfinnarföreningen, Stiftelsen InnovationsCentrum samt nätverket Projektråd
Gothia.
Totalt omfattade den planerade finansieringen av hela insatsområdet Entreprenörskap och
nyföretagande cirka 121 miljoner kronor för år 2000, varav 85 miljoner var tänkt till företagsstöd inom åtgärdsområdet Stimulans för start och etablering av företag.
Resten av tillväxtavtalet Ett företagsklimat för tillväxt bestod på liknade sätt av insatsområden med ett till sex preciserade åtgärdsområden vardera.
Fanns det något kring integration i de inledande målformuleringarna? Svaret är ja. Det regionala tillväxtpartnerskapet formulerade sig inledningsvis:
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Ända sedan starten av arbetet med Östergötlands regionala tillväxtavtal har vi haft som ambition att några områden ska löpa som röda trådar genom hela avtalet: jämställdhet, integration av invandrare och miljöanpassning.527

I den fortsatta diskussionen likställdes de tre röda trådarna: Jämställdhetsmålen skulle nås genom ”jämtegrering (mainstreaming)”, miljöanpassning skulle på ett liknande sätt integreras
inom alla insatsområden. Utöver denna mainstreaming skulle särskilda projekt kunna genomföras.528 I dokumentet slogs fast att:
Samma arbetssätt tillämpas för integration av invandrare. Integrationssträvan ska finnas med
i tillväxtavtalets samtliga delar, och på vissa områden görs också särskilda insatser som
bland annat företagarrådgivning via det nystartade IFS i Östergötland och kartläggning av
högutbildade invandrares kompetens.529

Innebörden av begreppet ”röda trådar” likställs här uttryckligen med mainstreaming. Totalt
omfattade diskussionen kring de röda trådarna cirka en sjättedel av texten i det inledande målavsnittet. Jämställdhet och miljö var obligatoriska horisontella mål enligt regeringen. Integration av invandrare var ett frivilligt åtagande. Östergötland var en av de få regioner som antog
ett sådant. Landshövdingen Björn Eriksson skrev följande i det missiv som skickades med förslaget om regionalt tillväxtavtal till regeringen den 15 november 1999.
Arbetet med att integrera invandrare måste länkas samman med det regionala tillväxtarbetet.
Invandrarna som snarast har högre utbildning än genomsnittet i länet, utgör en viktig resurs,
både som företagare och anställda. Vi måste utnyttja denna resurs och bättre skapa förutsättningar för invandrarnas inträde på arbetsmarknaden. Detta skall ske genom åtgärder som reformerad sfi – undervisning, regionalt ansvar för introduktionen, bättre möjligheter att starta
eget, snabbare inträde på arbetsmarknaden, mm.530

Det förslag som det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland sände till regeringen angående angelägna förändringar i det statliga regelverket för en ökad tillväxt, präglades av en tät
koppling mellan integration och tillväxt. Tillväxtpartnerskapet föreslog att reglerna för de statliga anslagen för integration skulle styras till att bidra till både tillväxt och integration. En förutsättning för förslagets genomförande var att länsstyrelsen fick i uppgift att fördela pengarna
till kommunernas introduktion av invandrare med utgångspunkt från länets tillväxtavtal samt
att länsstyrelsen tilldelades ansvaret för tillsyn och samordning när det gällde integrationsarbetet.
I strategi- och målsättningsdelen av det regionala tillväxtavtalet fanns ett starkt genomslag
för idén om transformativ mainstreaming av integrationspolitiska mål, vilket förstärktes ytterligare i missivet till regeringen. Hur såg det då ut i handlingsprogrammet? I detta beskrevs de
olika prioriterade insatsområdena och åtgärdsområdena närmare. I handlingsprogrammets
övergripande delar nämndes – även med en mycket generös tolkning – inte begrepp kopplade
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till integration och invandrare. De övriga ”röda trådarna” nämndes inte heller: med undantag
för ett förslag om insatser för kvinnliga företagare under insatsområdet Utveckling av befintliga företag.531 En detaljgranskning av de sexton åtgärdsområdena visade att det däremot fanns
förslag till åtgärder eller resonemang som berörde invandrare i fem av de sexton åtgärdsområdena.
I det ovan beskrivna åtgärdsområdet Positiva åtgärder till företagande konstaterades att ”…
särskilda insatser bör göras för att engagera invandrarungdomar i UF, Ung Företagsamhet”. I
åtgärdsområdet Stimulans för start och etablering av företag var stiftelsen IFS uppräknad som
en av aktörerna inom området. I åtgärdsområdet Utbildningsutbudet, som låg under insatsområde Utbildning och kompetens, omnämndes att länsarbetsnämnden hade börjat arbeta med att
inventera högutbildade invandrares kompetens.532 Invandrare diskuterades mer utförligt under
åtgärdsområdet Arbetsplatsrelaterad kompetensutveckling där de huvudansvariga var partnerskapet för nya strukturfondsprogrammet Mål 3 i Östergötland. Mål 3 programmets mål var
bland annat att stödja integration och mångfald och att invandrare skulle få stöd för kompetensutveckling. I beskrivningen av åtgärdsområdet Utbildning och kompetensutveckling, redovisades att verksamheten skulle riktas mot regionens 5b-kommuner (samt Mjölby kommun).
Detta var kommuner vilka kännetecknades av låga utbildningsnivåer och där olika insatser
skulle genomföras för att motivera lågutbildade män att vidareutbilda sig. Inom åtgärdsområdet konstaterade man även att: ”Då personer med invandrarbakgrund ofta saknar erfarenhet av
svenskt arbetsliv är det bra att se över möjligheterna för dem att kombinera teoretisk utbildning
med praktik”.533
Slutsatsen av analysen är att idén om ett transformativt mainstreamingsperspektiv gällande
integration inte översattes på bredden inom ramen för det regionala tillväxtavtalet. Detta kan
jämföras med den ”röda tråden” jämställdhet: där det inom varje åtgärdsområde fanns angivna
jämställdhetsmål som skulle uppnås. Oftast var dessa mål konstruerade som kvinnors procentuella andel av dem som skulle komma att utnyttja åtgärderna. Det är också svårt att se att det
fanns mainstreaming av ett integrationsperspektiv på djupet. Det fanns inte några analyser
kring integrationsaspekter kopplade till verksamhetsområdena. De olika hänvisningarna till
invandrare motiverades inte med hänvisningar till kunskap eller gjorda erfarenheter.
Inför avtalet tog tillväxtpartnerskapet fram elva olika rapporter som stöd för de olika arbetsgruppernas arbete.534 I en sammanfattande rapport inför det regionala tillväxtavtalet förklarades hur ”integration av invandrare” kunde bidra till en ekonomisk tillväxt.535 Enligt partnerskapet krävde ekonomisk tillväxt att inga människor utestängdes från utvecklingen: något som
skedde med många invandrare på grund av etnisk och kulturell diskriminering och segregation.
Därigenom fick dessa invandrare ingen möjlighet att bidra med sina kompetenser och sina idéer till en ekonomisk tillväxt. Avsnittet avslutades med att partnerskapet konstaterade att i de
flesta fall hade flykting- och invandrarmottagande organiserats utifrån en föreställning om att
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invandrare i första hand behöver vård och omsorg,536 vilket lett till att man försummade att
lyfta fram invandrares kompetenser inom olika områden. I rapporten krävdes en förändrad
attityd så att den stora potential som invandrare innebar, skulle tas tillvara. I rapporten konstaterades att Sverige var ett segregerat land där det: ”grundläggande och övergripande problemet
är att de (invandrare) inte uppfattas som en resurs utan som ett problem.” 537Dessa föreställningar om invandrare måste ändras. Tillväxtpartnerskapet konstaterade att arbete var nyckeln
till integration, vilket krävde att man med ”kraft” motverkade segregationen. Författarna fortsatte med ett resonemang som i hög grad överensstämmer med vad jag i kapitel 4 kallar ett
resursutnyttjarperspektiv. De skriver att ”Den stora potential som invandrarna innebär måste
tas tillvara inte minst inom näringslivet”. Detta skulle leda till en stärkt internationell konkurrenskraft genom att utnyttja mångfald och ”invandrarnas kulturella kompetens”, från språkkunskaper till kunskap om kulturella koder i olika länder. I rapporten slås fast att ”vi” inte längre
har råd att låta invandrarna stå utanför arbetsmarknaden. Inom vissa branscher finns ”flaskhalsproblem” och därför ansågs det vara ”helt nödvändigt att ta tillvara den resurs som invandrarna innebär på samma sätt som övrig arbetskraft i landet”. Författarna konstaterar att en rad
tillväxtpolitiska områden har kopplingar till integrationspolitiken och att genom tillväxtavtalet
kunde nya vägar öppnas för integrationsarbetet, vilket skulle kunna minska segregationen. Om
integrationsfrågorna förs in i tillväxtpartnerskapets arbete ”…så kommer vi från den socialpolitiska stämpeln och flyktingmottagandet kan utvecklas till att bli en del i tillväxtpolitiken”. Att
införliva ett integrationsperspektiv i tillväxtarbetet anses också kunna bidra till att förverkliga
det nationella integrationspolitiska målet om att man i tillväxtarbetet skulle anpassa sig till förutsättningar och möjligheter i regionerna. Detta genom en anpassning till ”den etniska mångfald som finns bland befolkningen”. Tillväxtavtalet skulle då kunna leda till en samordning av
tillväxt- och integrationsfrämjande insatser. I rapporten underströks att staten angivit att näringslivsutveckling, företagsamhet och tillväxt var de viktigaste instrumenten för att främja integration.
I en integrationsrapport redovisades viss statistik kring personer med utländsk bakgrund, så
skedde mycket begränsat i de övriga tio rapporterna. Det fanns inte ett transformativt mainstreamat integrationsperspektiv i de analyser och rapporter som togs fram inför utformandet av det
regionala tillväxtavtalet. De olika åtgärder som föreslogs i analysen Integration av invandrare
på den Östgötska arbetsmarknaden hade mer karaktären av säråtgärder.
År 2001 kom en reviderad version av det regionala tillväxtavtalet med några smärre förändringar. När det gällde integration av invandrare var förändringen främst att de ”röda trådarna”
nu benämndes ”horisontella kriterier” och att det konstaterades att dessa skulle integreras i alla
åtgärder.538 Inom åtgärden Stimulans för utveckling och kommersialisering av innovationer
skulle ett samarbete med Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS, inledas.539 Dessutom fanns ett nytt förslag till åtgärd, Företagarkompetens, där det konstaterades att ett inslag i
samhällsfinansierade stödtjänster var att ”uppmärksamma företagarna på frågor av strategisk
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betydelse”. Som sådana strategiska frågor pekades ut såväl miljöfrågor, jämställdhet som integration av invandrare. 540
I Östergötlands regionala tillväxtavtal för åren 2000 – 2002 fanns en stark betoning av integration som mål, och det argumenterades för ett positivt samband mellan integration och regional tillväxt. Om invandrare fick en bättre position på arbetsmarknaden eller som företagare:
skulle de bidra till en ökad tillväxt för alla, samtidigt som invandrarna själva fick bättre förutsättningar. En uppfyllelse av integrationsmålet skulle lösa två problem samtidigt: Det första
problemet var den bristande integrationen av invandrare i regionen. 541 Flera utredningar och
undersökningar hade visat att gapet mellan invandrade och infödda när det gällde arbetslöshet,
inkomster och inflytande inte minskade utan snarare ökade.542 Ett antal aktörer i länet hade
under en tid börjat betrakta segregation av invandrare som ett problem som kunde och borde
lösas.543 Det andra problemet var behovet av en större ekonomisk tillväxt.
Slutsatsen av granskningen av policydokumentet Företagsklimat för tillväxt, det regionala
tillväxtavtalet för Östergötland, 2000 – 2002, är att det inte skedde någon översättning av idén
som uppfyllde kriterierna för en transformativ mainstreaming av integrationsmålen. Ett integrationsperspektiv saknades i analys, genomförande, representation eller i utvärdering och uppföljning. Om ett sådant funnits hade det visat sig i ett mer omfattande faktaunderlag och i att
relevansen av ett integrationsperspektiv prövats inom alla insats- och åtgärdsområden. För att
uppfylla villkoren borde det även funnits representation från invandrare och/eller invandrarorganisationer. Beslut och planering i olika frågor skulle inrymt ett integrationsperspektiv, liksom att utvärderingar och uppföljningar rutinmässigt värderat förekomsten av ett transformativt mainstreamat integrationsperspektiv. Det fanns dock en stark koppling med den nationella
integrationspolicyns policyteori när det gällde ett antaget samband mellan integration och tillväxt samt förekomsten av ett resursutnyttjandeperspektiv. Olika antal förslag om aktiviteter
riktade mot invandrare förekom: utan att mainstreamas in i ordinarie verksamhet. Därför fick
de karaktären av säråtgärder.
5.2.2 A R BE T S P R O C E S S E N
Mainstreaming skulle enligt regeringens direktiv inte enbart ske i olika policydokument utan
även gälla processerna som ledde fram till dessa dokument. Hur följdes dess direktiv?
Det har gått att rekonstruera olika aktiviteter som genomfördes innan och efter antagandet av
det regionala tillväxtavtalet i Östergötland. Förberedelsearbetet inför det regionala tillväxtavtalet startade under 1998 och ledde till att ett partnerskap konstituerades med landshövdingen
som ordförande, och länsstyrelsen som kansli. Medlemskapet i själva partnerskapet begränsades. Detta var en följd av att SAF och LO villkorade sitt deltagande i tillväxtpartnerskapet.
SAF och LO:s representanter krävde att partnerskapet skulle bestå av aktörer som hade gott om
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resurser och att personerna som satt i partnerskapet skulle kunna fatta bindande beslut för sina
organisationer.544
Det är få med i partnerskapet och tanken är att de som är där ska ha en beslutande funktion.
De ska inte behöva jobba in frågorna hemma i organisationerna utan man ska kunna fatta beslut i partnerskapet. De som är med ska vara processägare och partnerskapet ska vara en
styrprocess.545

Under 1998 bildades fem arbetsgrupper. Totalt arbetade cirka femtiotalet personer i dessa olika
arbetsgrupper som var uppdelade i: Visionsgruppen, Särskilda insatser i geografiskt prioriterade område, Kompetensutveckling av arbetskraften, Finansiering och Nya företag och utveckling av småföretag. Flera av de aktörer, som senare blev tillväxtpartners, ansåg relativt tidigt
att det fanns ett positivt samband mellan en ökad integration och ekonomisk tillväxt. Detta
lyftes till exempel fram i december 1997 vid ett idéseminarium i Östergötland med cirka fyrtio
deltagare från organisationer, företag och olika myndigheter under namnet Nybyggarna - invandrarbakgrund som en tillgång. Seminariet arrangerades av länsstyrelsen och olika företagarorganisationer. Samtidigt utsågs landshövdingen Björn Eriksson till statlig utredare för att
kartlägga vilka särskilda svårigheter personer med utländsk bakgrund kunde möta vid start
eller utveckling av egna företag.546 I november 1998 beslutade partnerskapet att: ”Frågor om
miljöaspekter, genusperspektiv och etnisk mångfald, på samma sätt som landsbygdsutveckling,
bör beaktas i (arbets) grupperna och i det slutliga programarbetet”.547 I tillväxtpartnerskapets
nyhetsbrev nummer 2, från december 1998, framhölls följdriktigt: ”Vikten av att man tänker på
miljökonsekvenser och främjandet av etnisk mångfald samt arbetar utifrån ett genusperspektiv,
både i arbetsgrupperna och i det slutliga programarbetet”.548
I december 1998 hölls ett rådslag ordnat av länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och SAF, alla
kommande tunga aktörer i tillväxtpartnerskapet, för att planera en rådgivningsresurs för invandrare i Östergötland. Organisationer, myndigheter, banker och andra som arbetade med
företagsrådgivning, beslöt att försöka etablera ett regionalt kontor av Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS. Kontoret skulle vara på plats under första kvartalet 1999.
I en rapport till regeringen utifrån det så kallade landshövdingeuppdraget skrev landshövdingen Björn Eriksson om regionens arbete med integration och tillväxt:
Ett av de något nyare arbetsområden som jag anser har stor betydelse för Östergötlands
framtid är integrationen av invandrare. Vart femte nytt företag startas idag av invandrare,
men inte desto mindre utnyttjas den kapacitet som invandrare och flyktingar utgör inte till
fullo, främst beroende på den höga arbetslösheten bland utomnordiska medborgare. Huruvida vi förmår att högre grad utnyttja detta kapital, både genom nyföretagande bland invandrare och genom att företagen anställer personer med utländsk bakgrund, tror jag blir avgörande
för hur vi kommer att klara oss i framtiden. Vi arbetar nu i Östergötland för att bygga upp

544

Intervju med Kent Karlsson, LO, 2001-11-16.
Intervju med Joakim Kärnborg, 2001-09-08.
546
SOU 1999:49.
547
Östergötlands regionala tillväxtpartnerskap 1998e.
548
Östergötlands regionala tillväxtpartnerskap, 1998a, s 1. Min kursivering.
545

SVENSK INTEGRATIONSPOLICY….. – 117

kunskap om integration. Genom att arbeta för att föra in integrationsfrågorna i Östergötlands
tillväxtavtal, och att även sträva efter att jämställdhet mellan kvinnor och män ska gå som en
röd tråd genom tillväxtavtalet, är min förhoppning att vi lägger grunden till en ljus framtid
för Östergötland. En framtid där allas vår kapacitet, oavsett om vi är män eller kvinnor,
svenskar eller invandrare, utnyttjas och där vi alla också får del av den positiva utvecklingen.
549

I ett nyhetsbrev 1999 från det regionala partnerskapet rapporterades att Sten Olsson på länsstyrelsen och Jens Lottenberg på Arbetsmarknadsnämnden, som arbetat med en analys av etnisk
mångfald, kommit fram till att i tillväxtavtalet borde följande tre områden ingå: Ökat tillträde
till arbetsmarknaden för invandrare, Nyföretagande för invandrare och Förbättrad undervisning i svenska för invandrare.550 Arbetsgruppen Nya företag och utveckling av små företag
rapporterade att ”integration” diskuterades.551 Senare 1999 sammanträdde partnerskapet för det
regionala tillväxtavtalet i Östergötland och diskuterade ett PM om invandrares integration i
Östergötland, författat av Sten Olsson och Jens Lottenberg. Resultatet av diskussionen blev ett
beslut om att invandrares integration skulle vara en del av tillväxtpartnerskapets arbete:
Partnerskapet enades om att tillväxtavtalet skall inrymma frågor om invandrares integration i
arbetslivet och som företagare. Redaktionskommittén gavs i uppdrag att beakta detta.552

I april 1999 rapporterades i ett nyhetsbrev att ett avtalsutkast var klart. I samband med detta
nämndes inget om integration. Däremot konstaterades att ytterligare en arbetsgrupp bildats: en
uppföljningsgrupp som skulle stötta och utveckla indikatorer för de olika åtgärderna.553 Uppföljningsgruppen sammanträdde med de olika arbetsgrupperna för att formulera mål för varje
åtgärd.554
Så här långt var integration en del av den process som skulle leda fram till ett regionalt tillväxtavtal. Såväl inom som i anslutning till tillväxtpartnerskapet, diskuterades och argumenterades för vikten av ett integrationsperspektiv. Dessutom genomfördes i en rapport på temat en
fördjupad analys. Flera beslut fattades i partnerskapet om att integration skulle vara en del i de
olika arbetsgruppernas arbete, och en del av det slutliga tillväxtavtalet. Det sista blev ett direkt
uppdrag till partnerskapets redaktionskommitté för tillväxtavtalet. Vad hände då därefter?
Besluten och underlagen fick inte något större genomslag i det regionala tillväxtavtalet. Detta
konstaterade partnerskapet självt redan under slutet av 1999. Arbetsgrupperna hade inte arbetat
med frågan. Partnerskapet såg dock möjligheten till en nystart under år 2000 som ett inslag i
arbetet med det nya regionala tillväxtavtalet.
Ovan har jag beskrivit en process där policyn om integration på flera sätt översattes till beslut om aktiviteter i arbetsgrupperna. Ändå ledde inte dessa beslut till att några särskilda åtgärder genomfördes. Trots att arbetsgrupperna inte arbetade med mainstreaming av integrations549
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målen återfanns ändå ett antal formuleringar kring mainstreaming i det färdiga tillväxtavtalet.
Förklaringen till detta var en snabb insats av en integrationshandläggare på länsstyrelsen:
Jag har så många andra projekt att driva och det går inte att engagera sig i flera. Man måste
prioritera om det ska bli resultat av något. Jag är inte aktivt involverad i tillväxtavtalsprocessen. Mitt engagemang hittills är att jag precis innan avtalstexten skulle skickas till regeringen
fick granska den. Då sköt jag in ordet integration på så många ställen jag kunde för att öppna
möjligheterna till fortsatt utveckling.
Integrationshandläggare på länsstyrelsen 555

Jag har ovan pekat på att representation av invandrare eller invandrares erfarenheter ansågs
vara en viktig del i en mainstreamingsstrategi. Hur var det då med representationen av invandrare i processen fram till ett regionalt tillväxtavtal i Östergötland? Svaret är att inga invandrarorganisationer eller invandrare med uppgift att representera ett ”invandrarperspektiv” inbjöds
att delta i processen. När IFS rådgivningsverksamhet startades kom representanter därifrån att
bli del i partnerskapets referensgrupp. Av de femtiotalet personer som deltog i partnerskapsarbetet i inledningsskedet kan ingen relateras till integration i betydelsen att ha i uppgift att bevaka ett sådant perspektiv. Integrationsmålet skulle liksom övriga avtalsmål implementeras av
de olika arbetsgrupper som etablerats för de olika insatsområdena. Dessa grupper var ansvariga
för översättningen av integrationsmålet. Arbetsgrupperna var aktiva, men inte med att arbeta
med integrationsrelaterade åtgärder. En av deltagarna reflekterar:
När det gäller de horisontella målen har de inte varit särskilt högt prioriterade. Vi vill lyfta
fram att i den slutliga handlingsplanen bör dessa mål finnas integrerade. När det gäller det
löpande arbetet och partnerskapet är det kanske inte nödvändigt att i alla delar fylla kraven
på representation i varje arbetsgrupp och varje fora. Däremot bör projektledarna värna om att
försöka bryta mönster, identifiera nya grupper och överhuvudtaget vända på stenarna en
gång till under det kvarvarande arbetet. Att hitta nya deltagare som också främjar de horisontella målen är sannolikt positivt för idéutbytet. Risken finns annars på vissa håll att partnerskapet utgörs av sedvanliga grupperingar och att förmåga till nytänkande begränsas.556

Min slutsats av den ovanstående utsagan är att processen inte präglades av ett transformativt
mainstreamingsideal när det gäller genomförda aktiviteter. Invandrare eller invandrares erfarenheter representerades inte. Översättningen präglades i stället av särkoppling mellan retorik
om mainstreaming och aktiviteter där integrationsfrågor fick karaktären av säråtgärder.
5.2.3 S A M M A N F A T T N I N G
Förslaget till regionalt tillväxtavtal präglades av tankar kring nödvändigheten av att ett integrationsperspektiv genomsyrade avtalet och partnerskapets verksamhet. Dock saknades konsekvensanalyser ur ett integrationsperspektiv. Det fanns en skillnad mellan strategidelen av tillväxtavtalet och dess handlingsprogram. Där strategidelen innehöll diskussioner om integration
saknades sådana nästan helt i handlingsprogrammet. Integrationskompetens eller representan555
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ter för invandrare inkluderades inte någon större omfattning i processen. Det fanns inte någon
utsedd att säkra att ett integrationsperspektiv beaktades. Tillväxtpartnerskapets implementationsstruktur präglades av ett traditionellt och begränsat deltagande där målgruppen invandrare
inte var representerad. Dock planerades uppföljningar och utvärderingar utifrån ett integrationsperspektiv. Föreställningarna om integration och tillväxt påminde om dem i integrationspolicyn och i den regionala utvecklingspolicyn, med ett resursutnyttjandeperspektiv på invandrare. En strategisk förändring av aktörernas föreställningsramar eftersträvades. Målet var en
tätare koppling mellan integrations- och tillväxtfrågor. Tillväxtpartnerskapet visade medvetenhet i såväl det regionala tillväxtavtalet, som olika underlag och arbetsmaterial om skillnaden
mellan mainstreaming och säråtgärder. Målet var att genom mainstreaming av ett integrationsperspektiv på sikt förändra synen på invandrare från ”problem” till ”resurser”.
Det fanns således en starkt utryckt vilja att starta en process som skulle leda till en transformativ mainstreaming. Däremot är inte framtagandet av avtalet ett exempel på en mainstreamad
process ur ett integrationsperspektiv. Tillväxtpartnerskapet försökte att genom en institutionell
design skapa ett brett partnerskap där vad som kallades ”integrationskompetens” inkluderades.
Länsstyrelsens syn på tillväxtpartnerskapet överensstämde väl med definitionen av ett nätverk,
med en extern pådrivare med länsstyrelsen som pådrivare. Landshövdingen agerade som en
drivande ordförande i tillväxtpartnerskapet och länsstyrelsens anställda i partnerskapets kansli,
fungerade som policyentreprenörer för ett integrationsperspektiv. Länsstyrelsen antog rollen
som metastyrande. Metastyrningen gavs en aktiv karaktär genom bland annat deltagande nätverkstyrning. Översättningen av integrationspolicyn i regeringens direktiv för det regionala
tillväxtavtalet överensstämde väl med såväl integrationspolicyn som den regionala utvecklingspolicyn. Regeringens policyteori översattes i stort oförändrad. Tillväxtpartnerskapet betonade starkt vikten av informativ styrning med ett decentraliserat sättande av mål och utformande av indikatorer i olika arbetsgrupper. I tillväxtavtalet och dess förarbeten fanns inte några
farhågor kring försöken att implementera ett integrationsperspektiv i det nätverksliknande
partnerskapet. Det fanns inget uttalat hot om reglering och en hårdare tillämpning olika regler
om stödet för en implementering av integrationsperspektiv uteblev. För länsstyrelsen fanns få
möjligheter att hota med någon kommande reglering. Samtidigt underströk dock tillväxtpartnerskapet och länsstyrelsen den politiska och samhälliga vikten av integrationsfrågorna.
Såväl expertbyråkrati som deltagande av målgruppen invandrare förespråkades. Det fanns
således en stark inriktning i det regionala tillväxtavtalets policyteori och tankar om policyorganisering, som överensstämde med idén om en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv. På en retorisk nivå översattes i stort hela regeringens integrationspolicy i regionala
utvecklingspolicyn. Idén om integration och idén om mainstreaming var sammansmidda. Denna sammansmidda idé refuserades dock i översättningen av det regionala tillväxtpartnerskapet
och ersattes av en översättning där ett integrationsperspektiv underordnades tillväxtarbetet,
enligt en assimilationsmodell. Det innebar att en anpassning skedde där idén om mainstreaming av integration underordnades de etablerade värderingarna – en assimilering. Idén om
integration och idén om mainstreaming särkopplades.
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5.3 ÖVERSÄTTNING TRE: HUR IDÉN ÖVERSATTES I DEN REGIONALA REFERENSGRUPPENS PROMEMORIA.
5.3.1 P O L I C Y D O K U M E N T

TRE

Nästa policydokument som kommer att analyseras här är promemorian ”Integration i det regionala tillväxtavtalet/programmet. Erfarenheter av hittillsvarande tillväxtavtal samt underlag för
arbetet inför programperioden 2004 – 2007”. Promemorian publicerades i november 2002 och
omfattade 21 sidor. Hälften bestod av en analys av hur det gått med översättningen av integrationspolicy i det regionala tillväxtarbetet i Östergötland samt förslag på hur man skulle gå vidare. Den andra hälften bestod av en bilaga med en redogörelse för den första tidens erfarenheter av att arbeta med integration i partnerskapet. Ansvarig för promemorian var länsstyrelsen i
Östergötland, vilken fungerade som det regionala tillväxtpartnerskapets kansli. Promemorian
utarbetades av en särskilt sammanställd referensgrupp. Deltagare var representanter från Arbetslivsinstitutet, Integrationsverket, Landsorganisationen, Linköpings kommun, Norrköpings
kommun, länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, IFS Rådgivningscenter Öst, Svenskt Näringsliv
och Östsam. Referensgruppen leddes och stöddes av de tjänstemän från länsstyrelsen som ingick i kansliet för det regionala tillväxtavtalet, RTA, vilket visade på att frågan tillmättes viss
betydelse.
I inledningen av promemorian redogjordes för dess syfte: nämligen att; ”ge förslag på hur en
integrationspolitisk dimension kan föras in i arbetet med att ta fram nästa generations regionala
tillväxtavtal/program”.557 Arbetet i referensgruppen för integration skulle leda fram till en
praktiskt användbar kunskap och förslag till åtgärder för att stärka det integrationspolitiska
genomslaget i dess arbete. I promemorian utgick referensgruppen från de sex insatsområdena i
det regionala tillväxtavtalet från år 2000. Särskilt lyfte referensgruppen fram insatsområdena
ett och två, med deras inriktning mot företagande. Promemorian behandlade även de övriga
fyra insatsområden då integration var ett horisontellt mål. Som underlag för referensgruppens
arbete nämndes en rapport av Ragnar Andersson vid Arbetslivsinstitutet, en särskild studie
kring invandrarföretagare i Östergötland genomförd på uppdrag av länsstyrelsen, integrationspolitisk litteratur och medlemmarna i referensgruppens egna erfarenheter.558 Referensgruppen
skulle särskilt besvara frågan om integration inför kommande programarbete skulle utvecklas
inom de befintliga insatsområdena, eller bli ett särskilt insatsområde.
I början av promemorian förklarade referensgruppen varför den ansåg det viktigt med ett integrationspolitiskt horisontellt mål. Referensgruppen menade att en fungerande integration
ökade möjligheterna för en god ekonomisk tillväxt för regionen. Behovet av integration ansågs
ha blivit än större på grund av prognoser om en minskande andel förvärvsarbetande. Referensgruppen förutsåg ett ökat framtida behov av arbetskraft och nya företagare.
Frågor om invandrare som företagare och som arbetskraft bör därför naturligen behandlas
som en del av de samlade ansträngningarna för att stimulera den regionala ekonomin. Frågor
om arbetskraftsinvandring, integration och användning av befintlig arbetskraft med utländsk
557
558

Länsstyrelsen i Östergötland 2002a, s 1.
Länsstyrelsen i Östergötland 2002a.

SVENSK INTEGRATIONSPOLICY….. – 121

bakgrund bör därför ingå i det kommande arbetet med nästa generations tillväxtprogram. I
vart fall måste ansvariga för arbetet med tillväxtprogrammet ta ställning till om dessa frågor
skall ingå eller ej.559

Nyttan ansågs vara dubbel. Samtidigt som samhället i stort skulle dra nytta av att fler invandrare hade arbete eller drev företag, skulle invandrare dra nytta av att ha egenförsörjning. Referensgruppen ansåg att egenförsörjning var viktig i det svenska välfärdssystemet, där arbete ofta
är förutsättningen för tillgång till en rad andra resurser.
Dagens välfärdssystem är i stor utsträckning uppbyggt på att individen, som skall ta del av
det, har eller har haft ett arbete. Av denna anledning är det av största vikt för individen att
komma in på arbetsmarknaden. För personer med utländsk bakgrund är detta en del av integrationen i det svenska samhället.// Nyttan med att öppna arbetsmarknaden för personer med
utländsk bakgrund är alltså dubbel. Dels leder det till ökad tillväxt genom en rad processer
och dels får individerna som kommer in på arbetsmarknaden en rad fördelar.560

Referensgruppen förde fram två olika typer av förslag. Den ena typen innebar att vissa regler
måste ändras. Den andra kunde genomföras inom ramen för gällande regler. Som ett exempel
på förslag som krävde regeländringar tog referensgruppen upp möjligheten att få stöd för att
starta företag om man fick ekonomiskt bistånd. Referensgruppen konstaterade att reglerna för
ekonomiskt bistånd hindrade många invandrare från att starta företag. Andra regeländringsförslag utgående från ett integrationsperspektiv var att ändra på gällande rörde olika former av
omorganiseringar och prioriteringar av arbetsinsatser.
I promemorian sammanfattades erfarenheterna av vad som hittills hänt i det regionala tillväxtpartnerskapet. Här besvarades också frågan som ställdes inledningsvis, nämligen om integration skulle utvecklas inom befintliga insatsområden eller i ett särskilt sådant. Referensgruppen ansåg att det visat sig vara svårt att utveckla generella mål och idéer om integration. Därför
ansåg man att det vore bäst att inom varje åtgärdsområde utveckla mål och indikatorer för integration utifrån områdets särskilda förutsättningar. I övrigt konstaterades att man hittills i arbetet med det regionala tillväxtavtalet ”i liten omfattning beaktat frågor om integration”. 561
Gruppen refererade till en analys där det hävdades att det bland partnerskapets aktörer rått osäkerhet om vad en horisontell fråga innebar, hur man skulle arbeta med en sådan, samt att integration förekommit i en liten omfattning och inte som en naturlig del av planeringsprocesserna.562 I referensgruppens analys konstaterades också att invandrare inte deltagit i arbetet med
det regionala tillväxtavtalet. I analysen påpekades att många aktörer sett frågan om integration
som viktig, samtidigt som begreppet invandrare i tillväxtavtalet avgränsats till att enbart gälla
flyktingar och utomnordiska invandrare, och integration till att personer ur dessa grupper fick
arbete eller startade företag. I analysen lyftes också fram bristen av kartläggningar av nuläget
samt konkreta förslag till åtgärder.
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Referensgruppen konstaterade att det var ”svårt att ta fram generella uppföljningskriterier och
mätmetoder som kan gälla för varje insatsområde med dess medföljande åtgärdsprogram”.
Därför rekommenderade gruppen att aktörerna i varje åtgärdsprogram, utifrån tydliga övergripande mål för integration, skulle få i uppdrag: ”att bestämma ett antal kriterier vilka ska vara
mätbara och kunna följas upp”.563 Referensgruppen menade också att det inte bara var viktigt
att arbeta på regional nivå med målet integration av personer med utländsk bakgrund. Det borde även vara en del av arbetet med lokala tillväxtprogram och därigenom kunna leda till fler
konkreta åtgärder. Därför rekommenderade referensgruppen att i det kommande LEGS – projektet skulle det horisontella målet integration diskuteras ”för att på ett naturligt sätt bära med
sig frågan i det framtida arbetet”.564 Här nedan återges utförligt innehållet i referensgruppens
promemoria för att visa dess inriktning. Under rubriken Hur man bör arbeta framgår bland
annat att:
-Integrationsperspektivet bör beaktas i alla insats- och åtgärdsområden. Det bör finnas med från planeringsstadiet.
-Begreppet personer med utländsk bakgrund bör vara så brett att det kan pragmatiskt
definieras utifrån behov .
-Integrationsperspektivet bör beaktas i målsättning och utvärdering.
-Ett planeringshjälpmedel för hur integration kan tas med i regional och lokal planering bör tas fram.
-Att en särskild grupp bildas för att kunna arbeta med implementering, informationsspridning och utvärdering tvärs över åtgärdsområdena.
-Att personer med utländsk bakgrund ska vara med i processen.
-Att flykting-, anhörig- och annan invandring kartläggs för att matcha bristyrken.
-Regional och interregional samverkan vid utbildnings-, validerings- och andra insatser.
När det gäller företagande föreslogs i promemorian att:
-Särskilda möjligheter för råd och stöd vid såväl invandrares nyföretagande som för
etablerade företag.
-Stödja företagar- och fackliga organisationer som arbetade med invandrares nyföretagande.
-Information till nyanlända om företagande i Sverige så fort som möjligt efter ankomst.
-Bättre möjligheter för finansiering vid uppstart.
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-Bekämpning av diskriminering i samband med offentlig upphandling.
-Aktivt arbete för dokumentation, validering och erkännande av yrkes-, hantverks- ,
bransch- och teoretiska kunskaper.
-Öka utnyttjandet av personers med utländsk bakgrunds kunnande och kontaktnät.
-Ökad entreprenörskapssatsning på invandrarungdom.
När det gällde Invandrare som arbetskraft föreslogs bland annat:
-En bättre kartläggning av kompetensläget hos regionens invandrare.
-Utveckla metoder för att motverka segregationseffekter vid teknikutvecklingsinsatser i befintliga företag.
-Kartlägga och redovisa program inom Mål 3 som har varit inriktade mot integration.
-Kartlägga upplevelser av diskriminering när det gällde kompetensutveckling, karriär
och yrkesmöjligheter i regionen.
-Aktivt arbete för dokumentation, validering och erkännande av yrkes-, hantverks-,
bransch- och teoretiska kunskaper.
-Prioritera insatser för att få effektiva system för tidiga och samlade insatser att leda
nyanlända in på arbetsmarknaden.
Slutligen förslogs i promemorian när det gällde att förändra Attityder till invandrare som företagare och arbetskraft:
-Informera om diskriminering vid offentlig upphandling och genomför kontroller.
-Informera om anti-diskrimineringslagstiftning.
-Arbeta för att positiva exempel på personer med utländsk bakgrund lyfts fram.
-Koppla samman tillväxtprogrammet med EQUALs arbete.
Förslagen växte fram ur de diskussioner som fördes i referensgruppen. Ett förslag om att utveckla metoder för att motverka segregationseffekter vid teknikutvecklingsinsatser härstammade från iakttagelser från aktörer inom området565 samt kunskapen om att forskning visat att
kvinnor och invandrare brukade marginaliseras när produktionsteknik moderniserades. Förslaget att informera mer om gällande diskrimineringslagstiftning byggde på rapporten om de 39
invandrarföretagarna i Östergötland.566 Detsamma gällde förslagen om att utveckla olika valideringsinsatser för företagares kunskaper. Förslagen om att kartlägga invandrares kunskaper
utifrån ett bristyrkesperspektiv samt om vikten av tidiga insatser, inspirerades av diskussionerna i ett nätverk av flyktingsamordnare i regionen.
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Inom området invandrarföretagande ansåg referensgruppen att åtgärder borde vidtas för att ge
möjligheter för såväl nya som redan etablerade invandrarföretagare att få råd och stöd för att
utvecklas. Här nämnde man också särskilt behovet av att stötta kvinnliga invandrarföretagare.
Likaså ansåg referensgruppen att information om eget företagande borde ges tidigt i mottagningen av nyanlända invandrare. Referensgruppen diskuterade resultaten från länsstyrelsen i
Östergötlands undersökning av invandrarföretagare i regionen567 där 39 olika företagare inom
olika branscher gav en bild av sina svårigheter. Finansieringen uppfattades som ett problem.
Ett annat var misstänksamheten mot invandrares kompetens – inte minst från offentliga verksamheters sida. Invandrade företagare ansåg att de granskades hårdare när de lade anbud på
kommunal service. Inom området Arbetskraft föreslog referensgruppen att man i Östergötland
skulle starta ett pilotprojekt baserat på samarbete mellan en rad viktiga aktörer som skulle
koppla samman brist på arbetskraft inom olika områden med nyanlända med användbar kompetens dessa områden.
Från referensgruppens sida tog man ställning för att olika åtgärder skulle sättas in så snabbt
som möjligt vid invandring. Information och andra åtgärder borde kunna påbörjas redan innan
någon fått permanent uppehållstillstånd, för att spara tid. Andra förslag var att dra lärdomar
från Mål 3 projekt och att pröva lärlingssystem. Ett annat förslag var att förbereda för arbetskraftsinvandring. Ett stort problem var att invandrare, även när de fick arbete, ofta gavs arbetsuppgifter som låg under deras kompetensnivå. Därför behövdes kartläggningar av redan anställda invandrares kompetens.
Referensgruppen konstaterade att hittills hade integrationsfrågorna inte uppmärksammats
tillräckligt. Det fanns flera orsaker: Målet om integration inte ansågs tillräckligt operationaliserat och mätbart. Men en operationalisering krävde försiktighet då kategoriseringar i sig kunde
skapa nya stereotyper. Målen blev allt för ofta för generella. Varje åtgärdsområde borde arbeta
med att ta fram egna mätbara integrationsmål för uppföljning. Referensgruppen konstaterade
också att man inte haft med personer med utländsk bakgrund i samband med de inledande analyserna. Överhuvudtaget borde representationen förbättras och integrationsfrågorna tas upp
redan i analysfasen. Detta borde också vara en gällande princip i det år 2002 inledda arbetet
med EU-projektet Local Employment and Growth Strategies, LEGS. Den kommande programperioden för det regionala tillväxtprogrammet borde därför starta med en diskussion kring
hur integration och begreppet invandrare borde hanteras i tillväxtpartnerskapet.
Policyteorin i promemorians översättning överensstämde i stort med de analyserade policyerna på nationell nivå inom integrationspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. Referensgruppens mål var att en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv skulle
genomsyra partnerskapets verksamhet. När det gäller förslagen på hur policyn skulle förverkligas – dess policyorganisering – återfanns tankegångarna från de nationella policyerna med
deras tonvikt på nätverk och nätverksstyrning, deltagande från målgruppen och olika styrmedel. Utifrån analysschemat uppfyller referensgruppens promemoria kriterierna för idén om en
transformativ mainstreaming.
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5.3.2 A R BE T S P R O C E S S E N
Under hösten år 2000 var det tänkt att arbetet med det horisontella målet integration inom Östergötlands regionala tillväxtpartnerskap skulle implementeras som planerat.568 Senare under
året konstaterade partnerskapet att så inte skett. Den regionalekonomiska enheten på länsstyrelsen i Östergötland konstaterade i maj 2001 att det fanns ”utrymme för att förbättra integreringen av dessa kriterier i det fortsatta arbetet med tillväxtavtalet”.569
Miljö och integrationsfrågorna saknar systematisk horisontell integrering i avtalet.//Särskilda
insatser för integration av invandrare har inte genomförts på ett systematiskt sätt. Vissa speciella satsningar har dock gjorts, främst genom IFS insatser inom rådgivningsområdet.570

Här är det intressant att se vad partnerskapet ansåg vara en systematiskt horisontell integrering
i avtalet. I avtalet arbetade man med att horisontellt integrera tre röda trådar – horisontella kriterier. När det gällde miljö och integration av invandrare ansåg man sig ha misslyckats. Med
den tredje röda tråden, jämställdhet, ansåg man sig dock ha lyckats bättre. Ett jämställdhetsperspektiv menade partnerskapet ”… har mycket systematiskt integrerats i Östergötlands regionala tillväxtavtal”.571 Denna slutsats drog man då partnerskapet antagit en jämställdhetspolicy
samt att alla åtgärder försetts med nyckeltal för jämställdhet. Samtliga åtgärdsansvariga hade
redovisat mål i form av nyckeltal för jämställdhet som dessutom i flera fall uppnåtts.572 Partnerskapet ansåg att bristerna i genomförandet av det horisontella målet integration av invandrare borde åtgärdas. Därför bildade länsstyrelsen i Östergötland under 2000 en arbetsgrupp under
namnet ”referensgruppen för integration”, med uppdraget att komma med förslag till hur partnerskapet skulle arbeta vidare med integrationsfrågorna. Samtidigt började länsstyrelsen under
hösten 2000 diskutera ett gemensamt pilotprojekt tillsammans med Integrationsverket och Arbetslivsinstitutet kring integration i regionala tillväxtavtal. Från och med 2001 startade ett samarbete mellan länsstyrelsen i Östergötland, Integrationsverket och Arbetslivsinstitutet som en
del av Integrationsverkets projekt Nya Ingångar.573 Ett av målen för länsstyrelsen med detta
samarbete var att få fram kunskap som kunde bidra till arbetet i den startade referensgruppen.
Syftet med referensgruppen var att år 2002 ha praktisk användbar kunskap om hur man kunde
arbeta med integration som ett horisontellt mål i det kommande tillväxtprogrammet, särskilt
med tanke på företagande. Referensgruppen hade också i uppgift att besvara frågan om kommande tillväxtprogram skulle bilda ett särskilt insatsområde för integration eller om integrationspolicyn skulle implementeras inom övriga insatsområden.
I referensgruppen ingick jag som representant från Arbetslivsinstitutet.574 Integrationsverket
utsåg en anställd med erfarenhet från arbete i regionerna. LO Östergötland och Svenskt Näringsliv Östergötland utsåg var sin ombudsman som representant. Länsarbetsnämnden represen-
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terades av en person som arbetat med integration som arbetsförmedlare. Linköpings och Norrköpings kommuner representerades av en respektive två tjänstemän med erfarenheter från integrationsarbete. Dessutom deltog en företagsrådgivare från IFS Rådgivningscentrum. Länsstyrelsen utsåg två tjänstemän från den regionalekonomiska enheten, varav den ene blev referensgruppens ordförande och den andre dess sekreterare. Från Östsam kom en tjänsteman. Flertalet
av deltagarna arbetade i någon form med förvaltning av integrationsinsatser. LO och SAF representerade näringsliv och fackföreningsrörelse. Deras närvaro kom dock att bli sporadisk.
Referensgruppen utarbetade en rapport baserad på intervjuer med 39 invandrarföretagare i
regionen samt en rapport om integrationsarbetet i det regionala tillväxtavtalet. Dessa rapporter
bildade underlaget för referensgruppens diskussion. En annan viktig inspirationskälla synpunkter från ett nätverk av flyktingsamordnare, vilka föreslog ett samarbete mellan olika aktörer i
referensgruppen för att väva samman tankar om ökad tillväxt med behovet av invandrad kompetens till bristyrken. Förslaget resulterade vartefter i projektet Resan. 575 Efter ett antal möten
beslutade sig referensgruppen för ett förslag till promemoria som innehöll analys och konkreta
förslag. Promemorian lades emellertid inte fram för beslut inför det sittande regionala tillväxtpartnerskapet. Anledningen var att huvudmannaskapet för det regionala tillväxtpartnerskapet
övergick till det regionala kommunförbundet Östsam vid årsskiftet 2003. Länsstyrelsen ville i
det läget inte medverka till att fatta beslut som kunde uppfattas som försök att binda upp det
kommande tillväxtpartnerskapet i en viss riktning. Därför beslutade sig referensgrupper för att
sända promemorian till tillväxtpartnerskapet, med dess nya kansli i form av kommunförbundet
Östsam, med förslaget att dess synpunkter skulle beaktas i det kommande tillväxtarbetet. Promemorian trycktes av länsstyrelsen, men redovisades inte för det nya regionala tillväxtpartnerskapet.
5.3.3 S A M M A N F A T T N I N G
I promemorian från ”referensgruppen för integration” fanns en analys, baserad på genomförda
undersökningar och erfarenheter av alla verksamhetsområden inom det regionala tillväxtavtalet. Analysen ledde fram till såväl mer allmänna rekommendationer som konkreta förslag på
åtgärder. Detta innebär att ett av kraven för en transformativ mainstreaming, nämligen analyser
utifrån ett mainstreamsperspektiv, var uppfyllt. Policyteorin, det vill säga problemdefinition
och förslag på lösningar i promemorian, överensstämde med den inom den regionala utvecklingspolicyn. Det fanns en stark överensstämmelse – en tät koppling – mellan integration och
tillväxt, och ett resursutnyttjandeperspektiv. Likaså fanns liknande riktlinjer för policyteorins
förverkligande – dess policyorganisering. Det fanns tankar om såväl ekonomisk som informativ styrning, och förslag om institutionell design och nätverkstyrning. Promemorian, såväl som
förslagen i den, var exempel på en översättning som utifrån idén om en transformativ mainstreaming av integrationspolicyn.
I genomförandet av arbetet med promemorian medverkade personer som kunskap om integrationsfrågor. Dessutom fanns IFS med i arbetet, även om det inte fanns några andra invandrarföreningar representerade. Den mainstreamingsmodell som återges i analysschemat innebar att
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personer med invandrarkompetens skulle vara med i processen. Men, lika illa som det är i en
transformativ mainstreamingstrategi att företrädare för ett integrationsperspektiv exkluderas, är
det om inga representanter för andra perspektiv deltar. Om så är fallet blir det svårt att få tillstånd en ömsesidig anpassning. Referensgruppen kom huvudsakligen att bestå av personer med
just integrationskompetens. Närvaron av en högre chef från länsstyrelsen bidrog till en viss
balans, men bristen på aktivt deltagande från näringsliv, fackföreningar, företag, och tillväxtmyndigheter innebar en försvagning av mainstreamingen. Själva etablerandet av arbetsgruppen
visade på den vikt partnerskapet lade vid en snabb uppföljning av arbetet med integrationsperspektivet och var också ett tecken på en metastyrning genom informativ styrning. Planeringen
för framtida verksamhet var också präglad av ett mainstreamingsperspektiv: man pekade på
vikten av fortsatt analys, rekommenderade beslut på bred front, pekade på vikten av representation och visade på möjligheterna till uppföljning och utvärdering. Idéerna om mainstreaming
av integrationspolitiska mål i integrationspolicyn och inom politikområdet regional utveckling,
återfanns således till stor del i referensgruppens promemoria. Närvaron av de högre tjänstemännen från länsstyrelsens regionalekonomiska enhet kan ses som en del av en process där
integrationsfrågor alltmer sågs som en naturlig del av enhetens verksamhet, vilket var ett kriterium på en lyckad mainstreaming. Tjänstemännen drev inte processen för att de var eldsjälar
som kämpade för ökade integration utan för att det ingick i deras ordinarie uppdrag. Var då
promemorian och arbetet med denna ett exempel på en tillämpad mainstreamingsmodell? Det
som talar mot detta är det bristande deltagandet av företagare och fackliga aktörer vid dess
utarbetande, såväl som promemorians slutliga behandling. I samband med omorganiseringen
av tillväxtpartnerskapet kom ”referensgruppen för integration” att bli en sidoorganisation som
inte kopplades till kärnverksamheten i den nya organisationen. Förslagen i promemorian kom
därför inte att mainstreamas in i etablerade beslutsprocesser eller bli en del av det ordinarie
arbetet inom det nya tillväxtpartnerskapet. Inte heller sågs arbetsgruppens olika aktörer som
givna deltagare i tillväxtpartnerskapets fortsatta verksamhet. I praktiken blev arbetet med promemorian en sidordnad process. Idén om integration särkopplades från idén om mainstreaming
och översattes som en sidordnad verksamhet – särkoppling. Det skedde en marginalisering där
delar av idén om mainstreaming av integration anpassades till de rådande normerna – assimilerades, under det att andra delar inte prioriterades tillräckligt för att få en plats på dagordningen.

5.4 ÖVERSÄTTNING FYRA: DET REGIONALA TILLVÄXTPROGRAMMET 2004 – 2007
Regeringens positiva bedömning av arbetet med de regionala tillväxtavtalen resulterade i att
den innan experimenttidens utgång beslutade sig för att införa ett obligatoriskt tillväxtprogram
för regional tillväxt. I väntan på att föreskrifterna för detta skulle utarbetas och antas förlängdes de regionala tillväxtavtalen automatiskt till och med år 2003. Regeringen beslöt därefter att
inrätta obligatoriska regionala tillväxtprogram för perioden 2004 – 2004. Integration av invandrare gjordes, i likhet med hållbar ekologisk utveckling och jämställdhet, till ett obligatoriska horisontellt mål för alla regionala tillväxtprogram och partnerskap. Detta regionala tillväxtprogram för Östergötland utgör policydokument fyra, vilket analyseras nedan.
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5.4.1 P O L I C Y D O K U M E N T

FYRA

På samma sätt som med det föregående regionala tillväxtavtalet, reglerades form och innehåll i
det regionala tillväxtprogrammet av regeringen. Liksom tidigare förutsattes att det fanns en
strategidel där tankarna bakom programmet utvecklades och mål och intentioner presenterades.
Därefter skulle ett handlingsprogram utarbetas där dessa mål och intentioner förverkligades i
konkreta insatsområden och åtgärdsområden. Östergötlands regionala tillväxtprogram döptes
till Plattform för tillväxt i företag och omfattade totalt 63 sidor text. Av dessa stod 26 sidor för
den inledande strategidelen. Jag behandlar först denna strategidel.
I Östergötlands tillväxtprograms strategidel klargjorde tillväxtpartnerskapet hur det såg på
arbetet med tillväxtpartnerskapet och programmets roll. Delar av dessa klargöranden tolkar jag
som ställningstaganden gentemot tidigare praxis under det regionala tillväxtavtalets tid, liksom
mot regeringens förhållningssätt och instruktioner. Från tillväxtpartnerskapets sida framhölls
att det föredrog ett arbetssätt som kännetecknades av en framåtsyftande regional process för
tillväxt, istället för vad man såg som ett statiskt program.576 Partnerskapet framhöll att det östgötska tillväxtprogrammet därmed inte var ”på alla punkter överensstämmande med (regerings)uppdraget”.577 Regeringens riktlinjer skulle, enligt tillväxtpartnerskapet, kunna leda till att
arbetet resulterade i en ”Regional Tillväxtplan (RTP)(sic) om allt för stor vikt läggs vid formalia, dokumentstruktur och vem som gjort vad”. Risken med detta skulle vara att detta kunde bli
en plan som aldrig realiserades ”då de utpekade aktörerna inte förfogar över de verktyg som
behövs”.578 Erfarenheterna från det regionala tillväxtavtalet visade enligt partnerskapet på risken för ”ett statiskt förhållningssätt till processens olika faser analys, programutformning och
genomförande”. Varje sådan fas riskerade att ses som separerade från varandra i stället för att
”ses som kommunicerande kärl under hela programperioden”.579 Tillväxtpartnerskapet betonade i sitt förslag till tillväxtprogram betydelsen av ett fortlöpande analysarbete. Detta bedömdes
vara den viktigaste arbetsinsatsen i samband med utformningen av själva programmet, vilken
även skulle ha betydelse för genomförandet.580
Gentemot regeringens riktlinjer, som ansågs kunna leda till ett tillväxtprogram som resulterade i en tillväxtplan, ställde partnerskapet ”en regional tillväxtprocess”(sic). En sådan process
skulle kännetecknas av att olika aktörer utifrån en gemensam utgångspunkt skulle utveckla
sina egna verksamheter och samtidigt bidra till att uppnå gemensamma mål. Det regionala
tillväxtprogrammet borde enligt partnerskapet ha karaktären av att vara en ”plattform för vidare diskussioner”.581 Syftet var att skapa en regional systemsyn som syftade till tillväxt i regionens företag och utifrån denna systemsyn samordna sina insatser. En annan princip var att man
i det östgötska regionala tillväxtprogrammet enbart skulle ta upp insatser som förutsatte samarbete på en regional nivå. Det som enskilda offentliga verksamheter förutsattes göra själva,
skulle inte ingå. Partnerskapet skiljde också på direkta insatser och attitydpåverkande insatser.
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De senare skulle diskuteras mera under programperioden. Det som framförallt skulle tas upp i
tillväxtprogrammets handlingsavsnitt var direkta insatser där aktörerna hade ”eget beslutsmandat”.582
Det fanns i programmets strategidel en relativt omfattande diskussion kring de horisontella
målen och deras ställning. När det gällde horisontella mål och begreppet hållbar utveckling,
polemiserade det östgötska tillväxtpartnerskapet mot regeringen och sin egen tidigare praxis.
Under rubriken Hållbar utveckling – begreppet presenterade partnerskapet sin tolkning av begreppet hållbarhet. Tolkningen utgick från Brundlandt-kommissionen och behandlade ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Dessutom nämnde man kulturell
hållbarhet. Partnerskapet såg hållbarhetsbegreppet ”som en problematisk vision”. Vad innebar
det egentligen frågade det sig? I en slutsats kom man fram till att insatser för ekonomisk tillväxt – tolkad som BNP per capita – var eftersträvansvärda så länge dessa inte försämrade förhållandena inom de olika hållbarhetsdimensionerna. Partnerskapet utgick från en diskussion
om paretooptimalitet och ansåg att det var acceptabelt om läget förbättrades inom ett område,
om det inte försämrades inom ett annat.583 För att en insats skulle komma till stånd var det inte
ett inte ett generellt krav att alla tre kriterierna – ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet,
skulle förbättras.
En insats som bidrar till en positiv ekonomisk utveckling och inte leder till försämringar
inom de sociala eller ekologiska dimensionerna är alltså godtagbar.584

Till denna analys tillfogades en analys av tillväxtprogrammets roll i förhållande till den regionala utvecklingsplanen, RUP:en.585 RUP:en var ett visionsdokument för regionen, där det regionala tillväxtprogrammet, RTP, skulle vara ett delprogram inom RUP. Det regionala tillväxtprogrammet skulle inte ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen i sin helhet i regionen. RTP
skulle vara ”starkt specialiserat till den i sammanhanget smala frågan näringslivsutveckling”.586 Detta ledde partnerskapet till slutsatsen att dess uppgift inte var att utarbeta en strategi
för hållbar regional utveckling som helhet. Detta var en uppgift inom RUP. Inom RTP var
uppgiften att utarbeta ”en strategi för ett hållbart näringsliv”.587 I det medföljande missivet till
regeringen förtydligade tillväxtpartnerskapet än mer sitt förhållande till begreppet hållbar utveckling:
Avsnittet som berör hållbar utveckling har vi tagit ställning till i vår strategidel, vi utvecklar
även i samband med specifika insatser i handlingsprogrammet särskilda insatser som berör
582
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området. I övrigt menar vi att hållbar utveckling som begrepp hör samman i RUP – arbetet,
där det kommer att tas på största allvar i Östergötland. 588

Trots ovanstående resonemang nämnde man – dock utan att motivera varför – två områden där
det kunde finnas en ”koppling mellan ekonomisk och social hållbar utveckling”, nämligen områdena jämställdhet och integration.589 För att kunna jämföra hur partnerskapet arbetade med
mainstreaming i andra fall än integration, beskrivs här ett exempel på jämställdhetsintegrering.
Utan någon motivering konstaterade partnerskapet under rubriken Särskilda insatser för jämställdhet, att Östsam arbetade med ett projekt med nyckeltal för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i arbetet med RTP. Detta var en metod som innebar att ”den som äger problemet/frågeställningen/ ämnet också har ansvaret för att det skall skrivas in en klar och uttalad
målsättning för kvinnor och män när man kommer till de enskilda handlingsprogrammens resultat och aktivitetsmål”.590 Tillväxtpartnerskapet tolkade detta som att alla inblandade aktörer
hade ett ansvar att göra något där de själva befann sig utan att kunna förlita sig på någon annan. Detta innebar att ett stort ansvar lades på de olika åtgärdsansvariga. Förhoppningen var att
detta arbete skulle leda till att en sådan ”klar och mätbar målsättning enligt nedan för de aktiva
åtgärder som kommer att initieras inom programmet, kommer att ge konkreta resultat när det
gäller att flytta fram positionerna inom området jämställdhet”.591 Partnerskapet konstaterade att
angivna målsättningar inte fick innebära att man skrev in mål som var ”…till inte förpliktande”.592 Om man kommit fram till att det inte gick att ”göra något aktivt och resultatinriktat”
inom ett område var det bäst att ”tydligt och ärligt förklarar varför”.593 I detta strategidokument
förklarades också att man tänkte utbilda partnerskap, tjänsteman och andra som arbetar med
RTP i den använda jämställdhetsmetoden. Man refererade också till redan genomförda utbildningsdagar. Tillväxtpartnerskapet konstaterade att ”alla resultat- och aktivitetsmål till 100 %
skulle ha ett mått som har en klar och mätbar målsättning för kvinnor och män, och ett jämställdhetsperspektiv, där så var relevant”. Principerna för jämställdhetsarbetet ansågs ha bäring
även för integrationsfrågorna.
I en genomgång av tidigare erfarenheter från det regionala tillväxtavtalet i Östergötland,
2000 – 2003, när det gällde integration av invandrare, slogs fast att ambitionen i RTA var att
tre ”röda trådar” skulle löpt genom hela avtalet: integration, jämställdhet och ekologisk hållbarhet. Partnerskapet konstaterade att av dessa var det enbart jämställdhetsaspekten som integrerats, det vill säga mainstreamats, inom (nästan) samtliga områden. Ekologi och integration
hade bara beaktats inom ett ”ett fåtal områden”.594 Det fanns således en uppfattning om att
arbetet med en horisontell fråga krävde integration på bredden. Tillväxtpartnerskapet ifrågasatte om det var möjligt att arbeta med så många horisontella mål som tre. Kanske vore det bättre
att koncentrera sig på ett eller två? Utifrån erfarenheterna från arbetet med de horisontella må588
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len föreslog partnerskapet att det skulle: ”Fokusera arbetet på tillväxtfrämjande åtgärder, men
ta med horisontella kriterier där så är relevant”.595 Dock beskrevs inte hur tillväxtpartnerskapet
skulle arbeta eller vilka metoder och kriterier som skulle användas för att avgöra när det var
relevant att tillämpa ett horisontellt mål eller ej. Under rubriken Särskilda insatser för integration refererades kortfattat den tidigare nämnda promemorian från länsstyrelsen i Östergötland
om förslag kring integration i RTP. Där nämndes att promemorian tog upp behovet av att definiera begreppet invandrare brett samt att promemorian lyfte fram områdena Företagande, Arbetskraft och Attityder som speciellt intressanta för arbete med integration. Det konstaterades
att ”då särskilda insatser behöver göras, exempelvis riktade mot personer med utländsk bakgrund, skall detta göras i syfte att förändra den ordinarie strukturen”. 596 I övrigt förekom inte
några direkta omnämnanden eller diskussioner kring integration av invandrare i strategidelen. I
avsnittet om övergripande mål förekommer inte heller integration. Dock dyker integration upp
i ett avsnitt där övergripande processmål diskuterades. Under rubriken Särskilda insatser skall
omprövas redovisades följande:
Inom RTP bedrivs vissa insatser riktade mot särskilda grupper. Dessa bör inte bedrivas långsiktigt utan istället påverka ordinarie verksamheter i önskad riktning. Varje insats mot särskilda grupper bör syfta till att ändra de strukturer som leder till att särskild hänsyn måste tas
till vissa grupper.
Det finns alltid en risk att särskilda insatser ”dövar” det dåliga samvetet och låter ordinarie
verksamheter pågå med de inbyggda fel som finns där eftersom särskilda insatser görs. Särskilda insatser är dock inte fel, utan bör genomföras i projektform då så behövs.
För att påverka ordinarie strukturer bör ett system utvecklas för att löpande följa alla deltagande aktörers ”nyckeltal” i dimensioner som berör särskilda grupper. Genom att synliggöra
för varandra hur resurser fördelas och prioriteringar görs kan ett gemensamt förhållningssätt
uppnås. 597

Dessa citat visar en tydlig inspiration från ett transformativt mainstreamingsperspektiv.
Med detta övergår jag till handlingsprogrammet, som var uppdelat i följande tre insatsområden
med sammanlagt 16 olika åtgärdsområden. Här och där i handlingsprogrammet fanns en diskussion kring hållbar utveckling och integration som även kunde ha hört hemma i tillväxtprogrammets strategidel. Tillväxtpartnerskapet konstaterade att det såg som sin uppgift att skapa
överblick över integrationsområdet och utvärdera framgångsrika insatser. I övrigt var det upp
till de olika medlemmarna i partnerskapet att själva starta olika implementeringsprocesser. I
följande resonemang nämndes integration:
Ett aktivt mångfaldsarbete vad gäller medborgarnas nyttjande av utbildning och kompetensutveckling från vår sida kan motverka att vissa människors kompetens inte nyttjas i

595

Östsam 2003b, s 9.
Ibid, s 18.
597
Östsam, s 24.
596

132 – KAPITEL 5

innovationssystemet. Genom ett aktivt arbete med integration ur det breda perspektivet kan
vi därmed bidra till att resurser frigörs som kommer innovationssystemet till nytta. (sic)
Handlingsprogrammet i Utkast till Östergötlands regionala tillväxtprogram 2004 – 2007. 598

Partnerskapet konstaterade också, vilket kan ses som ett försök att ändra gällande strategiska
föreställningar, att samtliga frågor som kopplades till hållbar tillväxt behövde knytas tydligare
till begreppen tillväxt och affärsmässig nytta för att motivera en ”attityd- och strukturförändring”. Frågan om hur man skulle koppla samman dessa begrepp var så viktig att den behövde
bli en del av partnerskapets lärandeprocess för hur man inom de olika åtgärderna skulle hantera
”perspektiven miljö, genus och integration, i relation till nyttan för tillväxt”.599
Genomgående avslutades de flesta beskrivningarna av insats- och åtgärdesområden med ett
avsnitt under rubriken Särskilda insatser. Under denna rubrik upprepades att: ”Alla insatser
inom insatsområdet ska sträva efter att erbjudandet når samtliga grupper som berörs, inte minst
ur perspektivet genus och integration”.600 Det framgår inte klart vad termen ”erbjudande” syftar på, men av sammanhanget går att läsa ut att det troligen är synonymt med information om
en åtgärd. Erbjudandet skulle riktas till olika berörda grupper, men det förekom inte någon
reflektion över om dessa grupper var i stånd att ta till sig och utnyttja dessa olika erbjudanden.
Inte heller diskuterades möjligheter som fanns för att stödja dessa gruppers förmåga att ta till
sig dessa olika erbjudanden. I samband med varje åtgärd fanns även ett avsnitt under rubriken
Indikatorer. I detta avsnitt upprepades att: ”För samtliga åtgärder ska det finnas nyckeltal för
jämställdhet, miljö och integration”.601 Med nyckeltal menas här numeriska värden som representerar komprimerad data kring relationer och jämförelser för att underlätta analys och beslut.
Dessutom upprepades kravet att insatser mot särskilda grupper skulle vara tidsbegränsade: då
syftet var att ”på sikt ändra de strukturer som leder till att särskild hänsyn måste tas till en viss
grupp”.
När det gällde avsnittet Inflödet på arbetsmarknaden att: ”För invandrargruppen” var det
viktigt med ett nära samarbete mellan olika regionala och lokala aktörer i mottagandet under
asyl - och introduktionstiden. EQUAL-projektet Mångfaldens ansikten, och dess mål att regionen skulle utvecklas till Europas ledande mångfaldsregion, nämndes särskilt. Däremot diskuterades inte sambandet mellan en sådan mångfald och regional tillväxt eller konkretiserades hur
sambandet skulle utvecklas. Ett antal olika projekt som sågs som exempel på integrationsåtgärder redovisades. Linköpings arbetsförmedling skulle göra extra insatser för att förmedla
arbete till invandrare på den ordinarie arbetsmarknaden. Denna tvååriga satsning skulle ge arbete åt minst 1200 invandrare. Högskoleutbildade invandrare som till exempel läkare, lärare
och sjuksköterskor skulle i samarbete med universitetet, ges en aspirantutbildning.602 Dessa
åtgärder var exempel på säråtgärder för invandrare.
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I handlingsprogrammet delades insatsområdet Innovationssystem, entreprenörskap och nyföretagande upp i två underavdelningar med särskilda åtgärdsområden. I åtgärden Nyföretagande
och innovationer fanns inget integrationsrelaterat i analys eller i den fem sidor långa diskussionen. I en följande SWOT-analys fanns inget relaterat till ett integrationsperspektiv. Under
rubriken Särskilda insatser nämndes att alla åtgärder inom insatsen var inriktade mot att ”säkerställa att processerna och de ingående erbjudandena kunde fånga och stödja idéer från alla
grupper och miljöer, inte minst i dimensionerna genus och integration”. Partnerskapet ansåg att
trots detta fanns det ett behov av särskilda åtgärder riktade mot kvinnor, ungdomar och invandrare då det fanns ”outnyttjad potential” inom dessa grupper. Därför borde arbetet med att stimulera nyföretagande fortsätta under ”beaktande av möjligheterna att tillgodose deras särskilda
behov inom ramen för ordinarie verksamhet”.603 Dessutom föreslogs särskild rådgivning för
invandrare under programperioden samt att varje åtgärdsområde skulle utveckla indikatorer ur
ett integrationsperspektiv.604 IFS rådgivningsverksamhet redovisades under rubriken Innovationer i alla former.605
I insatsen Etablerade företag i förnyelse och utveckling hanterades integration på ett liknande sätt. Integration nämndes inte i analysavsnittet. Under rubriken Särskilda åtgärder konstaterades att man skulle sträva efter att erbjudanden som formulerades i åtgärdsområdena skulle nå
samtliga berörda grupper, ”inte minst ur perspektivet genus och integration”.606
Även här framhölls att insatserna mot särskilda grupper skulle bedrivas i projektform och
vara tidsbegränsade. Alla åtgärdsområden skulle beakta särskilda insatser för att ”på sikt ändra
de strukturer som leder till att särskild hänsyn måste tas till en viss grupp”. Samtidigt framhölls
att de särskilda insatserna måste ha ett tillräckligt långt tidsperspektiv för att olika åtgärder
skulle ge resultat. Partnerskapet konstaterade också att samtliga frågor som berörde hållbar
tillväxt, däribland integration, behövde kopplas tydligare till tillväxt och affärsmässig nytta för
att kunna motivera en ”attityd- och strukturförändring”. På ett liknande sätt som tidigare påpekade vikten av att detta gjordes till en del av partnerskapets lärandeprocess. Här eftersträvades
återigen en tätare positiv koppling mellan integration och regional tillväxt för att motverka den
negativa kopplingen mellan invandrare och problem.607 Partnerskapet ansåg att tillgången på
arbetskraft skulle kunna bli ett problem i framtiden, framförallt när det gällde arbeten med krav
på lång praktisk erfarenhet och speciell yrkesutbildning. Invandrare pekades ut som en potentiell källa till arbetskraft, då de var ”personer som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden på
grund av sin utländska bakgrund”.608 I en SWOT-analys beskrevs kategoriseringen av personer
av utländsk bakgrund som ett problem under rubriken svagheter.609 Detta var ett exempel på en
koppling mellan invandrarfrågan och en förutspådd demografisk kris på arbetsmarknaden.
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Genomgången ovan visar att policyteorin, vad man såg som problem och hur de skulle lösas,
för det regionala östgötska tillväxtprogrammet i Östergötland går att tolka på flera sätt. Det
fanns inslag av en argumentering för en transformativ mainstreamingsmodell, men framförallt
dominerade en syn på integrationsfrågor som underordnade kärnverksamheten tillväxt. I översättningen anpassades idén till de gällande normerna i en assimileringsprocess. Detta avvek
från idén i regeringens integrationspolicy. Det fanns ytterligare en avvikelse. Där regeringen
hänför segregationen av invandrare till bristande integration i arbetslivet, tonade det regionala
tillväxtpartnerskapet ner betydelsen av näringslivets roll. Betydelsen av tillväxtarbetet lyftes
fram under det att integrationsperspektivet underordnades.
5.4. 2 A R BE T S P R O C E S S E N
Från och med år 2003 övertog det regionala kommunförbundet Östsam huvudansvaret för det
regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland. Detta innebar till en början inte någon dramatisk
skillnad då de tjänstemän som arbetat med det regionala tillväxtpartnerskapet på länsstyrelsen
gick över till Östsam. Skiftet i huvudansvaret och ansvaret för det regionala tillväxtpartnerskapets kansli ledde till förändringar i arbetssättet. Arbetet inom det regionala tillväxtpartnerskapet kom alltmer att fokuseras kring en mindre grupp centrala aktörer bestående av resursstarka
offentliga myndigheter och organisationer. Tyngdpunkten i programmet för 2004 – 2007 inriktades på att genomföra åtgärder som dessa610 ansåg sig ha mandat för. Det innebar fokus på
beslut som kunde fattas av de statliga myndigheterna: länsstyrelsen, ALMI, Linköpings universitet, Länsarbetsnämnden, svenska ESF-rådet i Östergötland samt det kommunala regionförbundet Östsam.611 Urvalet av dessa aktörer grundade sig på att de, med undantag för Östsam,
var statliga organisationer med uppdrag i regleringsbrev att medverka i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen samt var nationella organisationer med regional förankring.612 Detta
ledde till en förändrad syn på syftet med partnerskapet, och vilka som skulle vara med i dess
implementationsstruktur. Tillväxtpartnerskapet skulle syfta till ”ett effektivare utnyttjande av
offentliga resurser på regional nivå”.613 Det regionala tillväxtprogrammet utarbetades av en
arbetsgrupp bestående av dessa organisationer. Arbetsgruppens deltagare förhandlade sinsemellan om inriktning och genomförande av programmet.614 Det inrättades också en referensgrupp bestående av arbetsmarknadens parter och näringslivsorganisationer som hade att se till
att ”allt arbete sker utifrån ett näringslivsperspektiv”.615 Utöver denna referensgrupp inrättades
även ett ”brett” partnerskap som skulle bestå av företrädare för berörda intressegrupper, kommunala tjänstemän och projektledare för det så kallade LEGS – projektet. Detta breda partnerskap skulle träffas någon gång per år och då kunde olika aktörer ”komma med idéer och förbättringsförslag till arbetsgruppen”. Olika intresseorganisationer var välkomna att delta i det
breda partnerskapet, men tillväxtpartnerskapet tänkte inte bedriva något aktivt rekryteringsar-
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bete.616 Det var regionförbundet Östsams regionfullmäktige som formellt hade att anta eller
förkasta förslag till det regionala tillväxtprogrammet.617 Således bildades en liten kärna av organisationer med möjlighet att kontrollera och påverka partnerskapet. I denna kärna ingick inte
organisationer som direkt företräde invandrare. Jämfört med Caplan och Stotts schema för olika typer av inflytanden, erbjöds sådana organisationer möjligen chansen till en konsulterande
roll i det breda partnerskapet. 618
Integrationsfrågorna inom det regionala tillväxtprogrammet hanterades främst av tjänstemän
på Östsam. Rapporterna som togs fram till referensgruppens arbete, liksom referensgruppens
promemoria, behandlades inte vid något seminarium, konferens eller liknande. Vissa av referensgruppens iakttagelser och slutsatser lyftes ändå in i det regionala tillväxtprogrammet. Invandrarorganisationer eller uttalade företrädare för invandrare liksom experter på integration
fanns inte representerade i programarbetet. Varje arbetsgrupp hade att utarbeta nyckeltal och
indikatorer för integrationsmål i sin verksamhet.619 Utarbetandet av indikatorer gavs en viktigt
pådrivande roll i utvecklingsarbetet utifrån syftet att integration skulle bli en naturlig del av
verksamheten. Referensgruppens förslag om att inrätta en särskild arbetsgrupp för mainstreamingen av ett integrationsperspektiv, anammades inte. Östsam övertog ansvaret för metastyrningen av partnerskapet. Men Östsam såg annorlunda på sitt ansvar för att påverka olika aktörers föreställningar kring integration och såg sig inte ha samma plikt att påverka.
Utkastet till det regionala tillväxtprogrammet bedömdes av ITPS i en ex-ante utvärdering. I
denna ansågs Östergötlands utkast, liksom resten av landets regioners utkast, inte leva upp till
kraven på en horisontell integrering av ett integrationsperspektiv. Utifrån bland annat denna
utvärdering godkände regeringen Östergötlands förslag till regionalt tillväxtprogram, men med
förbehållet att det bristande integrationsperspektivet skulle åtgärdas.620 Regeringen meddelade
ett sådant förbehåll till samtliga regioner med i stort sett likalydande formulering.
Integrationsperspektivet i tillväxtprogrammet behöver utvecklas, och tydliggöras så att det
konkretiseras och återspeglas i analys, insatsområden, handlingsprogram samt i mål och indikatorer.

Däremot kom tillväxtpartnerskapet i Östergötlands svar på detta beslut att avvika från övriga
regioners svar då dessa lovade att försöka leva upp till regeringens önskemål. Östergötland
förklarade i sitt svar att man avsåg att delvis driva en annan linje än vad regeringens. I svaret
skriver man om regeringens synpunkter på det bristande integrationsperspektivet:
Det regionala tillväxtprogrammet i Östergötland har en strategisk inriktning snarare än att
vara en insatskatalog. Detta innebär att de inriktningar som planeras skall bidra till en eftersträvansvärd utveckling. Detta inkluderar integration. Som nämns ovan finns också fasställt
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avseende indikatorer: För samtliga åtgärder ska det finnas nyckeltal för jämställdhet, miljö
och indikatorer för integration.621

I svaret nämndes också att det kommit in förslag till förstärkningar av integrationsperspektivet
från IFS i Östergötland som skulle användas för att tydliggöra ett integrationsperspektiv.622
Som synes ovan ställdes mot regeringens krav på konkretiseringar i analys, insatsområden,
handlingsprogram samt i mål och indikatorer, enbart utveckling av indikatorer för integration.
Sådana indikatorer skulle utarbetas inom respektive område. Det verkar som man med detta
inte bara avser själva mätvärdena utan också eftersträvade en process som omfattade en djupare analys inom de olika åtgärdsområdena. Det är svårt att göra en entydig tolkning av partnerskapets syn på en transformativ mainstreaming av integration.
5.4.3 S A M M A N F A T T N I N G
Analysen av det regionala tillväxtprogrammet för Östergötland ger när det gäller integration
och hållbar utveckling en kluven bild. Tillväxtpartnerskapet ifrågasatte såväl regeringens instruktioner om en transformativ mainstreaming, som sin egen tidigare praktik. Partnerskapet
ansåg att ansvaret för ett hållbarhetsperspektiv främst borde speglas i den regionala utvecklingsplanen, RUP:en och att begreppet hållbar utveckling var problematiskt. Partnerskapet
konstaterade också att det ville fokusera på tillväxtfrämjande åtgärder, och att hänsyn till horisontella mål enbart skulle tas där så var relevant. Likaså ansåg man det var möjligt och önskvärt att genomföra ekonomiska åtgärder som skulle leda till högre BNP, om dessa åtgärder inte
innebar att sociala och ekologiska förhållanden försämrades. Här avvek man på flera sätt från
den grundhållning som präglar den regionala utvecklingspolitiken och instruktionerna för de
regionala tillväxtpartnerskapen. En grundtanke i regeringens hållbarhetsstrategi var att utvecklingen i samhället som helhet går mot en icke hållbar situation. Denna utveckling bedömdes
vara så stark att det inte längre räckte med att sluta förvärra situationen. I stället måste utvecklingens riktning ändras. Utgångsläget var en icke-harmonisk utveckling. Likaså innebar regeringens strategi för integration att man skulle utgå från att alla områden skulle ses som möjliga
att mainstreama. Det var först efter en grundlig analys som ett område möjligen kunde kategoriseras som ointressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Med det regionala tillväxtpartnerskapets
formulering bedömdes hållbarhetsfrågor – inkluderat integration – som något som måste bevisas vara relevant för det regionala tillväxtarbetet. Detta kan betraktas som översättningen av ett
transformativ integrationsperspektiv underordnades och anpassades efter tillväxtmålet, det vill
säga enligt en assimileringsmodell.
Denna tolkning av innehållet i tillväxtprogrammet är dock inte entydig. Programmet innehöll samtidigt formuleringar som verkade i en annan riktning. Så skrev tillväxtpartnerskapet,
utan att motivera detta, att jämställdhet och integration var områden där det kunde rättfärdigas
att de som horisontella kriterier kopplades till tillväxtåtgärderna. Jämställdhet skulle kopplas
till åtgärderna genom en metod som påminde om en transformativ mainstreaming. De ansvariga bakom de olika åtgärderna skulle formulera jämställdhetsmål som var mätbara och uppfölj621
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ningsbara. Parterna skulle utbildas i att tänka jämställdhet och använda den anbefallda metoden
med indikatorer. När det gällde integration krävdes att där det var relevant skulle det finnas
indikatorer. Även om det inte uttalades, innebar ett krav på indikatorer att det fanns utarbetade
målsättningar att mäta mot. Detta tolkar jag som att partnerskapet åtog sig att utarbeta integrationspolitiska mål inom varje åtgärd där det sågs som relevant. Utöver detta åtog sig partnerskapet ansvaret för att utvärdera effektiva integrationsinsatser och sprida information om dessa
till aktörerna.
Integrationsfrågorna sammanfördes således med andra komplexa mål som var avsedda att
mainstreamas in i den ordinarie verksamheten, men som kategoriserades som annorlunda och
därmed särskiljdes från ”normala” tillväxtfrågor. Olika sidovagnsfrågor, bland dem integration, särkopplades och behandlades i klump.623 Partnerskapet avvek från den mer aktivistiska
hållning som regeringen förordade inom politikområdet integration liksom från översättningarna av integrationsperspektivet i den regionala utvecklingspolitiken och i det tidigare regionala
tillväxtavtalet som föregick tillväxtprogrammet. Den linje som föreslogs i referensgruppens
promemoria kom inte att följas. Likaså tog partnerskapet lättare på ansvaret att påverka andra
aktörer utifrån de integrationspolitiska målen. I stället för att aktivt försöka mobilisera olika
regionala aktörer välkomnades de som av egen vilja ville delta i arbetet i det större konsultativa
partnerskapet. Det utsågs inte någon ansvarig för integrationsfrågorna inom det regionala tillväxtpartnerskapet. Deltagande av invandrare i beslutsprocessen diskuterades endast i en begränsad omfattning och tillskrevs inte någon större betydelse. Detta måste tolkas som att tillväxtpartnerskapet inte längre såg på samma sätt på sitt ansvar som metastyrande och policyentreprenör för integrationsfrågorna. De brister som påtalades av referensgruppen i översättningen
av ett mainstreamat integrationsperspektiv i det regionala tillväxtavtalet, 2000 – 2002, kvarstod
i det regionala tillväxtprogrammet för perioden 2004 – 2007. Där tidigare översättningar i stort
redigerats så att idén om integration genom mainstreaming och hur denna skulle implementeras, i stort överensstämde med budskapet i den nationella integrationspolicyn, särkopplades nu
i det regionala tillväxtprogrammet integrationsperspektivet från kärnområdets ekonomiska
tillväxtsperspektiv. Trots inslagen av retorik om mainstreaming refuserades idén om transformativ mainstreaming i denna översättning. Den underordnades gällande normer och anpassades genom en refusering av vissa delar av idén och särkoppling av andra delar. Det skedde en
assimilering.

5.5 ÖVERSÄTTNING FEM: ANSÖKAN OM LEGS-PROJEKTET
Länsstyrelsen i Östergötland uppmärksammade tidigt behovet av att ytterligare involvera företag och lokala aktörer i det regionala utvecklingsarbetet. Därför stödde länsstyrelsen Mjölby
kommun när denna 2001 började ett försök med ett lokalt tillväxtavtal i avsikt att skapa ett
större lokalt engagemang från företag, och leda till en ökad samordning mellan lokala aktörer.624 Erfarenheterna inspirerade länsstyrelsen att tillsammans med Östergötlands kommuner
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år 2002 ansöka om stöd från EU:s socialfond, delprogrammet Innovativa åtgärder: artikel 6.
Ett utvecklingsprojekt skulle pågå från november 2002 fram till oktober 2003. Syftet var en
ökad samordning mellan kommunernas förvaltningar för näringsliv, utbildning och arbetsmarknad samt olika lokala företag. Detta skulle förverkligas genom bildandet av lokala tillväxtpartnerskap. Även intresseorganisationer som studieförbund, handikapporganisationer och
invandrarorganisationer skulle uppmuntras att delta. Målet var att skapa väl underbyggda och
sektorsövergripande lokala program för jobb och tillväxt. Dessa lokala tillväxtprogram skulle i
sin tur ge underlag för en vidareutveckling av det regionala tillväxtprogrammet. Projektet döptes till Local Employement and Growth Strategies (LEGS), eller på svenska Lokala sysselsättnings- och tillväxtstrategier. Ansökan beviljades.625 Totalt handlade det om 2, 3 miljoner euro,
varav 865 000 euro bestod av svensk medfinansiering.
5.5.1 P O L I C Y D O K U M E N T

FEM

Ansökan om Local Employment and Growth Strategies godkändes av EU den 11 november
2002. Den omfattade cirka 100 sidor, vilka beskrev arbetssätt, partners, budgetar och tidsplanering samt bifogades intyg om beslut att delta. I bilaga nummer 1 fanns en beskrivning av projektet där cirka 15 sidor bildade underlaget för den analys som genomförs nedan. Bilagan utgick från ett antal frågor till den sökande. Under avsnittet ”Description of the project” ställde
socialfonden frågan: ”How do you intend to develop, establish and implement the new local
employment strategy and strategies”? Här svarade de sökande med att beskriva hur man utifrån
EU:s fyra pelare tänkte arbeta med att utveckla lokala tvärsektoriella strategier och program för
arbete och tillväxt. Vikten av de lokala partnerskapen betonades. De sökande konstaterade att
LEGS-projektet skulle arbeta inom ramen för de nationella och regionala handlingsprogrammen inom området regional utveckling. Detta förtydligades:
As an example, the three horizontal objectives – equal opportunities, environment, and integration of immigrants/diversity – laid down in the Regional Growth Agreement 1999 must
be integrated in all local strategies.626

Här beskrevs hur de sökande åtog sig i överenskommelsen med EU-kommissionen att följa
målsättningarna i det regionala tillväxtavtalet för Östergötland för åren 2000 – 2003, vilket
innebar att integration blev ett horisontellt mål även i LEGS-projektet. De deltagande kommunerna förband sig följaktligen till att mainstreama integrationspolitiska mål i varje kommunalt
handlingsprogram eller strategi som blev följden av LEGS-projektet. I ansökan beskrevs det
regionala tillväxtavtalets sex olika insatsområden och att:
In every area the horizontal objectives of equal opportunities between women and men, respect for the environment and diversity must be integrated. 627

Ytterligare längre fram i ansökan fortsätter de sökande att betona att:
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There is an explicit need to include the social aspects of sustainable development, i.e. additional to equal opportunities, the issues of diversity and integration of immigrants and disabled.

Man beskrev även hur de regionala tillväxtavtalen skulle komma att ersättas av regionala tillväxtprogram vilka skulle präglas av långsiktig uthållig hållbarhet, definierad som:
The definition of sustainability is a concept integrating economic, environmental and social
issues.628

I ansökningsformuläret frågades efter: “Have any specific thematic issues already been identified?”. I svaret beskrevs två sådana teman: Företagande och Livslångt lärande. Som ett exempel på hur ett integrationsperspektiv tillämpads beskriver jag här en av de fem åtgärderna under
rubriken Företagande, nämligen ”Immigrants’entrepreneurship – promotion and removing of
obstacles”. Inom temat Livslångt lärande räknades fem olika åtgärder upp som alla skulle genomsyras av ett integrations- och mångfaldsperspektiv:
Diversity shall be integrated in the entire strategies (referring to the pillars No. 1 and 3 –
employability and adaptability – in the EES and guideline No. 7 in the NAP). The present
activities on integration, i.e. the third horizontal objective of the RGA will give knowledge,
experience and methods useful for and adaptable to the LEGS activities. During the same
project period a provincial EQUAL programme (run by the County Council) will be carried
out. It will be focused on combating every form of discrimation in working life. Its findings
and methods will be followed and made available to the local partnerships to facilitate their
strategy work.629

Här visas än en gång hur de sökande i överenskommelsen med EU hänvisar till det tredje horisontella målet – integrationsmålet – i det regionala tillväxtavtalet för Östergötland (RGARegional Growth Agreements). Dessutom slog man fast att erfarenheterna från det regionala
tillväxtarbetet kring integration skulle göras tillgängliga för aktörerna i LEGS-projektet. Utöver detta skulle dessutom erfarenheter och metoder från EQUAL-projektet Mångfaldens ansikten, göras tillgängliga för aktörerna i LEGS-projektet. Det senare underlättades av att länsstyrelsen var projektägare och ledare även i detta projekt. LEGS-projektet, och de lokala tillväxtpartnerskapen i kommunerna, åtog sig att leva upp till de nationella och regionala åtagandena om implementering av integrationspolitiska mål, något som även reglerades i de kontrakt
länsstyrelsen skrev med varje deltagande kommun. Detta innebar, bland annat, ett åtagande i
propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet om att tillväxtpartnerskapen
skulle kompletteras så ”…att kompetensen finns inom områdena miljö, jämställdhet samt integration och mångfald”.
5.5.2 A RB E T S P R O C E S S E N
Det var ett fåtal personer på länsstyrelsen i Östergötland som drev ansökningsprocessen till EU
för det så kallade Local Employment and Growth Strategies-projektet (LEGS) och det var med
628
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kort varsel som flertalet av länets kommuner övertalades att bli medsökande. I flera fall var det
tveksamt om kommunerna fullt ut insåg vad de åtog sig.630 LEGS-projektet skulle utgå från
EU:s fyra pelare: anställningsbarhet, entreprenörskap och nya arbeten, anpassningsförmåga hos
företag och anställda samt lika möjligheter för kvinnor och män. I ansökan framfördes att integration var ett viktigt mål såväl för EU, Sverige nationellt, som för Östergötland regionalt
och lokalt.631 Styrdokumenten i de lokala tillväxtpartnerskapen återspeglade i stort innehållet i
de centrala styrdokumenten för det regionala tillväxtpartnerskapet. I flera fall lyftes citat från
dessa in i lokala programdokument och översattes därmed till de lokala sammanhangen. Detta
gällde bland annat idéer om hur ett integrationsperspektiv skulle tillämpas i varje lokal LEGSstrategi. Erfarenheterna från de lokala verksamheterna skulle därefter genom revideringar föras
in i det regionala tillväxtprogrammet. I de deltagande kommunernas policydokument förekom
begränsat med analyser kring integration. De förekommande formuleringarna överensstämde i
mycket med formuleringarna i det regionala tillväxtavtalet. Det förekom inte medverkande
från några invandrarorganisationer i ansökningsprocessen. Dock fanns det bland de sökande
god kunskap om hur ett integrationsperspektiv var tänkt att mainstreamas inom ramen för det
regionala tillväxtarbetet liksom, kunskap om anti-diskrimineringsprojektet Mångfaldens Ansikten.
5.5.3 S A M M A N F A T T N I N G
Där översättningen i det regionala tillväxtprogrammet för Östergötland, 2004 – 2007 innebar
en avvikelse i mönstret från tidigare översättningar, återgick med ansökan om LEGS-projektet
översättningarna till ett tidigare mönster. I dokumenten kring LEGS-projektet redovisades en
policyteori som starkt anknöt till såväl tidigare översättningar i Östergötland som till regeringens nya instruktioner om integration som ett horisontellt mål. En bidragande orsak kan ha varit
att huvudmannen för ansökan för LEGS var länsstyrelsen i Östergötland, den tidigare metastyrande i tillväxtpartnerskapet. Länsstyrelsens värderingar, redovisade i tidigare tillväxtavtal och
i referensgruppens promemoria, slog igenom i ansökan till EU och i villkoren för de medsökande. Länsstyrelsen bidrog också genom att se till att Integrationsverket och Arbetslivsinstitutet blev del av LEGS-processen genom ett särskilt NUTEK-projekt med syfte att operationalisera ett integrationsperspektiv.
De invändningar som riktades mot det regionala tillväxtavtalet, kan dock riktas även mot
denna översättning. Det fanns fortfarande brist på analyser ur ett integrationsperspektiv, och
det saknades representation från invandrare i implementationsstrukturen. Styrningen präglades
av ett mellan Östsam och länsstyrelsen delat ansvar för metastyrningen. Även om länsstyrelsen hade ett stort inflytande som formell huvudman för ansökan till EU så ingick Östsam i ledningsgruppen. Och det var Östsam som stod för kopplingen mellan LEGS-projektet och det
regionala tillväxtprogrammet. När det gäller styrningsmedel fanns det inledningsvis en vilja att
använda en starkare ekonomisk styrning. De deltagande kommunerna uppfattade till en början
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Möte med projektledare, Syftet och processen bakom LEGS-ansökan, Motala, 2003-10-02.
European Commission 2002 och en intervju med Madeleine Söderstedt 2003-04-16.
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att en bristande följsamhet när det gällde att leva upp till kraven om mainstreaming kunde innebära att EU vägrade att betala sin andel av projektkostnaden. Snart stillades den oron.
Policyteorin i ansökan var i linje med ambitionerna i den nationella integrationspolicyn, den
regionala utvecklingspolitiken och det tidigare regionala tillväxtavtalet i Östergötland. Inriktningen mot en transformativ mainstreaming var fortfarande stark. Däremot präglades inte arbetsprocessen inför upprättandet av ansökan och andra centrala styrdokument av idén om en
transformativ mainstreaming. Den sammantagna bedömningen blir därför att ansökan om
LEGS-projektet inte var ett exempel på en översättning av idén om en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv. Snarare var den exempel på hur idén om integration genom mainstreaming underordnades tillväxtmålet och särkopplades i processen. I stället för att
bli del av huvudfåran blev olika integrationsåtgärder organiserade i säråtgärder och sidovagnsaktiviteter, eller assimilerades.

5.6 ÖVERSÄTTNING SEX: HUR IDÉN ÖVERSATTES I DE OLIKA
– SAMMANHANGEN.

KOMMUNALA LEGS

LEGS-projektet var tänkt att resultera i lokala strategier för arbete och tillväxt, utarbetade av
lokala tillväxtpartnerskap i tolv östgötakommuner. De lokala tillväxtpartnerskapen sammanföll
geografiskt med de i LEGS-projektet deltagande kommunerna. Strategierna skulle antas av
respektive kommunfullmäktige. I fortsättningen kommer jag därför att tala om kommunala
näringslivsstrategier eller LEGS-dokument. Dessa var i sin tur tänkta att vara underlag och
inspiration till det regionala tillväxtarbetet. Här kommer dessa strategier att beskrivas och analyseras utifrån hur de integrationspolitiska målen översattes. LEGS-projektet genomförande
ses här som en del i en kedja av översättningar som börjar med den nationella integrationspolicyn (se kapitel 4). De lokala tillväxtpartnerskapen bildade det policysammanhang som jag analyserade. Inledningsvis presenterar jag översiktligt LEGS-processen i Östergötland. För den
som inte vill fördjupa sig närmare i utvecklingen i varje kommun bör översikten i kapitel 5.6.1
kunna ge en överblick.
5.6.1 LEGS- P R O C E S S E N

OCH INTEGRATIONSPERSPEKTIVET

LEGS-projektets betydelse för de olika kommunerna skiftade liksom graden av förankring och
engagemang. Under det år ansökningsprocessen pågick tappade flera kommuner kontakten
med de som skötte ansökningsprocessen. 632 Från början fanns ingen planering för hur integrationsperspektivet skulle implementeras. Länsstyrelsen kontaktade Arbetslivsinstitutet för att
diskutera en utvärdering av LEGS-projektets integrationsarbete. Denna kontakt ledde till en
gemensam projektansökan till NUTEK:s program Lokal näringslivsutveckling, LNU.633 Ansö-
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Kurs för LEGS-projektledare, Vårdsnäs, 2003-19-21, Intervju med Ewa Andersson, 2004-05-18, Leif Arwidsson, 200305-14; 2005-05-24.
633
Arbetslivsinstitutet 2002. Ansökan gick ut på att koppla 1,75 tjänst till att under 17 månader stödja kommunernas arbete
och utveckla metoder och modeller som kunde inspirera och spridas till andra regioner och kommuner. Medsökande var
Norrköpings-, Linköpings-, och Motala kommuner, Länsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Centrum för kommunstrategiska
studier, LEGS-projektet, Equal-projektet Mångfaldens ansikten. Ansökan stöddes av regionförbundet Östsam. Även denna ansökan får sägas skedde med begränsad tid och förankring. Arbetslivsinstitutet blev utförare. Även detta projekt kom
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kan beviljades i februari 2003. Den gav möjlighet för två personer på 1,75 tjänst att arbeta under tolv månader, med en förlängd tid för en av dessa på 75 procent i ytterligare sex månader.
Jag var en av dessa personer. Syftet med projektet var att följa utvecklingen av översättningen
av ett integrationsperspektiv i LEGS-partnerskapen, samt dokumentera och analysera processen tillsammans med de involverade aktörerna. I de inledande diskussionerna med LEGS:s
huvudprojektledare framförde denne att personalen i NUTEK-projektet ”inte fick pressa på för
mycket”.634 Det var viktigt att de deltagande organisationerna själva skulle vara initiativtagare
till olika åtgärder. Samtidigt fördes diskussioner med länsstyrelsen och LEGS-kansliet som
intog ett annat förhållningssätt. De ville att personalen i NUTEK-projektet skulle driva på utvecklingen, tala om vad som behövdes göras och se till att detta implementerades.635 De två
motsatta förhållningssätten skulle komma att existera sida vid sida under projekttiden.
Vid ett seminarium för lokala projektledare inom LEGS den 19:e februari 2003 presenterades NUTEK-projektet och intresserade kommuner efterlystes, utöver de redan vidtalade tre
större kommunerna: Linköping, Norrköping och Motala. Kinda kommuns projektledare anmälde direkt sin kommun. Anledningen var att kommunens egna analyser pekade på ett stort
behov av att rekrytera arbetskraft, och att hon såg en möjlighet att utveckla metoder för att rekrytera invandrare till arbetsplatser i kommunen.
Projektledarna i kommunerna skulle implementera LEGS-projekten i den kommunala kontexten. Flera av projektledarna uppfattade sig som huvudansvariga för att dra igång lokala tillväxtpartnerskap, vilket de fann frustrerande. De uppfattade också att eventuella förslag och
åtgärder skulle vara innovativa – något vars innebörd inte framstod som helt klar. Flera av projektledarna fanns uppdraget komplext och förvirrande. Kravet på att implementera integrationspolitiska mål bidrog ytterligare till förvirringen. Det fanns bland projektledarna såväl som
i de kommunala styrgrupperna, otillräckliga kunskaper om vad LEGS-projektet innebar när det
gällde mainstreaming av integrationspolicy. En utbildning där fem kommuner deltog ledde till
en viss förbättring av kunskapsläget.636
Projektledarna försökte anpassa ett integrationsperspektiv efter de lokala aktörernas organisationslogiker. Deras engagemang byggde delvis på att det i inledningen av LEGS-projektet
betonades att de lokala tillväxtpartnerskapen måste få godkänt för sina integrationsåtgärder för
att kunna kvittera ut projektmedel från EU. Några projektledare kom också att själva anse att
ett integrationsperspektiv kunde bidra med positiva tillväxteffekter.637 Vartefter som LEGSprojektet utvecklades stod det klart att uppfyllelsen av integrationsmålen vägde lätt i bedömningen för att få ut projektmedel från EU. Det stod också snart klart att antagandet om ett starkt
engagemang för integrationsfrågor från de lokala aktörerna, inte höll. Den ursprungliga tanken
att försenas i starten på grund av försenat besked från NUTEK. Projektet hette ”Metodutveckling av lokal/regional näringslivsutveckling med integrationsperspektivet” I fortsättningen kommer jag benämna det NUTEK-projektet.
634
Träff med Mats Helander, 2002-10-18.
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Intervju med Dahlbäck och Söderstedt, 2001-04-16.
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Seminarium med LEGS-projektledare, Linköping 2003-06-24.
637
Dessutom tror jag inte att man ska underskatta betydelsen av att personal från NUTEK-projeket deltog i drygt två år i olika
samarbeten. Av sociala skäl kan det uppstått en vilja att tillgodose våra önskemål. Ett flertal kommentarer från olika
LEGS - deltagare visade att just den fysiska närvaron av oss gjorde att integrationsperspektivet kom att ägnas mer intresse
än det annars skulle ha fått. Jämförelser gjordes också med jämställdhetsperspektivet där motsvarande närvaro saknades
och som bedömdes ha fått liten uppmärksamhet.
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var att projektledarna och de lokala partnerskapen utifrån egna initiativ skulle starta verksamheter kring integration, som skulle dokumenteras och analyseras. Men projektledarna ansåg sig
behöva stöd för att väcka både sina egna, som andra i partnerskapens intressen, för att över
huvud taget arbeta med integration. Idén om lokala tillväxtpartnerskap var central i LEGSprojektet. Det fanns tydliga instruktioner om att invandrare, invandrares erfarenheter och invandrares organisationer skulle delta i partnerskapsarbetet, något som kom att ske i mycket
liten utsträckning. I elva av tolv kommuner representerades inte invandrare över huvud taget i
partnerskapen. I stället involverades främst traditionella näringslivsaktörer och kommunala
tjänstemän.
I Norrköpings kommun lade den första projektledaren i LEGS-Norrköping ner mycket energi på att försöka skapa ett partnerskap där intresseorganisationer för invandrare och funktionsnedsatta deltog. Projektledaren gavs emellertid inte tillgång till de nätverk av företag och näringslivsutvecklare som fanns kopplade till kommunens näringslivsenhet. Dessa ”skyddades”
från LEGS-projektet av näringslivsenheten då dessa nätverk nyligen tagits i bruk för en revidering av kommunens näringslivspolitiska program. Från näringslivsenheten ville man inte överutnyttja dessa nätverk, för att inte riskera att dess medlemmar tröttnade på engagemanget.
LEGS-projektet kom i Norrköping vartefter att mer få karaktär av en utredning kring arbetsmarknadspolitiska åtgärder i andra svenska kommuner. Efter ett första möte inkallades aldrig
partnerskapet igen.638 Parallellt pågick dock en intressant utveckling. På en annan avdelning på
Norrköpings kommuns näringslivsenhet arbetade näringslivsstrategen Monica Hjern med uppdrag att utveckla det gällande näringslivspolitiska programmet när det gällde miljö, kvinnor
och etnicitet som drivkrafter för företagande. Hon ställde frågan vad ”etnicitetsdrivet företagande” skulle kunna innebära för möjligheter för näringslivsenheten? Hjern fick pengar från
LEGS-projektet för en pilotstudie kring Etnicitetsdrivet företagande. Undersökningen stöttades
av en styr- och referensgrupp som motsvarade beskrivningen av ett partnerskap i LEGSansökan och därmed kan ses som en utvidgad implementationsstruktur. Norrköpings kommuns
arbete var intressant av två skäl. Det ena var näringslivskontorets försök att löskoppla sitt arbete från de negativt laddade begreppen invandrar- och integrationsfrågor genom att formulera
målet för sitt arbete som: ”Vad kan näringslivskontoret göra för att stödja en lokal tillväxt genom begreppet etnicitetsdrivet företagande”? Det andra var att Norrköpingsprojektet startade
på initiativ från Norrköpings kommun, utan att ha inspirerats av utvecklingen inom det regionala tillväxtpartnerskapet.
I Mjölby kommun fanns det erfarenhet av förut arbetat med det horisontella målet ekologisk
uthållighet i det lokala tillväxtprogrammet. Arbetet drevs systematiskt med stöd av resurspersoner förankrade på central nivå, och olika arbetsgrupper för hållbarhetsfrågor. Det bildades en
arbetsgrupp bestående av flyktingsamordnare, flyktingar och invandrare i Mjölby för att diskutera förbättringar i det lokala integrationsarbetet. Partnerskapet utnyttjade möjligheterna att
söka pengar från LEGS-projektets kansli för en integrationsanalys av Mjölby kommun. 639 I
Mjölby institutionaliserades arbetet med arbetsgruppen för integration och integrationsanalysen. Därmed uppfylldes såväl kriterierna för analyser ur ett integrationsperspektiv som delta638
639

Intervjuer med Arwidsson och Angland, 2003-09-15; 2003-12-12.
Mjölby kommun 2004c.
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gande från målgruppen. Trots detta kom inte Mjölby att nå fram till en transformativ mainstreaming av integrationsmålen då resultaten av insatserna inte förankrades i det ordinarie tillväxtpartnerskapsarbetet, utan särkopplades i en sidoorganisering. I Mjölby var det genomförandedelen som inte motsvarade kriterierna i idén om en transformativ mainstreaming.
Kinda kommun kom att lyckas bäst av de tolv LEGS-kommunerna med att översätta idén
om en transformativ mainstreaming av de integrationspolitiska målen i sin kommunala näringslivsstrategi, såväl som i sin arbetsprocess. I Kinda fanns inom det lokala tillväxtpartnerskapet fyra arbetsgrupper. Som deltagare i det tidigare nämnda NUTEK-projektet besökte
jag tre av dessa arbetsgrupper och deltog dessutom vid två tillfällen vid möten med hela det
lokala partnerskapet. Genom träffarna med arbetsgrupperna lades grunden för en diskussion
om konkreta åtgärder i partnerskapet. Resultatet blev ett enigt förslag om ett antal integrationsrelaterade åtgärder till ett kommunalt tillväxtprogram: Däribland fanns satsningar på asylsökande; värvning av invandrare med processteknisk bakgrund till kommunen – med erbjudanden om bostad, arbete och utbildning; en förändring av kommunens marknadsföring och ett
samarbete med IFS Rådgivning i Östergötland. Genom att införliva i stort sett alla verksamhetsområden i sin analys och genom sin breda förankring av diskussionen, kom Kinda kommun att nästan uppfylla kriterierna i analysschemat. Om man i Kinda kommun arbetat mer
aktivt med att involvera invandrare och invandrares organisationer i sin beslutsprocess, hade
man uppfyllt villkoren för en transformativ mainstreaming så som de formulerats av regering
och riksdag och återges i mitt analysschema.
Under vintern 2004 och våren 2005 antogs tillväxtprogram av respektive kommunfullmäktige i LEGS-projektets tolv deltagande kommuner. I sju av dessa: Norrköping, Linköping, Motala, Kinda, Mjölby, Åtvidaberg, och Finspång omnämndes invandrare i olika sammanhang som
medel för ökad tillväxt. Kinda kommun lyckades nästan att uppfylla kraven för att ha implementerat ett mainstreamat integrationsperspektiv. I resten av kommunerna kan översättningarna kategoriseras som refuseringar, särkopplingar eller assimileringar.
I LEGS-projektet genomfördes olika utvärderingar och uppföljningar. En var NUTEKprojektet Metodutveckling av ett integrationsperspektiv. Vid seminarier och olika delrapporteringar framfördes att det fanns få spår av mainstreaming av ett integrationsperspektiv i LEGSprojektet. Liknande bedömningar fördes fram i rapporter som gjordes av konsultföretaget Eurofutures.640 Konsulterna granskade såväl projektet som helhet som de ingående kommunernas
arbete. Deras slutsatser blev att ett integrationsperspektiv (mainstreaming av de integrationspolitiska målen) knappast förekommit inom projektets ledning eller kommunalt inom LEGSprojektet. Detta är också min bedömning.
5.6.2 D E

TOLV

LEGS-

KOMMUNERNA

Som tidigare nämnts deltog tolv av tretton kommuner i Östergötland i en ansökan om LEGSprojektet. I denna ansökan åtog sig kommunerna att arbeta fram och anta kommunala näringslivsstrategier med handlingsplaner fram till hösten 2004, så kallade LEGS-dokument. Dessa
skulle genomsyras av de integrationspolitiska målen – en transformativ mainstreaming. Hur
640

Eurofutures 2005.
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gick det? Den första frågan som måste besvaras är om kommunerna lyckades med att arbeta
fram kommunala näringslivsstrategier, LEGS-dokument eller lokala tillväxtprogram, i enlighet
med LEGS-ansökningen?
Länsstyrelsen i Östergötland utvärderade detta i rapporten Styrdokument eller hyllvärmare –
En studie av genomförandet av LEGS i Östergötland.641 Utredaren undersökte om det fanns
LEGS-dokument i kommunerna som antagits av kommunfullmäktige. Dessutom undersöktes
hur de horisontella målen jämställdhet, miljö och integration hanterats.642 Slutsatsen i rapporten var att varje kommun hade, eller skulle komma att åstadkomma, något som kunde kallas
LEGS-dokument även om ”omfattning och inriktning varierar mellan kommunerna”.643 Tio av
tolv kommuner hade antagit dokumenten i kommunfullmäktige. I Motala antogs ett lokalt utvecklingsprogram något senare.644 Undantaget var Norrköpings kommun som precis hade antagit ett nytt näringslivsprogram år 2003 vilket skulle gälla till och med år 2006. I Norrköping
valde man att se resultatet från LEGS-projektet som ett underlag för framtida revideringar av
detta näringslivsprogram. Alla deltagande kommuner i LEGS-projektet hade åtagit sig att mainstreama integrationspolitiska mål såväl i en av kommunfullmäktige antagen sysselsättningsoch tillväxtstrategi som i processen som ledde till en sådan strategi. I flera kommuner förekom
någon kommenterar, någon åtgärd eller något resonemang med hänvisning till de integrationspolitiska målen och till invandrare eller integration i något policydokument eller som inslag i
dess framtagningsprocess. Ett markant undantag var Boxholms kommun där man, mot andemeningen i kommunens avtal med EU, deklarerade att man inte tänkte arbeta med detta horisontella mål. Graden av aktivitet skilde sig avsevärt mellan de olika LEGS-kommunerna.
I studierna av kommunerna i LEGS-projektet gavs olika möjligheter till information för analys och beskrivning. Nedan behandlar jag först de fyra kommuner inom LEGS-projektet som
mer utryckligt tog på sig att arbeta med integrationsmålet och där fanns goda möjligheter för
tillgången till empiri: Norrköping, Linköping, Motala och Kinda kommuner 645 I dessa kommuner fanns goda möjligheter till intervjuer, samtal och deltagande observationer. Tillgången
till olika dokument var god. Därefter kommer jag att behandla de kommuner som även om de
inte deltog i NUTEK-projektet fullt ut, vars projektledare och andra aktörer utvecklade ett relativt omfattande utbyte med NUTEK-projektet: Detta var Finspångs, Söderköpings och Mjölbys
kommuner.
I ytterligare fem kommuner, Vadstena, Åtvidaberg, Ödeshög, Valdemarsvik och Boxholm
var intresset eller möjligheterna för ett mer utvecklat utbyte begränsat. I dessa förekom i regel
få eller inga aktiviteter kring implementering av de integrationspolitiska målen. Dessa kommuner redovisas mer översiktligt i slutet av kapitlet.
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Var gjorde detta senare under våren 2005, vilket medförde att detta inte med i Länsstyrelsens utvärdering.
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Dessa fyra kommuner var mer direkt involverade genom NUTEK-projektet.
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5.6.3 D E

FYRA KOMMUNERNA:

NORRKÖPINGS

NORRKÖPING, LINKÖPING, MOTALA

OCH

KINDA

KOMMUN

Norrköpings kommun ligger i den nordöstra delen av Östergötland. År 2004 hade kommunen
cirka 124 400 invånare, varav andelen med utrikes bakgrund år 2005 var 17,4 procent. Kommunens arbetsmarknad har präglats av en omställning från större industrier. Kommunen har en
viss befolkningsökning vilken till större delen beror på invandring. Från att varit en utpräglad
industristad liknar Norrköpings arbetsmarknad alltmer riksgenomsnittet. Industrin stod 2004
för 17 procent av de sysselsatta, sektorerna handel, transport, magasinering och kommunikation stod för 22 procent. Andelen sysselsatta inom hälso- och sjukvård är hög. Norrköping har
gått från att domineras av stora tillverkningsföretag till att mer präglas av mindre företag inom
handel, transporter, lager, elektronik, pappers- och grafisk industri. Såväl total arbetslöshet som
ungdomsarbetslöshet var högre än i riket. Norrköping är en kommun med låg utbildningsnivå
som under senare år närmat sig rikets nivå. Medelinkomsten är något lägre än både i länet och i
riket. Arbetslösheten var den högsta i länet och högre än i riket. År 2002 var arbetslösheten 7,4
procent, vilket var cirka 2 procent högre än i såväl länet som riket i genomsnitt. De tre största
privata arbetsplatserna är Holmen Paper, med cirka 800 anställda, Whirlpool Sweden AB, med
cirka 700 anställda, och Billerud Skärblacka AB, med cirka 700 anställda. Norrköpings kommun var regionens näst största arbetsgivare med sina cirka 9 000 anställda.
LEGS- D O K U M E N T E T
Norrköpings kommun utarbetade inte något särskilt LEGS-dokument. I stället var det i huvudsak tre olika dokument som jag, sammantagna, anser motsvarar de dokument som de andra
kommunerna producerade. Ett av dessa var det näringslivsprogram som antogs samtidigt som
LEGS-projektet påbörjades. Detta skulle gälla för perioden 2003 – 2006. Erfarenheterna från
LEGS-projektet skulle användas för revidering av detta näringslivsprogram och därför inkluderas här även det efterföljande näringslivsprogrammet för 2007 – 2010 i analysen. Därutöver
producerades en rapport inom ramen för LEGS-projektet som skulle fungera som inspiration
och riktningsgivare för Norrköpings arbete för fler jobb. Dessa tre dokument: näringslivsprogrammet 2003 – 2006, näringslivsprogrammet för 2007 – 2010 samt rapporten Legs-projektet.
Strategi och handlingsplan för tillväxt och arbetstillfällen i Norrköpings kommun, bildar kärnan av det material som analyseras här.646 Utöver dessa inkluderas även remissförslaget till
näringslivsprogrammet 2007 – 2010.
Näringslivsprogrammet för Norrköpings kommun 2003 – 2007 tog sin utgångspunkt i Norrköpings kommuns vision Målbild 2010.647 Själva näringslivsprogrammet är på sex sidor, kompletterat med fyra bilagor med fakta om Norrköping, en jämförelse med andra kommuner samt
en SWOT-analys. I en inledande principdiskussion angavs att programmet skulle präglas av
en helhetssyn som innebar att tillväxt inte enbart skulle ses som ett ekonomiskt begrepp, utan
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ske på ett ”långsiktigt hållbart sätt”.648 Målgrupper för programmet var de som bodde, verkade,
studerade, investerade samt besökte Norrköping. Kommunen slog fast att den skulle verka för
att ”främja företagande /entreprenörskap ur ett miljö-, genus, etnicitets- och hälsoperspektiv”.649 Det motiverades inte varför kommunen skulle göra detta.
Den kommunala visionen Målbild 2010, som skulle styra näringslivsprogrammet, lyfte inte
fram några mål eller resonemang utifrån ett integrationsperspektiv. Det fanns formuleringar
om samarbete med olika aktörer på den lokala arbetsmarknaden för att ”motverka kriminalitet,
segregation, rasism och etniska konflikter”.650 Åtgärder skulle också genomföras för att motverka arbetslöshet, utanförskap och andra sociala problem.
I bilagorna till näringslivsprogrammet nämndes att det fanns en ökad mångfald i Norrköping, men det framgick inte om man menade en etnisk sådan. Likaså slogs fast att man förutsåg en ökad segregation, men utan att detta kopplades till invandrare. I de redovisade SWOTanalyserna nämndes att Norrköpings etniska mångfald var en styrka som sågs som en möjlighet för kommunen att ”bättre nyttja och tillvarata etnisk och kulturell mångfald”.651 I bilaga
fyra redovisades tjugofem företagare och aktörer utanför kommunorganisationen som varit
med att ta fram näringslivsprogrammet. Av dessa kunde en ses som företrädare för ett integrationsperspektiv: En representant från den Internationella företagarföreningen i Sverige, IFS.
Bland de cirka tjugotalet kommunföreträdarna gick inte att urskilja någon som mer specifikt
företrädde ett invandrarperspektiv. 652
Under 2004 publicerades rapporten Legs-projektet för Norrköpings kommun. Då Norrköpings kommun nyligen hade färdigställt ett nytt näringslivsprogram blev LEGS- projektet en
möjlighet att fördjupa innehållet i detta nya näringslivsprogram. Två kommunala tjänstemän
fick i uppdrag att kartlägga lyckade arbetsmarknadsprojekt runt om i landet och föreslå sådant
som skulle kunna genomföras i Norrköping. Den färdiga rapporten omfattar 54 sidor och börjar med en redovisning av LEGS-projektet. Därefter följer en kartläggning av Norrköpings
kommuns arbetsmarknadsförhållanden, befintliga visioner och styrdokument samt en beskrivning av kommunens mål och arbete i LEGS. Därefter redovisades olika arbetsmarknadsprojekt
runt om i landet och ett antal förslag lades. I rapportens inledning angavs förutsättningarna för
LEGS- projektet, bland annat målet att främja invandrares företagande och undanröja hinder
för ett sådant. I förslagsdelen ägnades en tredjedels sida åt ett avsnitt om genus respektive integration. Här pekades projektförslaget FöretagsNära ut som ett projekt där dessa perspektiv
skulle kunna konkretiseras i olika åtgärder. Avsikten med projektet Företagsnära var att samla
stödet till små- och medelstora företag under en paraplyorganisation för näringslivskontoret
och Arbetsförmedlingen, för en intensiv kartläggande verksamhet. Syftet var att få kunskap om
vad företagen behövde för att kunna expandera. Rapportskrivarna menade att det borde finnas
goda förutsättningar att ”genom fokuserade insatser inom exempelvis integrationsperspektivet
både genomföra riktade aktiviteter genom projekt Företagsnära och skaffa sig kännedom om
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näringslivet i Norrköpings kommun”.653 Sådana insatser skulle kunna leda till möjligheter till
förbättringar i olika stödåtgärder. Detta konkretiserades ytterligare genom att förslaget att projektet Företagsnära under perioder helt skulle kunna arbeta med antingen kvinnligt företagande eller ”företagande med invandrarbakgrund”.654
I bakgrundsbeskrivningen påpekades att Norrköpings befolkningsöverskott var beroende av
ett immigrationsöverskott.655 I övrigt saknades analys och statistik ur ett invandrarperspektiv.
Kommunen nämnde att man inför planeringen 2004 tänkte sig att arbeta med att stödja IFS, en
rådgivningsverksamhet för invandrare som ville starta företag, samt att delta i ett projekt kring
lokal näringslivsutveckling ur ett etnicitetsperspektiv.656 I underlaget för rapporten beskrev
Arbetsförmedlingen sin uppsökande verksamhet till företag och att de frågade om hur företagen arbetade med mångfald. Dock redovisades inte varför dessa frågor ställdes, vad de resulterat i för svar eller hur man tänkt sig att använda svaren.657
Under 2005 startade en näringslivssatsning i Norrköping som delvis byggde på tankarna i
Legs-rapporten. Satsningen kallades Tillväxtagendan. I en rapport 2007 redovisas vad som
hänt i denna satsning. Ett av inslagen var en beskrivning av satsningen med etnicitetsdrivet
företagande. Projektet ledde till ett antal rapporter och elva förslag om ökade satsningar på
invandrarföretagande. Ett förslag var att det skulle inrättas kompetens vid näringslivsenheten i
Norrköping för ett långsiktigt arbete för rådgivning kring etnicitetsdrivet företagande. Men det
förslaget, liksom huvuddelen av de övriga, förverkligades inte. De sågs som inte lämpliga eller
ströks utan motivering i kommunen budget.658
Den 18 juni 2007 ersattes det tidigare näringslivsprogrammet av ett nytt program Näringslivsprogram för Norrköpings kommun 2007 – 2010. Tanken var att detta skulle gälla för perioden 2007 – 2010. Programmet omfattade nio sidor, plus ytterligare 18 sidor bakgrund och underlag. I programmet slogs fast ett antal viktiga mål för kommunens tillväxtarbete. Exempel på
dessa var att ” I Norrköping ska människor oavsett ålder, kön, etniskt ursprung och geografisk
belägenhet ha lika möjlighet till behovsanpassad information och rådgivning som är lätt tillgänglig och håller hög kvalitet”.659 Följande begrepp skulle beaktas: hållbarhet, kompetens,
genus, etnicitet, tätort- landsbygd och internationellt. Det framgick inte vad dessa begrepp innebar och på vilket sätt de skulle beaktas. Därutöver slog kommunen fast att ett professionellt
bemötande skulle genomsyra kommunens näringslivsarbete. Detta innebar ”att människor oavsett ålder, kön och etniskt ursprung ska ha möjlighet till behovsanpassad information och rådgivning som är lätt tillgänglig och håller hög kvalitet”. Kommunen konstaterade också att
långsiktig hållbarhet var en förutsättning för tillväxt. I bilagorna fanns statistisk kring arbetsmarknad och företagande utan någon redovisning utifrån ett integrationsperspektiv eller uppdelning efter utländsk bakgrund. Något sådant fanns inte heller nämnt när det gällde uppfölj-
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ning och utvärdering av programmet. Det kan här vara av intresse att jämföra det slutliga programmet med remissversionen från 2007-03-17. I denna fanns under rubriken indikatorer förslaget att för åtgärden nyföretagande skulle kvinnor och invandrare särredovisas. Likaså framhölls att näringslivsarbetet skulle präglas av perspektivet etnicitet. Dessutom:
Ett professionellt bemötande är något som ska genomsyra kommunens näringslivsarbete.
Det betyder att människor oavsett ålder, kön och etniskt ursprung ska ha möjlighet till behovsanpassad information och rådgivning som är lätt tillgänglig och håller hög kvalitet.
Kommunen ska också bidra till att minska de hinder som ibland kan vara särskilt kopplade
till företagares ålder, kön, etniska bakgrund eller geografiska belägenhet.

Den sista meningen i citatet ströks i det slutliga programmet.
A R B E T S P RO C E S S E N
Arbetet med LEGS-projektet i Norrköping kom igång sent.660 I ett första skede arbetade en
projektledare. Senare tillkom ytterligare en. Den förste projektledaren för LEGS- projektet i
Norrköping samarbetade inledningsvis med det NUTEK-finansierade projektet Metodutveckling av ett integrationsperspektiv i lokala näringslivsstrategier genom att reflektera över vad
målen om integration kunde innebära för LEGS-projektet i Norrköping.661 Projektledaren deltog även i ett antal seminarier och utbildningstillfällen kring integrationsfrågor. En av de viktigaste arbetsuppgifterna, som projektledaren uppfattade det, var att starta ett lokalt tillväxtpartnerskap:662
Jag uppfattade detta med partnerskap och att få till stånd partnerskapsmöten som det väsentliga med projektet.

Till detta partnerskap inbjöds såväl företagsorganisationer som organisationer och personer
som kunde tillföra kunskap om funktionsnedsättningar eller ett integrationsperspektiv. Till det
senare räknades IFS personal i Norrköping samt en nybildad paraplyorganisation – Futurum –
för invandrarföreningar i Norrköping. Projektledaren bjöd även in Norrköpings kommuns representant i EQUAL-projektet Mångfaldens ansikten samt kommunens Flykting- och invandrarkontoret. Från näringslivskontoret sida ville man dock skydda de företagskontakter man
hade som nyligen deltagit i framtagandet av kommunens nya näringslivsprogram. I praktiken
stoppades därmed projektledaren för LEGS från att ta kontakter med näringslivet i Norrköping,
vilket omöjliggjorde ett tillväxtpartnerskap som det tänktes i olika styrdokument.663 Möjligen
försvårades projektledarens uppgift av att denne inte var förankrad på kommunens näringslivskontor.664 Det kom inte att bli mer än detta första partnerskapsmöte. Under en tid förekom en
idé om att LEGS i Norrköping skulle arbeta intensivt med att få de femhundra arbetslösa som
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stod närmast arbetsmarknaden i jobb.665 Denna idé rann ut i sanden. I stället fick den ursprunglige projektledaren, och ytterligare en ny sådan, i uppdrag att kartlägga framgångsrika arbetsmarknadsprojekt i kommuner landet runt för att utifrån kunskaperna om dessa lägga förslag om
utvecklingsprojekt i Norrköping, och formulera en sysselsättningsstrategi.666 Flera av de idéer
som identifierades visade sig redan praktiseras i Norrköping. Dock resulterade arbetet i en större medvetenhet om en bristande samordning mellan förvaltningarna.667
Parallellt förekom i Norrköping en annan verksamhet som hade vissa anknytningar till
LEGS-verksamheten. En strateg vid näringslivskontoret sökte medel från LEGS-projektet för
en pilotverksamhet om etnicitetsdrivet företagande. Verksamheten kom att leda till ett antal
rapporter och förslag. Till denna verksamhet inrättades en referensgrupp där företrädare för
IFS Öst, forskare med inriktning mot etnicitet och integration samt representanter för olika
organisationer och verksamheter, deltog.
Överhuvud kännetecknades styrningen av LEGS-projektet inledningsvis av en brist på engagemang för samverkan mellan arbetsmarknadskontoret, näringslivskontoret och utbildningskontoret. En anledning kan ha varit att LEGS-projektet kom fel i tiden för Norrköping samt
oklara föreställningar om vad projektet egentligen var tänkt att gå ut på. Man såg inte att
LEGS-projektet kunde bidra till att lösa Norrköpings problem.668 En del av den bristande insikten menade projektledarna berodde på otydlighet från LEGS-projektets regionala styrgrupp
och kansli. Den första tiden tolkades kraven i ansökan till EU som att LEGS-partnerskapen
skulle främst skulle sträva efter nya och innovativa idéer. Osäkerheten om vad detta innebar
och en tolkning av att enbart mycket nyskapande lösningar dög, blockerade processen.669 Mot
slutet av projektperioden började dock styrgruppen fungera mera samverkande.670 När det
gällde integrationsperspektivet var de två projektledarna medvetna om att detta inte behandlats
enligt avsikten i LEGS-avtalet. De menade att det inte funnits tid eller stöd för att driva integrationsfrågorna aktivare. Dessa frågor, liksom jämställdhetsintegreringen, sågs inte som centrala av olika kommunala aktörer. Projektledarna ansåg att dessa frågor hade kunnat göras mer
synliga med mer resurser och ett större engagemang från högre chefer och politiker.671
Det arbetet som gjordes kring integration av Monica Hjern skulle kunnat få mycket större
utväxling, om man drivit på det på ett annat sätt. // Det fanns redan i Norrköping tillräckligt
för att ha börjat utgå från det som fanns. Man skulle inte behövt hämta hem idéer om integrationsprojekt 672

Ytterligare en förklaring var bristen på struktur i det tvärsektoriella arbetet i kommunen. Enligt
en projektledare hade det varit meningslöst att presentera ”jättefina planer för integration”. Om
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det inte finns en struktur som verkställer blir det i alla fall ingenting. Då blir det en pappersprodukt”.673 Projektledarna menade att det fanns för lite tid och resurser inom ramen för
LEGS-projektet för en fördjupning inom något område. Det gällde även för integrationsmålen.
SAMMANFATTNING
Det förekom reflektioner och förslag på åtgärder i Norrköpings näringslivsprogram avsedda att
förbättra läget för invandrare inom vissa områden. Men det saknades tankar om ett systematiskt genomförande på bredden, det vill säga bland alla ingående områden. Likaså fanns inte ett
genomförande på djupet, det vill säga inom alla verksamhetsnivåer, utifrån ett integrationsperspektiv. Ett integrationsperspektiv saknades i de gjorda analyserna och underlagen. Det gjordes
ett seriöst försök att få till stånd en medverkan av personer eller organisationer som kunde bidra med invandrare och invandrarorganisationers kompetens. Detta försök avbröts dock och
det bildades aldrig ett partnerskap där både företag och representanter för ett integrationsperspektiv deltog. Implementationsstrukturen begränsades därmed i LEGS-projektet. Den täta
kopplingen mellan integration och tillväxt i integrationspolicyn och dess översättning i ansökan om LEGS-projektet, återfanns inte den lokala översättningen i Norrköping. Det förekom
inte några uppmaningar om följsamhet mot ett integrationsperspektiv eller hot att bristande
följsamhet kunde leda till hårdare regelstyre. Snarare fanns det starka signaler om att olika aktörer i näringslivet inte fick belastas med dessa frågor. Varken när det gäller LEGSdokumentet eller arbetsprocessen förekom en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv. Inte heller redovisades något som tydde på medvetenhet om skillnaden mellan mainstreaming av ett integrationsperspektiv och säråtgärder för invandrare.
Projektledaren sökte inta rollen som metastyrande för ett integrationsperspektiv genom att
utforma ett partnerskap med aktörer som kunde agera som policyentreprenörer för ett sådant
perspektiv – något som får ses som ett exempel på institutionell design. Då det inte blev något
partnerskap försvårades styrningsformer som deltagande nätverksstyrning. Kommunen såg sig
inte som metastyrande med uppgift att få till stånd ett partnerskap och genom detta förändra
föreställningarna om invandrare. Styrningen som bedrevs, var med ett undantag, begränsad när
det gällde integration. Kommunens näringslivsstrateg Monica Hjern uppfyllde delvis rollen
som policyentreprenör för ett integrationsperspektiv. Genom att ta initiativet till olika rapporter
försökte hon med informativ styrning påverka det slutliga LEGS-dokumentet och kommunens
handlande. På grund av den begränsade organisatoriska framgången för det kommunala tillväxtpartnerskapet påverkades inte Norrköpings kommuns LEGS-dokument utifrån något integrationsperspektiv. Därmed uppfyllde man inte kriterierna på mainstreaming av ett integrationsperspektiv. I viss mån förekom det en ekonomisk styrning från LEGS-projektets regionala
kansli genom att de studier Monica Hjern initierade, möjliggjordes genom pengar från LEGS. I
Norrköping kom aktörerna i det nätverk som bildats för en tillväxtsatsning genom LEGSprojektet att i praktiken stoppa en översättning som innebar mainstreaming av ett integrationsperspektiv. Den genomförda översättningen innebar en refusering av idén om mainstreaming –
till exempel när det gäller tänkt organisering. I övrigt fanns det vissa begränsade uttryck av ett
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integrationsperspektiv som översattes enligt en till tillväxtmålet underordnad roll, det vill säga
som assimilering, i LEGS-dokumentet. Det var således inte fråga om en översättning i form av
en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv utan framförallt handlade det om
en översättning där integrationsfrågor särkopplades och underordnades övriga tillväxtfrågor.
LINKÖPINGS

KOMMUN

Linköpings kommun ligger i Östergötlands mitt och är länets residensstad. Kommunen har
befolkningsmässigt stadigt ökat från 1980 och framåt till drygt 137 000 invånare år 2004. Från
att tidigare varit en utpräglad förvaltningsstad med tung militär närvaro, har kommunen alltmer
blivit en forsknings-, utbildnings- och industristad. Andelen invånare med utländsk bakgrund
år 2005 var 13,0 procent. Den öppna arbetslösheten låg på 5,2 procent (2002). Linköping är
huvudorten för Linköpings universitet, och den kommun i regionen som har högst utbildningsnivå och medelinkomst. Universitetssjukhuset är en stor arbetsgivare med 4 900 anställda. De
tre största privata arbetsplatserna är SAAB AB med flyg och rymdindustri, med cirka 4 200
anställda, Ericsson, med drygt 1 000 anställda och Cloetta Fazer, med cirka 700 anställda.
Inom Linköpings kommun arbetar cirka 7 800 anställda.
LEGS- D O K U M E N T E T
Linköpings kommun valde att kalla sitt LEGS-dokument för Strategi för tillväxt i Linköping.
Linköpings vision för hållbar tillväxt. Det omfattade nio sidor. Dokumentet började med att
definiera hållbar tillväxt som en ”utveckling som tillfredställer våra behov i dag utan att äventyra kommande generationers förutsättningar att tillfredställa sina”.674 En hållbar utveckling
ansågs innehålla tre dimensioner – en ekonomisk, en ekologisk och en social. På de efterföljande sidorna beskrevs övergripande strategiområden och arbetssätt, utan ytterligare hänvisningar till de tre dimensionerna av hållbarhet. De olika strategiområdena var: Strukturella åtgärder; Människor i arbete och Goda levnadsbetingelser. Under strategiområde Strukturella
åtgärder fanns ingen hänvisning till ett integrationsperspektiv. Det fanns inte heller något sådant under rubrikerna Framgångsfaktorer eller Förväntade effekter. Under strategiområdet
Människor i arbete citerades inledningsvis från de av fullmäktige antagna övergripande kommunala målen att ”Alla medborgare oavsett etnisk bakgrund ska känna sig vara en tillgång i
samhället”.675 Därefter redovisades två underavdelningar. Alla i arbete och Företagsutveckling. I dessa preciserades vad man såg som framgångsfaktorer för att uppnå LEGSdokumentets mål, liksom förväntade effekter. Under delrubriken Plats för alla och möjlighet
till egenförsörjning angavs som en framgångsfaktor: att ”Varje kommuninvånare skall utifrån
sin förmåga kunna ta en plats på arbetsmarknaden där delaktighet och möjlighet till egenförsörjning skall vara vägledande”. Detta skulle ge de förväntade effekterna bättre folkhälsa, social stabilitet och minskat bidragsberoende. Strax efter, i samma stycke, nämndes som framgångsfaktor att: ”Särskild insatser ska vidtas för att ta tillvara invandrares kompetens och bereda dem plats på arbetsmarknaden”.676 Några förväntade effekter fanns dock inte angivna trots
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att så skedde i andra fall. Det framfördes inget som gick att tydligt koppla till ett integrationsperspektiv.
Under rubriken Goda levnadsbetingelser refererades återigen till övergripande kommunala
mål om att ”Alla medborgare oavsett etnisk bakgrund ska känna sig vara en tillgång i samhället”. Ett antal framgångsfaktorer liknande de ovan, räknades upp. Därefter redovisade Linköpings kommun i en Handlingsplan för ekonomisk tillväxt i Linköping på elva sidor vilka aktiviteter man tänkte vidta eller hade vidtagit, för att förverkliga de mål som antagits i visionsdelen.677
Under de två inledande strategiområdena Strukturella åtgärder och Människor i arbete redovisades ett antal gjorda eller planerade aktiviteter. Det rörde sig från infrastruktursatsningar
till skapandet av nätverk och aktiviteter för besöksnäringen, förändringar i utbildningssystemet, samverkan näringsliv och FoU samt politik för byggande och boende. Under Människor i
boende pekades på insatser för ungdomar, de som står längst från arbetsmarknaden, kortutbildade och människor med funktionshinder. Inga av de uppräknade aktiviteterna var uttryckligen
kopplade till invandrare. Under rubriken Befintlig verksamhet nämndes att Linköpings kommun gav stöd till bland annat IFS Rådgivningscenter Öst.678 Detta var vad som i dessa strategiområden kunde kopplas till kategorier som integration, invandrare och invandring.
Under strategiområdet Goda levnadsbetingelser dök ett antal invandrarrelaterade aktiviteter
upp. Bildningsnämnden var ansvarig för att deltagare vid en högskoleinriktad kurs Svenska för
invandrare gavs möjlighet till kontakt med universitetet, validering av sina kunskaper och information om högre studier. Likaså nämndes bidrag till föreningar som skulle kunna bidra till
invandrares etablering i svenskt arbets- och samhällsliv, liksom samverkan mellan den internationella företagarföreningen, IFS och SFI-samordnaren om stöd för invandrare att bli företagare. Dessutom fanns en aktivitet för samverkan och dialog med olika etniska, religiösa och kulturella grupper, i syfte att vidareutveckla den demokratiska processen. Ansvarig var kommunstyrelsens kommitté för demokrati, trygghet och mångfald.
Integration är att ta tillvara den resurs det innebär att människor har olika etnicitet, kultur,
språk och livserfarenhet. Detta innebär en dynamisk skaparkraft som kan utveckla vår kommun och bidra till vår gemensamma välfärd”.
Linköpings kommuns hemsida om Mångfald och Integration, 2003-04-10.

A R B E T S P RO C E S S E N
Linköpings kommun utarbetade en arbetsmodell för LEGS som fördelade ansvaret för olika
insatsområden. Bland annat konstaterades att de ansvariga för områdena näringsliv, utbildning
och arbetsmarknad skulle ta fram, beakta och redogöra för hur de horisontella målen, inkluderat integration av invandrare – ”integrerades i strategierna”.679
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I Linköping kom projektledartjänsten för LEGS att delas av två projektledare på var sin halvtid. Den ena projektledaren var väl förankrad på kommunens näringslivskontor. Den andre
hade erfarenhet av kommunal verksamhet, projektarbete och arbete i näringslivet. Bägge var
placerade på näringslivskontoret. Projektledarna samarbetade med det NUTEK-projektet Metodutveckling av ett integrationsperspektiv i lokala näringslivsstrategier kring integration. Projektledarna deltog även i ett antal seminarier och utbildningstillfällen kring integrationsfrågor.
I Linköpings kommun lyckades man med att tidigt bilda ett brett lokalt tillväxtpartnerskap
med representanter från näringsliv och olika kommunala verksamheter. I partnerskapet inkluderades inte invandrarorganisationer eller företrädare för ett integrationsperspektiv. Ett antal
olika strategiska områden för ett LEGS-dokument pekades ut, och olika arbetsgrupper bildades. Projektledarna lyckades inte med att föra upp integrationsfrågorna på partnerskapsnivå. I
stället valde man att försöka introducera frågorna i arbetsgrupperna. Slutligen valde man att
försöka arbeta med den arbetsgrupp som kom igång tidigast. Denna hade som tema ”besöksnäringen i Linköping”. I den arbetsgruppen fanns även en representant för IFS Öst med.680 Just
detta exempel visar svårigheterna att nå ut med integrationsperspektiv i Linköpings tillväxtpartnerskap, beroende av dess nätverksstruktur. För att NUTEK-projektet kring integration
skulle kunna möta den arbetsgrupp som arbetade med att utveckla besöksnäringen krävdes ett
godkännande av en projektledare i Linköpings LEGS-projekt. För att få ett sådant godkännande behövde projektledaren först informera arbetsgruppens ordförande. Efter det skulle arbetsgruppen diskutera saken och därefter kunde arbetsgruppens ordförande gå tillbaks till projektledaren för Linköpings kommun med eventuellt besked. Då arbetsgruppen träffades en eftermiddag i månaden och då hade fullt upp med att lära känna varandra, göra analyser och skriva
sin del i det kommande tillväxtprogrammet var dagordningen redan fulltecknad. Arbetsgruppens ordförande valde att inte föra fram frågan till sin arbetsgrupp, vilket innebar att den inte
kunde påverka det slutliga LEGS-dokumentet.
Det största ansvaret för att implementera ett integrationsperspektiv låg på den av projektledarna som var minst förankrad på näringslivskontoret. Denna konstaterar att det var:
… krångligt med relationerna mellan pelare, horisontella mål och den övriga verksamheten.
För mig var detta (integration) ett område bland många andra! Det var mitt problem.681

Det var svårt att få stöd för ett större engagemang för en mainstreaming av ett integrationsperspektiv.
Integration tycker jag det varit lite svårt att få respons för. För utbildningsenheten inom
kommunen tycker att de redan jobbar ordentligt med det och på näringsliv tycker man att vi
har ju IFS och det jobbar vi ju med. Men det har inte gått att få med integration i varje fråga.682
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En viktig orsak till svårigheten att implementera mainstreaming av ett integrationsperspektiv
var enligt projektledarna att det fanns en mängd andra frågor som prioriterades högre: Det
gällde framförallt organiseringen av det lokala tillväxtpartnerskapet och att enas om vad ett
gemensamt tillväxtarbete innebar.
Det har varit ett jättesteg framåt att starta en diskussion kring tillväxtfrågorna. Det tog två år
att få fram det. Och man kan inte ta det fullständiga steget på en gång. Och då kommer inte
integration i första hand. Då är det jättesvårt att arbeta med integrationsfrågor i det här sammanhanget. 683

En bidragande orsak till svårigheterna var att integrationsmålen uppfattades som otydliga och
att själva målstrukturen i LEGS-projektet: med EU:s fyra pelare, teman och horisontella mål
var svår att omsätta i det konkreta arbetet.684 Projektledarens arbetsbelastning gjorde det svårt
att hinna med en implementering av integrationsmålen.
Jag har försökt men inte mäktat med att ta tag i det här (integrationsperspektivet). Utan man
har känt att – ja – det här en grej av många bland allt annat som är jätterörigt och som man
inte har koll på. Att då försöka engagera folk som inte hinner med de vanliga sakerna… så
det har varit besvärligt.// Så man har prioriterat ned det här. Det har varit så tight hela tiden.
Man måste lösa de stora knöliga sakerna först. 685

Under de förhållanden som gällde för LEGS-projektet i Linköping och med de resurser som
fanns ansåg projektledaren Ewa Andersson att det inte var möjligt att nå längre när det gällde
integrationsmålet.
Det har nog varit så att man först måste hitta en form för hur man jobbar och sedan där lägga
in arbetet. Det (mainstreaming av ett integrationsperspektiv) är nog något för nästa varv – på
något sätt.686

I ett tidigt utkast till ett LEGS-dokument i Linköpings kommun fanns avtryck av ett tillämpat
integrationsperspektiv. I detta beskrevs en utveckling med brist på arbetskraft där exkluderade
grupper, bland annat invandrare, pekades ut som potentiella resurser med möjlighet att öka sin
sysselsättningsgrad.687 I utkastet nämndes också att arbetet skulle vägledas av befintliga styrdokument, bland dessa ett integrationsprogram. Partnerskapsgruppen som arbetade med Utbildning pekade ut integration som ett viktigt strategiområde och att särskilda insatser skulle
genomföras för att stödja invandrares etablering i svenskt arbets- och samhällsliv.688 De övriga
partnerskapsgrupperna tog inte upp frågan om integration. I utkastet till LEGS-dokumentet
fördes en diskussion om hållbar tillväxt, vilken ansågs omfatta ekonomisk, social och ekologisk tillväxt. I Linköpingsdokumentet menade man att för att nå hållbarhet är ekonomisk tillväxt nödvändig att koppla till sysselsättning, och en ökad mängd utfört arbete i hela ekonomin.
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Detta ledde till att sysselsättningsskapande åtgärder prioriterades och att kompetenshöjande
åtgärder blev viktiga. Exempel på sådana var träning i det svenska språket liksom validering av
utländska examina.689 Insatser skulle prioriteras inom miljö, jämställdhet och etnisk mångfald
då dessa sågs som ”vitala framgångsfaktorer, i både ett kortare och längre perspektiv”.690 Etnisk mångfald tolkades som att alla skulle ges samma rättigheter och möjligheter oberoende av
etnisk bakgrund. I en SWOT-analys i en underlagsrapport pekade en ledande kommunpolitiker
ut den bristande integrationen i Linköping som en svaghet, med möjligheter till förbättringar.
Det fanns också ett förslag om att sysselsättningen för utländskt födda skulle redovisas särskilt.691 Dessa förslag ströks och det slutliga LEGS-dokumentet kom därför att innehålla mindre kring integration än det tidigare utkastet.
SAMMANFATTNING
Det förekom reflektioner och åtgärder i Linköpings kommuns visions- och åtgärdsprogram
som var riktade mot att förbättra läget för invandrare, men det saknades en systematiskt genomförande på bredden. Det var enbart inom ett fåtal områden som ett integrationsperspektiv
diskuterades. Likaså saknades en systematiskt uppbyggd arbetsgång på djupet med kartläggning av relevanta fakta och analys av dessa. När det gäller representation av ett integrationsperspektiv i form av personer eller organisationer, fanns ett samarbete mellan NUTEKprojektet och projektledarna. I övrigt saknades representation utifrån invandrarperspektiv. Detta trots tidiga planer på ett samarbete med dem inom Linköpings kommun som arbetade med
integrationsfrågor, och de som arbetade med LEGS-projektet. Ett sådant samarbete kom emellertid inte till stånd. Det fanns en representant för företagsrådgivningsverksamheten IFS Öst
med i partnerskapet, och i en arbetsgrupp inom detta. Men då integrationsfrågorna inte togs
upp på arbetsgruppernas eller partnerskapets dagordning, kom inte dennes kompetens i just
integrationsfrågor att tas i bruk. Implementationsstrukturen inkluderade inte invandrare eller
invandrarorganisationer. Arbetet i projektet kännetecknades av för lite tid för att diskutera de
horisontella frågorna. Tidsbrist och resursbrister ledde till en hårt prioriterad dagordning där
många frågor inte fick plats. Likaså påverkades möjligheten av att diskutera integration av nätverksstrukturen i partnerskapet, och dess arbetsgrupper. Olika nyckelpersoners uppfattningar
om integrationsfrågornas komplexitet och oro för hur de övriga i nätverken skulle uppfatta
dessa frågor, gjorde att de prioriterades ned – de underordnades de gällande normerna.
Exemplet Linköping visar hur nätverksstyrning i ett partnerskap, där partnerna och arbetsgrupperna hade stor självständighet, innebar att projektledningen inte kunde beordra dessa att
ta upp frågan om integration. I stället krävdes en övertalnings- och förhandlingsprocess där
integrationsfrågor ställdes mot andra frågor. Här framgår betydelsen av organisationens struktur – i detta fall nätverk – såväl som betydelsen av att projektledare och andra nyckelpersoner
agerar som policyentreprenörer. Det fanns försök till en nätverksstyrning där projektledare
försökte locka aktörerna i tillväxtpartnerskapet att arbeta med ett integrationsperspektiv. Den
nätverksstyrning som utövades var dock begränsad. Det förekom inte någon ekonomisk styr689
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ning. I någon mån användes informativa styrmedel. De nätverksstödjande insatserna gick
främst till att få igång tillväxtpartnerskapet och få till stånd ett LEGS-dokument över huvud
taget. Partnerskapet som nätverk bidrog inte till att ge stöd åt integrationsfrågorna. Det saknades policyentreprenörer inom det kommunala tillväxtpartnerskapet för ett integrationsperspektiv. Det fanns inte något hot från hierarkin om att en bristande följsamhet mot integrationspolitiska målen skulle leda till hårdare regelstyrning. De förslag till åtgärder som fanns var direkt
riktade till invandrare – säråtgärder. Varken när det gäller innehållet i LEGS-dokumentet eller i
själva arbetsprocessen förekom det en översättning av en idé om en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv som uppfyllde kriterierna i analysschemat. Idén om en
sammansmidning av integration och mainstreaming klövs. Genom en särkoppling refuserades i
översättningen mainstreamingsdelen av idén. Det blev i stället en översättning där integration
underordnades tillväxtmålen, det vill säga en assimilering som verkställdes.
MOTALA

KOMMUN

Motala kommun ligger i de östra delarna av Östergötland och gränsar till sjön Vättern. Kommunen hade år 2004 cirka 42 000 invånare. Andelen med utländsk bakgrund var år 2005, 11,9
procent. Motalas arbetsmarknad präglas av en hög andel industrianställda, låg utbildningsnivå
och få lokalt ägda företag. Från att dominerats av två större företag, Motala Verkstad och Luxor, har det genom avknoppning växt fram ett antal mindre företag. De tre största privata arbetsplatserna var Domestic AB, med 875 anställda, Electrolux, 575 anställda och Autoliv Electronic, med 425 anställda. Inom Motala kommun arbetade drygt 3 700 anställda. Motala ses av
länsstyrelsen som en sårbar industriregion. Dess arbetslöshet låg 2002 på 5,2 procent.
LEGS-

DOKUMENTET

Motala presenterade först år 2005 slutresultatet av sitt LEGS-arbete i form av en Lokal utvecklingsplan, LUP för perioden fram till 2020. I Motala valde man att väva samman resultaten
från LEGS-arbetet med andra pågående planeringsprocesser inom kommunen, vilket försenade
antagandet av dokumentet. Min analys bygger på ett underlag för samråd som presenterades
den 7 februari 2005.692 Detta underlag motsvarade ett LEGS-dokument i andra kommuner.
Därutöver införlivas i min analys de relevanta delarna ur den lokala utvecklingsplan som antogs under 2005. Samrådsunderlaget var på 67 sidor och började med en presentation av
LEGS-projektet och dess förutsättningar. I detta nämndes kortfattat att programmet skulle genomsyras av mångfald. Därefter följde en relativt omfattande nulägesbeskrivning av Motala
och dess situation utan någon hänvisning till integration eller invandrare. Motala kommun
strävade efter en ekologisk, social och ekonomiskt utveckling som var långsiktigt hållbar.
Bland målen nämndes ”ökad sysselsättningsgrad – fler arbetstillfällen i Motala, höjd nivå för
kvinnor och invandrare…”.693 Motalas strategi för ökad välfärd förutsatte att ”… den kompetens som invandrare innehar tas tillvara”.694 Det konstaterades att deltagandet i LEGS-projektet
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innebar ett avtal om att ”mångfald ska integreras i alla delar i strategin”.695 Fem olika utvecklingsområden presenterades: Livslångt lärande, Kommunikationer, Natur och kultur, Näringsliv, Attraktivt boende och lägen för företagsetableringar samt även Sysselsättning. I det sista
utvecklingsområdet dök integration upp som ett ämne. I inledningen av områdespresentationen
slogs fast att delar av den invandrade befolkningen missgynnades. Det var viktigt med ett
snabbt inträde på arbetsmarknaden. Motala skulle därför satsa på en väl fungerande flyktingmottagning, aktivt främja integrationen i arbetslivet och i samhället i övrigt samt verka för att
skapa förutsättningar för egenförsörjning. Invandring skulle inte längre ses som ett problem
utan som en resurs- och tillväxtfaktor. Åtgärder gentemot nyanlända var inriktade på språk och
praktik. Därutöver fanns inget om integration eller invandrare redovisat i underlag, statistik
eller inom de övriga utvecklingsområdena.
A R B E T S P RO C E S S E N
Projektledaren för LEGS-projektet i Motala kommun samarbetade inledningsvis med det NUTEK-projektet, Metodutveckling av ett integrationsperspektiv i lokala näringslivsstrategier.
Tillsammans med projektledare från andra kommuner deltog han i ett antal seminarier och
utbildningstillfällen kring integrationsfrågor. I Motala kom mycket av processen att handla om
att klargöra vad som var syftet med LEGS-projektet som helhet, och klargöra olika deltagares
ansvar. Arbetet med att starta och finna en uppgift för tillväxtpartnerskapet tog projektledarens
hela tid. Det fanns en rad, delvis motstridiga, förväntningar på vad LEGS-projektet skulle
åstadkomma. Projektledaren var anställd på meriter från det privata näringslivet. Bristande
förankring i den kommunala organisationen ledde till svårigheter. Trots försök att föra fram
integrationsfrågorna kom dessa inte upp på dagordningen. En anledning var bristande tid. En
annan var projektledarens upplevda egna kunskapsbrister.
Integration var en av komponenterna i LEGS. Men den fanns bara där – jag kände mig väldigt vilsen om var det skulle komma in och hur det skulle komma in i LEGS-arbetet. 696

Projektledaren personligen intresserad av att arbeta med integrationsfrågor. Han menade att det
hade funnits möjligheter som kunde ha utnyttjas bättre för att implementera ett integrationsperspektiv. En sådan möjlighet var resurser i form av personer inskrivna vid kommunens lärcenter.
Där har jag lärt mig att de finns människor med kunskaper som har otroliga förutsättningar,
som de inte kan utnyttja på grund av sin bakgrund. Resurser vi måste utnyttja i kommande
avgångar från arbetsmarknaden.697

Den krävande processen att starta och driva partnerskapet begränsande möjligheterna att föra
fram integrationsfrågor. Andra frågor prioriterades högre, och det fanns inget tryck eller stöd

695

Ibid, s 17.
Intervju med Ola Forslund, projektledare för LEGS i Motala och Vadstena, 2003-05-12.
697
Ibid.
696

SVENSK INTEGRATIONSPOLICY….. – 159

från den kommunala styrgruppen eller andra lokala aktörer när det gällde att driva integrationsperspektivet.
Jag har fortfarande (efter två år) ännu inte träffat den i Motala som har huvudansvaret för arbetet med integration. Hur kan man acceptera det?698

Arbetet med andra frågor tog över.
Jag fick några tankeställare från dem som jobbade med integration centralt i LEGS-projektet
och började fundera på lösningar. Men allt annat blev övermäktigt så det där med (integration) kommer in som en slask på slutet.699

Projektledaren menade att förutsättningarna för att arbeta med integration var otillräckliga:
LEGS-förutsättningarna var ju så åt helvete fel. Det var liksom att man skulle täcka in allt.
Du skulle gardera dig med allt. Men samtidigt kändes det som att om vi bara gjorde en bit
och gör det här med tillväxt så har vi i alla fall gjort det. Så lägger vi integration och lite miljö och sådant där till det så blir det bra.700

Inga invandrarorganisationer deltog i partnerskapsarbetet.
SAMMANFATTNING
I Motala behandlades, jämfört med kriterierna i analysschemat, inte ett integrationsperspektiv
på bredden, det vill säga inom alla insatsområden i LEGS-dokumentet. Inte heller förekom ett
sådan på djupet i olika analyser och underlag. Implementationsstrukturen var begränsad, invandrare och invandrarorganisationer var inte representerade. Inte heller genomfördes utvärderingar och uppföljningar som var inriktade mot ett integrationsperspektiv. Projektledaren försökte styra genom att övertyga det kommunala tillväxtpartnerskapet om nyttan och behovet av
att implementera ett integrationsperspektiv i LEGS-dokumentet. Rollen som metastyrande lades på projektledaren. Det fanns ett försök till institutionell design, en medveten utformning av
föreställningar och förhållanden, genom deltagandet i NUTEK-projektet för utveckling av integrationsperspektiv i kommunala näringslivsstrategier. Projektledaren praktiserade även styrning genom nätverksdeltagande genom att försöka diskutera och förhandla kring ett integrationsperspektiv i partnerskapet. Projektledarens styrning begränsades av upplevt bristande stöd,
kunnande och tid. Det kommunala tillväxtpartnerskapet bidrog inte till att lyfta fram integrationsfrågornas roll i tillväxtarbetet. Det fanns inte någon väl förankrad policyentreprenör som
arbetade för dessa frågor. Idén om integration genom mainstreaming översattes inte i Motalas
arbete med LEGS-dokumentet eller i detta. I stället ledde arbetsprocessen till en särkoppling i
vilken idén om transformativ mainstreaming försvann, det vill säga refuserades. Idén om integration genom mainstreaming underordnades de gällande värderingarna i en assimileringsprocess.
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KINDA

KOMMUN

Kinda kommun ligger i skogsområdet i södra Östergötland som gränsar till Småland. Kommunen hade år 2004 cirka 10 000 invånare, varav 4,6 procent hade utländsk bakgrund (2005).
Kommunen förlorar kontinuerligt boende. Arbetslösheten låg år 2002 på 4,7 procent. Utbildningsnivån är låg och arbetsmarknaden domineras av offentlig sektor, skogs- och pappersindustri, viss tillverkningsindustri samt relativt mycket jordbruk och skog. Andelen småföretag är
relativt hög. De tre största privata arbetsplatserna är Rimaster med 125 anställda, Finess Hygiene AB med 125 anställda och Swedish Tissue AB med 125 anställda. Inom Kinda kommun
arbetade 2004 cirka 900 anställda.
LEGS- D O K U M E N T E T
Kinda kommun anslöt sig i februari 2003 till de LEGS-kommuner som skulle arbeta mer uttryckligt med ett integrationsperspektiv. Kindas LEGS-dokument fick namnet Samverkan för
tillväxt i Kinda. Strategi- och handlingsprogram 2005 – 2008 och antogs den 25:e oktober
2004 av Kinda kommunfullmäktige. Dokumentet omfattade 12 sidor och var uppdelat i fyra
strategiområden: Företagande (med nio åtgärder), Infrastruktur (med sex åtgärder), Kompetensförsörjning (med elva åtgärder) och slutligen strategiområdet Marknadsföring (med sex
åtgärder).
Inom strategiområdet Företagande konstaterades att en väg för att uppnå tillväxt och sysselsättning i Kinda var att bygga upp en modell för rekryterings- och rehabiliteringsarbete som
skulle leda till att grupper som ”arbetslösa, långtidssjuka, handikappade och invandrare” introducerades i arbetslivet.701 Detta mot bakgrund av en analys där brist på arbetskraft och kompetens förutsågs. ”Den viktigaste framgångsfaktorn för Kindas näringsliv är att vi lyckas rekrytera för det behov av personal med rätt kompetens som finns inom olika områden de närmaste
åren”. Man slog dessutom fast att hantverks- och serviceföretagen var viktiga för servicen för
näringslivet i kommunen såväl som för kommunens invånare. Som en åtgärd föreslogs att man
skulle undersöka möjligheterna att samarbeta med IFS Östergötland om rekrytering av företagare.702
Under strategiområdet Kompetensutveckling konstaterades att näringslivet stod inför stora
behov av rekrytering och att kompetensförsörjning var av central betydelse. Partnerskapet slog
fast ”Vi måste aktivt verka för att de asylsökande som får uppehållstillstånd väljer att bosätta
sig och arbeta i vår kommun”. Detta kopplades till möjligheterna att utnyttja det kommunala
Lärcentrumet, och eventuellt kommande KY-utbildningar. Som en framgångsfaktor för att
uppnå målen i programmen förtydligade sig partnerskapet med att det måste:
Att på ett genomtänkt och effektivt sätt stödja och ta tillvara den kompetens de människor
som kommer som asylsökande och invandrare till vår kommun, region och vårt land, kan bi-
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dra med är ytterligare en väg för att klara av vårt stora behov av arbetskraft med rätt kompetens i framtiden. 703

Analysen ovan kopplades samman med åtgärder som syftade till att skapa möjligheter till boende och arbete för flyktingar med uppehållstillstånd. Inom strategiområdet Marknadsföring –
bilden av Kinda återkom behovet av att rekrytera arbetskraft med olika kompetenser. Man slog
fast att marknadsföringen måste rikta sig till olika grupper både lokalt, regionalt och nationellt.
Under framgångsfaktorer för en lyckad marknadsföring fördes fram att:
Människor med en annan etnisk bakgrund är en stor resurs i dagens samhälle, inte minst för
den kommande arbetskraftsförsörjningen. Eftersom marknadsföringen är tänkt att vara stödjande i arbetet med att rekrytera arbetskraft till vår kommun måste vårt material vara tillgängligt och tilltalande även för dessa grupper. 704

A R B E T S P RO C E S S E N
Projektledaren för LEGS i Kinda kommun anslöt kommunen till den grupp av kommuner som
deltog i NUTEK-projektet som skulle utveckla integrationsperspektiv i de lokala näringslivsstrategierna. Motivet var ett behov av arbetskraft till såväl kommunens egen organisation som
till de ledande industrierna på orten. Två nyligen genomförda utredningar hade klargjort att det
fanns ett stort rekryterings- och kompetensbehov. Projektledaren hade tidigare varit ledande
politiker i kommunen, varit tjänsteman och arbetat med flyktingmottagande samt näringslivsfrågor. I Kinda bildades snabbt ett lokalt tillväxtpartnerskap bestående av företagare, bankrepresentanter, kommunala tjänstemän och olika intresseorganisationer. Fyra olika arbetsgrupper
tillsattes kring Marknadsföring, Kompetensutveckling, Företagande och Infrastruktur. Projektledaren deltog i olika utbildningar och seminarier samt träffade vid ett flertal tillfällen NUTEK-projektet för Metodutveckling av integrationsperspektiv för diskussioner om hur ett integrationsperspektiv skulle kunna införlivas i arbetet. Projektledaren ordnade även träffar med
till exempel kommundirektören. Tre av fyra arbetsgrupper valde att ordna möten där integration var huvudfrågan, och behandlades under cirka två timmar.705 NUTEK-projektet kring metodutveckling för integration presenterade ett underlag som beskrev kommunens situation.
Likaså togs ett statistiskt underlag fram som beskrev andelen med utländsk bakgrund i riket
och i regionens olika kommuner. Vid mötena med arbetsgrupperna diskuterades kommunens
situation ur arbetsgruppernas perspektiv, med integration som möjlig lösning. Efteråt fortsatte
diskussionen i samband med det konkreta programskrivande under ledning av den lokala
LEGS-projektledaren. Programutkastet, inklusive diskussionen om integration, behandlades
vid två lokala partnerskapsmöten. Integrationsfrågorna diskuterades aktivt och tilläggsförslag
gjordes av partnerskapets medlemmar. Programmet antogs enhälligt vid kommunfullmäktige.
Utvärdering och uppföljning av integrationsmålen sågs som en del i en fortsatt revideringsprocess. I arbetsprocessen deltog inte invandrare eller invandrares organisationer.
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SAMMANFATTNING
Kinda kommuns LEGS-dokument var relativt konkret och utgick från lokalt upplevda problem
och möjligheter. Integrationsrelaterade åtgärder förekom inom alla strategiska områden i programmet utom inom området Infrastruktur. Möjligheterna att tillämpa ett integrationsperspektiv inom detta område hade diskuterats, men ansågs inte relevant. Det fanns en bredd i tillämpningen av ett integrationsperspektiv. Det fanns även ett djup där det inom varje område fanns
åtgärder kopplade till specifika problem eller upplevda möjligheter. I arbetsprocessen användes
statistik om personer med utrikes bakgrund i omgivande kommuner, regionen och riket som
underlag. Integrationsfrågorna fick tid för diskussion såväl i det kommunala tillväxtpartnerskapet som i dess olika arbetsgrupper. Frågor om utvärdering- och uppföljning ur ett integrationsperspektiv diskuterades i samband med övrig verksamhet. Integrationsfrågornas relevans diskuterades inom alla områden. Det fanns ett samband mellan framtagen information, analys och
beslut om genomförande. Dessa förhållanden gör att såväl LEGS-dokumentet, som arbetsprocessen som ledde fram till det, uppfyller nästan alla kriterier som krävs i analysschemat för en
transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv. Möjligen skulle en större systematik tillämpats. När det gäller representationen av ett invandrarperspektiv och kompetens skulle
det formellt kunna ses som uppfyllt i och med samarbetet mellan LEGS-partnerskapet i Kinda
och personalen från NUTEK-projektet. Dock saknades ett direkt deltagande av invandrare eller
invandrarorganisationer. Därmed begränsades implementationsstrukturen jämfört med avsikten
i den nationella integrationspolicyn. Mer kunde ha gjorts för att involvera såväl boende i Kinda
med utländsk bakgrund som målgruppen tänkta nyinflyttade. Detta skulle inneburit att Kinda
kommun klarat att uppfylla de nationella kriterierna för en transformativ mainstreaming.
I Kinda tog projektledaren på sig att agera som policyentreprenör och metastyrande för ett
integrationsperspektiv. Projektledaren i LEGS ansåg sig ha tillräckligt med kunskap om Kinda
och om vad ett integrationsperspektiv skulle kunna innebära för tillväxtpartnerskapet, för att
agera. Projektledaren såg tidigt integration som en möjlighet för lokal tillväxt. Genom hennes
försorg satte man av tid för diskussioner i de olika arbetsgrupper och i partnerskapet. Genom
en kombination av erfarenheter och kontakter från politiskt arbete, arbete med flyktingar och
näringslivsfrågor lyckades hon få upp integration på dagordningen, och behålla den där. Kindas tillväxtpartnerskap kom att se integrationsfrågor som relevanta nog för ett kommunalt tillväxtprogram och värda att vara del av en kalkyl för framtida tillväxtsatsningar. I Kinda var
tillväxtpartnerskapet en positiv faktor för ett genomslag för integrationsperspektivet i LEGSdokumentet. I vissa fall drev partners under arbetsprocessen frågorna längre än vad projektledaren satt som mål. Liknande värderingar från den nationella integrationspolicyn om täta
kopplingar mellan integrationsfrågor och tillväxtarbete präglade diskussionen. Ett resursutnyttjandeperspektiv dominerade. Projektledaren använde relativt mycket av sin begränsade projektledartid för en nätverksstyrning kring integration i tillväxtpartnerskapet.
Kinda kommun lyckades nästan leva upp till analysschemats kriterier för en transformativ
mainstreaming av ett integrationsperspektiv. Det som fattades var det ett fullgott deltagande av
invandrare i processen.
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5.6.4 M J Ö L B Y , S Ö D E R K Ö P I N G

OCH

FINSPÅNG

De ovan beskrivna fyra kommunerna: Norrköping, Linköping, Motala och Kinda gick med i
det av NUTEK finansierade utvecklingsprojektet, Metodutveckling av integrationsperspektiv i
lokala näringslivsstrategier inom ramen för programmet Lokal näringslivsutveckling, LNU.
Detta i syfte att utveckla integrationsperspektiv i de kommunala näringslivsstrategier: de så
kallade LEGS-dokumenten, som skulle vara slutresultaten av LEGS-projektet. Andra deltagare
i NUTEK-projektet var, bland flera, länsstyrelsen i Östergötland och Arbetslivsinstitutet. Ytterligare tre kommuner: Mjölby, Söderköping och Finspång, visade ett relativt omfattande intresse av att samarbeta med NUTEK-projektet och deltog i olika utbildningar. Dessa kommuner
behandlas nedan.
MJÖLBY

KOMMUN

Mjölby kommun ligger söder om Linköping. I kommunen fanns år 2004 drygt 25 000 invånare. År 2005 hade 5 procent av befolkningen utländsk bakgrund. Arbetslösheten låg 2002 på 4,8
procent. Arbetsmarknaden präglas av medelstora industrier och ett par större industrier samt
relativt många småföretag. De tre största privata arbetsplatserna var BT Industries med 1 325
anställda, Väderstadsverken med 325 anställda, och ASM Foods med 125 anställda. Inom
Mjölby kommun arbetade cirka 2 300 anställda.
LEGS- D O K U M E N T E T
Mjölby kommun tog det första initiativet till ett lokalt tillväxtprogram i Östergötland. I detta
lokala tillväxtprogram fanns flera formuleringar kring betydelsen av att koppla samman integration med tillväxt. Dessa formuleringar var i hög grad inspirerade av formuleringar i regionens regionala tillväxtavtal. Mjölby arbetade med sitt lokala tillväxtprogram på ett mycket systematiskt sätt och med ett starkt stöd från kommunens ledning: såväl för processen som med
resurser i form av personal och engagemang. Ett engagemang som även omfattade arbetet med
horisontella mål, då framförallt kring miljö och folkhälsa.706
I Mjölby kommun antogs såväl ett visionsdokument som en handlingsplan. Visionsdokumentet omfattade sjutton sidor och kallades Visionsdelen av Program för hållbar utveckling i
Mjölby kommun.707 Det inleddes med en beskrivning av varför programmet i sin helhet kom
till stånd. Programmet i relaterades till tre regionala uppdrag: Ett var LEGS-uppdraget, det
andra att utveckla ett lokalt miljöprogram inom ramen för ett regionalt miljöprogram, det tredje
att utveckla ett lokalt folkhälsoprogram inom ramen för det regionala folkhälsoprogrammet.708
I programmet formulerades en vision om ett Mjölby där olika aktörer samverkade för ömsesidigt stödja tillväxt, miljö och folkhälsa: vilket skulle leda till en hållbar utveckling där alla
medborgare skulle kunna leva det goda livet.709 Det fanns tre delvisioner om respektive tillväxt, miljö och folkhälsa. I ingen av dessa visioner nämndes invandrare eller integration. Un-
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der rubriken Kopplingar till andra dokument nämndes att Mjölby kommun planerade att under
2004 – 2005 ta fram ett integrationsprogram. Det var först i en bilaga som det nämndes att det
fanns tre horisontella mål som skulle genomsyra visionsarbetet: Jämställdhet, ekologisk hållbar
utveckling samt mångfald.710
När programmet antogs upphörde det tidigare lokala tillväxtplanen från 2001 att gälla.711
I åtgärdsdelen av Program för hållbar utveckling i Mjölby kommun fanns under rubriken
Handlingsplan för tillväxt ett resonemang om vikten av att fler medborgare skulle ges möjlighet att ”kunna, vilja och orka arbeta”.712 Ett antal mål räknades upp, men bland dessa fanns
ingen koppling till integration. Sådana kopplingar dök dock upp under rubriken Handlingsplan
för folkhälsa. Där nämndes målet att år 2010 skulle kommunens arbetslöshet bland utomnordiska invandrare vara lägre än sju procent.713 Lite längre fram presenterades fyra olika åtgärder
som skulle motverka invandrares integrationssvårigheter. Studieförbunden i kommunen skulle
tillämpa ett integrationsperspektiv i sin verksamhet samt årligen erbjuda studiecirklar till invandrare om hur det svenska samhället fungerar. Dessutom skulle arbetsmarknadsenheten i
kommunen leda arbetet med att ta fram ett integrationsprogram. Samma arbetsmarknadsenhet
skulle också söka projektpengar för att utveckla sitt arbetsätt kring flyktingmottagning att omfatta redan etablerade invandrare. Dessutom skulle kommunens utbildningsförvaltning utveckla metoder för validering för vuxenutbildning.714
Som nämndes ovan var en av ambitionerna att starta arbetet med ett integrationsprogram.
LEGS-partnerskapet i Mjölby kommun ansökte och fick stöd från LEGS-projektet för att göra
en integrationsanalys. En sådan presenterades i oktober 2004.715 Integrationsrapporten bestod
av fyra delar fördelade på 31 sidor. Den var upplagd så att den inleddes med en redogörelse för
syfte och metod. Därefter kom cirka tio sidor med statistik kring invandrares situation i Mjölby. Nyanlända invandrares syn på Mjölby beskrevs följt av en redovisning av etablerade invandrares erfarenheter av Mjölby uppdelat utifrån sex olika ländergrupper. Därefter följde en
redovisning av erfarenheterna och reflektionerna från politiker med invandrarbakgrund i Mjölby. Efter en avslutande sammanfattning listades sjutton olika förslag på åtgärder.
Inledningsvis redovisades att var 20:e Mjölbybo var född utomlands och att det fanns stora
skillnader mellan denna grupp och de som var födda i Sverige när det gäller arbetslöshet, hälsa
och framtidstro. I rapporten konstaterade man att frågan om segregation är en folkhälsofråga
men också att:
Men man kan också konstatera att om några år står Sverige inför en betydande arbetskraftsbrist. Stora pensionsavgångar av fyrtiotalister skapar denna brist. Med alltfler äldre måste vi
också ha fler som arbetar för att kunna klara välfärden. Det är därför mycket viktigt att få ut
fler i arbete av de som idag finns i arbetskraftsreserven. En betydande del av arbetskraftsreserven utgörs av personer med utländsk bakgrund. Därmed kan man se detta som en väl710
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färdsfråga – har vi verkligen råd att låta människor stå utanför arbetsmarknaden bara för att
de är födda i ett annat land?716

När man vidareutvecklade syftet med rapporten spann man vidare på temat med folkhälsa och
räddad välfärd genom arbetsinsatser från invandrare.
Syftet med rapporten är att öka kunskapen kring medborgare med utländsk bakgrund i Mjölby kommun och förbättra möjligheten till en god integration. Kunskapen från analysen kan
ge Mjölby kommun vägledning för att bli en mer attraktiv kommun för invandrare. Med det
menas en kommun dit medborgare med utländsk bakgrund gärna flyttar för att man där mottas och integreras väl. En lyckad integration medför en ökad anställbarhet, lägre sociala
kostnader och bättre förutsättningar för tillväxt och en god hälsa för hela befolkningen. 717

Med stöd av statistik beställd från bland annat SCB analyserades sysselsättning, arbetslöshet,
utbildningsnivåer, boendesegregation och liknande utifrån förhållandena i Mjölby. En SCBrapport med förslag på hur problemet med framtidens försörjningsbörda skulle lösas kompletterades av rapportskrivaren med ytterligare förslag på hur ett integrationsperspektiv skulle
kunna tillämpas.
I en slutdiskussion pekades på förekomsten och följden av diskriminering – utifrån den genomgångna statistiken:
En betydande andel av invandrarna saknar arbete, eller har ett jobb som inte motsvarar sin
kompetens. Med tanke på att de flesta utrikes födda är ”i sina bästa år” (15-50 år) och har en
högre utbildningsnivå än övriga Mjölbybor, känns det uppenbart att det förekommer fördomar
och diskriminering.718
Arbetsmarknaden var smalare för invandrare. Framförallt stängdes utrikes födda män ute från
vissa näringsgrenar. De näringsgrenar där invandrarmän arbetade i högre utsträckning än
svenskfödda var tillverkning/utvinning och personliga/kulturella tjänster, i många fall enkla
arbeten.
Bland de sjutton olika förslag om hur man skulle gå vidare var en del relativt konkreta.
Andra var inriktade mot att förändra attityder genom olika former av möten. Ytterligare andra
syftade till att sätta i gång en process för att i större omfattning få med ett integrationsperspektiv i de pågående tillväxtprocesserna i kommunen.
Framtagandet av den integrationspolitiska rapporten möjliggjordes också att det fanns en arbetsgrupp inom kommunen som arbetade med att ta fram ett underlag till ett integrationspolitiskt program. Rapporten sågs som användbar även utifrån detta syfte.
A R B E T S P RO C E S S E N
Mjölby kommun ingick inte i den grupp av kommuner som formellt samarbetade med integration i NUTEK-projektet Metodutveckling av integrationsperspektiv i lokala näringslivsstrategier. Däremot åtog kommunen sig att arbeta med integration som ett horisontellt mål. Projekt716
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ledaren deltog i vissa utbildningsinsatser kring integration i LEGS-projektet. I Mjölby fanns
redan stommen till ett tillväxtpartnerskap. Mjölby kommuns tidiga lokala tillväxtavtal och
partnerskap gav inspiration till LEGS-projektet. Det kommunala tillväxtpartnerskapet i Mjölby
kännetecknades av ett långtgående och systematiskt arbete för att mainstreama det horisontella
målet uthållig miljö.
I en arbetsgrupp kring folkhälsa inom LEGS-projektet i Mjölby diskuterades integrationsfrågor, men diskussionen ledde inte till några åtgärder. När projektledaren för LEGS-projektet
i Mjölby fick reda på att det skulle startas ett arbete för ett integrationsprogram för Mjölby
kommun, tog han initiativet till att Mjölby ansökte om medel för ett pilotprojekt inom ramen
för LEGS. Pilotprojektet gick ut på att en grupp av flyktingar och invandrare i Mjölby under
ledning av flyktingsamordnaren i kommunen skulle genomföra en analys av Mjölby ur ett invandrarperspektiv. En grupp under ledning av en flyktingsamordnare kom också att genomföra
ett antal enkäter. Gruppen diskuterade sina erfarenheter av att leva som flyktingar och invandrade i Mjölby på ett antal möten. Det verkade dock som om arbetet i integrationsgruppen höll
sig kvar vid att beskriva sina erfarenheter utan att diskutera konkreta åtgärder kopplade till
tillväxt.719 Detta ledde till ett förslag om ett särskilt projekt som skulle genomföra en integrationsanalys. Syftet med projektet var att öka kunskapen kring medborgare med utländsk bakgrund och om möjligheter till bättre integration. Resultatet skulle bidra till att ge Mjölby kommun en vägledning för att kunna bli en kommun som var än mer attraktiv för invandrare. Med
det menades en kommun dit medborgare med utländsk bakgrund gärna flyttade och integrerades väl. Resultatet presenterades i rapporten Integrationsrapport 2004 —problem och möjligheter med integration i Mjölby kommun. En analys inom EU- projektet LEGS, som sammanställdes av LEGS-projektledare. I denna rapport sågs integration som både ett integrationsproblem och som en välfärdsfråga. Dock kom rapporten inte att sätta något större avtryck i Mjölbys LEGS-dokument. Det begränsade antal åtgärder som föreslogs pekade mot fortsatt arbete
med frågorna. En orsak till resultatet kan ha varit att diskussionen i analysgruppen inte konkretiserades tillräckligt. En annan att frågorna stannade i arbetsgruppen och inte införlivades med
partnerskapets arbete för övrigt. Deltagarna i arbetsgruppen för integration inkluderades inte i
partnerskapsarbetet. I Mjölby kom hållbar utveckling att likställas med miljö och folkhälsa,
inte integration.
I den tidigare nämnda integrationsrapporten betonades vikten av medverkan av invandrare
och invandrares egna erfarenheter:
Det är ju det klassiska att vi människor inte gör något innan vi ser problemen. Och om du är
svenskfödd kanske du inte ser problemet överhuvudtaget. Det är ju inget problem för dig
med segregation.720

I integrationsanalysen presenterades ett antal förslag till åtgärder men få var direkt kopplade
till LEGS kommande tillväxtprogram. Det var svårt för projektledaren att ta upp integrations-
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perspektivet inom olika arbetsgrupper inom LEGS. Projektledaren var beroende av de andra
deltagarna i arbetsgrupperna.
Men om de säger att de inte tycker att det är läge att driva den här frågan eller att de tycker
att det blir svårt, så måste man som projektledare vara lyhörd för arbetsgruppens vilja och
kompetens. Så det är något av ett vågspel.// Och det var en allmän förvirring om de här målen och då är det lätt att de här småbitarna faller bort.721

Bland projektledare, arbetsgruppsansvariga och andra med ansvar för att engagera och få med
sig andra aktörer i olika processer fanns ofta en övertygelse om att även om de själva kunde
tänka annorlunda, så skulle de andra aktörerna ha svårt att diskutera eller arbeta med ett integrationsperspektiv. Detta försvårade projektledarnas arbete med att förankra och driva igenom
tillväxtfrågor som uppfattades ligga mer i verksamhetens kärna.
SAMMANFATTNING
I den Integrationsrapport 2004 som Mjölby kommun gjorde som underlag det lokala tillväxtpartnerskapet fanns såväl bredd som djup ur ett integrationsperspektiv. Dock återfanns inte ett
integrationsperspektiv på ett liknande sätt i andra analyser. När det gäller representativitet i
processen vidtog Mjölby kommun en unik satsning för att analysera Mjölby ur ett integrationsperspektiv tillsammans med invandrare och flyktingar. Ingen annan kommun genomförde
en så grundlig undersökning där metoder som statistikanalys, intervjuer, enkäter och fokusgrupper kombinerades. I Integrationsrapport 2004 som beskrivs ovan fanns också en sällsynt
ansats. Transformativ mainstreaming syftar ju till att införliva ett integrationsperspektiv i en
verksamhets kärnfrågor. Syftet bakom rapporten var att få till stånd en bättre tillväxt i Mjölby
genom att bättre nyttja de invandrare som fanns i kommunen, liksom att få kunskaper om hur
man locka fler invandrare att bo och arbeta i Mjölby. Integration sågs som en del av det som
normalt var en kärnfråga i kommunens tillväxtarbete. Ett exempel på detta är att man i rapporten diskuterade hur ett integrationsperspektiv kan tillämpas på de förslag som SCB gav när det
gällde att åtgärda problemet med en ökad försörjningsbörda. När det gäller representation av
invandrare och invandrares erfarenheter medförde sättet att organisera framtagningen av Integrationsrapporten att Mjölby var unikt. I ingen annan kommun gavs invandrare på ett liknande
sätt möjlighet till påverkan på tillväxtarbetet. Genom att flyktingar och invandrare i en grupp
knöts till LEGS-processen kom invandrare, om än i begränsad omfattning, att inkluderas i det
kommunala tillväxtpartnerskapets breddade implementationsstruktur. Resultatet av detta arbete
omsattes dock inte i genomförande eller i förslag till åtgärder i LEGS-dokumentet. Dessutom
visade sig denna verksamhet vara mycket löst kopplat till det som uppfattades som huvudspåret i tillväxtpartnerskapets verksamhet, nämligen tillväxt.
Arbetet med integrationsanalysen motiverades utifrån en vilja att påverka tillväxtpartnerskapets inriktning och går att se som ett försök till informativ styrning. Frågan är om detta berodde
på ett i Mjölby institutionaliserat arbetssätt. I kommunen och LEGS-arbetet fanns en vana att
systematisk arbeta på detta sätt med miljö- och folkhälsofrågor som kunde ha tillämpats även
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på integrationsfrågan. Såväl miljö som folkhälsofrågor avsågs att mainstreamas in i det kommunala tillväxtarbetet. Ett villkor för mainstreaming var att arbetssättet sker på ett rutinmässigt
sätt. Visserligen bearbetades integrationsfrågorna i särorganiserade grupper. Men ett liknande
arbetssätt var rutin i Mjölby, även för miljö- och folkhälsofrågorna. Mjölbys integrationsanalys
möjliggjordes genom utvecklingspengar från LEGS-projektets centrala kansli, vilket var resultatet av en ekonomisk styrning. Men samtidigt satsade Mjölby kommun också egna resurser
inom ramen för LEGS-projektet i kommunen som tillät såväl projektledaren som annan kommunal personal att arbeta med NUTEK-projektet och Integrationsanalys 2004. Projektledaren
för LEGS i Mjölby tog rollen som metastyrande när det gällde översättningen av ett integrationsperspektiv.
Trots de olika initiativen och försöken till styrning kom inte integrationsfrågorna att bli en
del av diskussionerna, åtgärderna eller LEGS-dokumentet i Mjölbys LEGS-arbete. Tillväxtpartnerskapet aktörer övertygades inte eller ”förfördes” att införliva ett integrationsperspektiv i
sitt LEGS-arbete. Det blev en särkoppling mellan integration och tillväxtarbete. En anledning
kan vara att fokus i Mjölby låg på invandrare och deras erfarenheter utan att dessa fick tillträde
till en gemensam arena med andra tillväxtaktörer. I Mjölby kom inte integrationsfrågorna, trots
förarbete med analys och representation av invandrares perspektiv, upp på tillväxtpartnerskapets dagordning. De insatser som gjordes var säråtgärder. Idén om en transformativ mainstreaming kom inte att översättas i tillväxtprogrammets slutdokument eller i arbetsprocessen. Integrationsfrågorna fick inte utrymme i kärnverksamheten och översättningen resulterade därför
i särkoppling och i en underordnande anpassning, det vill säga assimilering.
SÖDERKÖPINGS

KOMMUN

Söderköpings kommun ligger längs Östersjökusten strax söder om Norrköping. Kommunen
hade år 2004 drygt 14 000 invånare, varav 5,8 procent med utländsk bakgrund. Kommunen har
en befolkningsökning, och en jämfört med andra kommuner ung befolkning. Arbetsmarknaden
präglas av småföretag med industriell inriktning. Utbildningsnivån är låg. De tre största arbetsplatserna är FläktsWoods med 225 anställda, Ramundersstaden AB med 75 anställda, och SAS
Bijouterier AB med 75 anställda. Inom Söderköpings kommun arbetade cirka 1 100 anställda.
Arbetslösheten låg år 2002 på 5,2 procent.
LEGS- D O K U M E N T E T
Söderköpings LEGS-dokument kallades Strategi för tillväxt och sysselsättning i Söderköpings
kommun, och omfattade en strategidel på 17 sidor och en handlingsplan på 18 sidor. I en bakgrund beskrevs kommunens tidigare antagna planer och program. I en visionsdel beskrevs ett
antal gynnsamma förhållanden som eftersträvades för år 2015. Som medel för att nå dessa förhållanden antogs olika delmål: som en fortsatt attraktiv kommun, höjd utbildningsnivå, fler
företag, ökat antal arbetstillfällen samt minskade ohälsotal.722 I programmet slogs fast att utvecklingen skulle präglas av en hållbar tillväxt. Där påpekades att jämställdhet och integration
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hade en stor betydelse för hållbar social tillväxt.723 Ett långsiktigt hot var en åldrande befolkning, även om Söderköping vid programskrivandet menade sig hade en ung befolkning. Arbetslöshet bland medborgarna i Söderköping var i snitt 3,4 procent, bland ungdomar 8,1 procent. Dessa förhållanden jämfördes med situationen för utomnordiska medborgare 6,8 procent.
Tre strategiområden valdes: Den attraktiva kommunen, Entreprenörskap och Ännu fler hållbara företag. Under underrubriken Företagande tog kommunen på sig uppgiften att påverka
medborgarnas och företagens attityder i frågor som företagande, entreprenörskap och integration. Under rubriken Livslångt lärande konstaterades att det var viktigt att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden genom att möjliggöra otraditionella val av utbildningar och yrken för bägge könen. I samband med detta konstaterade kommunen att: ” Här är även gruppen
invandrare en viktig målgrupp som till stor del är en outnyttjad potential”. Detta gällde framförallt det faktum att en ”oproportionerligt stor andel av invandrarungdomar” sökte till de individuella programmen på gymnasiet. Genom god vägledning och stöttning borde dessa förmås
att välja annan utbildning.
Utmärkande för Söderköpings LEGS-dokument var att man under rubriken LEGS horisontella kriterier relativt utförligt beskrev hur man i Söderköpings kommun arbetade och tänkte
kring de tre kriterierna: integration, jämställdhet och hållbar miljö. När det gäller integration
konstaterades att man mött svårigheter i att ”behandla ämnet”.724 Detta av flera skäl. Det fanns
olika uppfattningar om vad integration kunde innebära och partnerskapet hade svårt att föreställa sig hur det konkret skulle tillämpa ett integrationsperspektiv. En annan anledning var att
integration ansågs vara ett icke-problem för Söderköpings kommun då det fanns få invandrare i
kommunen, och dessa i hög grad arbetade eller drev egna företag. I Söderköping kopplade man
integrationsfrågor till problem – inte till tillväxtresurser. I det slutliga LEGS-dokumentet konstateras dock att i Söderköping var andelen arbetslösa invandrare var högre än bland infödda,
och att det fanns mer att göra när det gällde integration. Invandrarnas kompetens nyttjades inte
fullt ut. Man pekade också på att i närbelägna Norrköpings kommun kommer inom några år
cirka 35 procent av de ungdomar som går ut gymnasiet ha invandrarbakgrund. ”Med tanke på
vår integrerade arbetsmarknad, var det ett faktum som har stor betydelse även för Söderköping”.725 Partnerskapet konstaterade att det fanns mycket kvar att göra för att implementera en
aktiv integrationspolitik, något som också krävde ”…förutom en vilja, också organisation, resurser och engagemang”.726
A R B E T S P RO C E S S E N
Projektledaren i LEGS Söderköping deltog i flera olika aktiviteter inom LEGS Östergötland
kring mainstreaming av ett integrationsperspektiv. Hon arrangerade ett styrgruppsmöte för
LEGS Söderköping, där styrgruppen tillsammans med personal från NUTEK-projektet diskuterade olika möjligheter att arbeta med ett genomförande av en mainstreaming. Dessutom gjordes försök att inkludera företagare med utrikes bakgrund i det lokala partnerskapets arbete. Det
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senare lyckades inte då de som vidtalades inte såg sig som representanter för gruppen invandrarföretagare. De såg sig som företagare. Styrgruppen ansåg att eftersom invandrare inte var ett
problem i Söderköping behövdes ingen särskild satsning på integration i tillväxtarbetet. Då
kommunen hade en ung befolkning kände styrgruppen inte heller att det fanns något demografiskt hot. Projektledaren försökte i olika sammanhang återkommande ta upp integrationsfrågan
och i det slutliga LEGS-dokumentet fanns ett resonemang kring vikten av att arbeta vidare med
integrationsfrågorna. Dock föreslogs inte några konkreta åtgärder.
Processen att organisera själva partnerskapet och dess arbete var krävande. Olika prioriteringar
av arbetsuppgifter blev nödvändiga:
Det har inte varit lätt för oss att riktigt greppa hur vi ska föra in det här. Och tyvärr så var väl
inte de horisontella målen högst på dagordningen i början. De andra frågorna har varit krävande och då har det liksom inte blivit tid till att få med de andra perspektiven. Jag vet att
jag hade i min planering att jag skulle ha möten som på något sätt skulle skära in de här bitarna i diskussionerna också men det fanns liksom aldrig utrymme för det. Vi hann inte.727

LEGS-projektet uppfattades ha alltför många mål och områden.
Det har nästan varit övermäktigt med alla dessa samhällsområden man helt plötsligt skulle
vara väldigt insatt och kunnig i. Det har varit sociala frågor, utbildning, miljö, jämställdhet
och integration.

En bidragande orsak var också att projektledaren själv inte ansåg att hon hade tillräckliga kunskaper för att agera med auktoritet.
Det är inte lätt att vara samtalsledare i ett ämne du inte känner att du behärskar.

Nedan visar hur projektledaren, trots en annan ambition, slutligen prioriterade bort integrationsfrågorna.
Det var väl så att de här horisontella perspektiven var väl inte allra högst på dagordningen i
början. Tillväxt och sysselsättningsfrågor tog plats. Sysselsättningsfrågorna är också något
man kan fördjupa sig i hur länge som helst och då hade det liksom aldrig blivit tid över till
att få med de här andra perspektiven. Jag vet att jag hade i min planering att jag skulle ha
möten som på nått sätt skulle skära in de här bitarna i diskussionerna också, men det fanns
liksom aldrig utrymme till det utan allt det andra tog överhanden, och ofta kort om tid också,
så att hela tiden fick man … ja, vi hinner inte nu, det får vänta.728

Projektledaren upptäckte snart att nätverksarbete var tidsmässigt krävande. I dennes uppgifter
låg att initiera, stödja och styra lokala tillväxtnätverk i kommunerna:
Det är ju en tidsfråga, att åka runt och sitta och prata och verkligen peppa och jaga på folk.
Det är ju väldigt tidskrävande och det var ju det jag gjorde inledningsvis när jag började rag-
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ga ihop partnerskapet, då var det ju det där med den personliga kontakten. Vid det laget hade
jag lärt mig att skicka ut något brev eller mail - vilka är med på det här? – det resulterar i
noll. Det får man aldrig någon respons på, utan det är direkta kontakter alltså. Sätta sig ner,
ta sig tid, förklara grundligt vad vi hoppas det ska leda fram till och du är en jätteviktig person som vi vill ha med i det här.729

SAMMANFATTNING
Det förekom resonemang och förslag till åtgärder kring integration i Söderköpings LEGSdokument. Åtgärderna var dock begränsade och kan betecknas som säråtgärder. Det förekom
inte ett integrationsperspektiv på bredden eller djupet i några analyser. Inledningsvis strävade
det lokala tillväxtpartnerskapet efter att inkludera ett integrationsperspektiv. Bland annat samarbetade man utan att vara formell deltagare med NUTEK-projektet, ordnade möten med styrgruppen i det lokala tillväxtpartnerskapet samt deltog vid utbildningsaktiviteter och seminarier.
Partnerskapet försökte utan att lyckas att inkludera invandrare i tillväxtpartnerskapets arbete.
Det förekom försök till nätverksstyrning i form av ett begränsat metastyrande när det gällde
integration, vilket dock inte kunde genomföras på grund av brist på tid och kunskap. Projektledaren tog inledningsvis på sig ansvaret som metastyrande när det gällde integrationsperspektivet. Framförallt förekom olika former av informativ styrning. Bristande gensvar från partnerskapet hindrade projektledaren från att gå vidare och partnerskapet kom att spela en negativ
roll för översättningen av ett integrationsperspektiv i Söderköpings LEGS-projekt.730 Integrationsfrågorna särbehandlades och underordnades övriga tillväxtfrågor. Det skedde en översättning som innebar en särkoppling mellan idén om integration genom mainstreaming och övrigt
tillväxtarbete. Idén om en transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv refuserades i såväl LEGS-dokumentet som i arbetsprocessen.
FINSPÅNGS

KOMMUN

Finspångs kommun ligger i Östergötlands nordvästra hörn och gränsar till Södermanland och
Närke. Befolkningen var år 2004 cirka 21 000 personer, vilket innebar en befolkningsminskning med 3 500 personer på 20 år. Andelen med utländsk bakgrund var år 2005 12,6 procent.
Arbetsmarknaden domineras av större industrier med högteknologiska inslag. Företagen har
fortlöpande investerat utan att detta resulterat i fler jobb. Därutöver finns ett antal medelstora
företag i Finspångs kringorter. Den offentliga sektorn hade dragit ner kraftigt men var fortfarande en stor arbetsgivare. Arbetslösheten låg 2002 på 5,9 procent. Det fanns få högutbildade i
kommunen. Inpendlingen av kvalificerad arbetskraft är hög. De tre största privata arbetsplatserna var Siemens AB drygt 2 200 anställda, Outokumpu AB med 425 anställda och SAPA
Profiler AB med 375 anställda. Inom kommunen arbetade cirka 1 700 personer.
LEGS- D O K U M E N T E T
LEGS-dokumentet i Finspång hette Lokalt tillväxtprogram Finspångs kommun. Programmet
gavs även ut som en broschyr: Tillväxt Finspång. Det lokala tillväxtprogrammet omfattade 15
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sidor, med en relativt utförlig bakgrund när det gällde befolkning och näringsliv. I dokumentet
fanns en hänvisning till invandrare under det strategiska området Företagande och arbete, där
det konstaterades att man i Finspång måste utnyttja sin arbetskraftsreserv bättre och ”bli snabbare och effektivare på att slussa ut invandrare på den ordinarie arbetsmarknaden”.731 Det
nämndes dock inget om hur detta skulle bli verklighet. I broschyren Tillväxt Finspång om det
lokala tillväxtprogrammet återfanns under samma strategiska område att Invandrarresursen
skulle kartläggas. 732 Tanken bakom åtgärden var att kartlägga resurser som språk, nätverk och
liknande hos Finspångs invandrare för att kunna samla dessa till en kompetensbank som kunde
utnyttjas av skolväsende och företagande vid behov.733
A R B E T S P RO C E S S E N
I Finspång bildades ett lokalt partnerskap med såväl tjänstemän och politiker från kommunen,
som representanter från näringslivet. Partnerskapet verkade redan från början se LEGSprojektet som viktigt:
Det var en stabil och gedigen grupp som kom i gång bra. Man hade klart för sig från början
vad man ville göra. Inställningen var positiv från början och man ville inte att resultatet enbart skulle bli en hyllvärmare.734

Projektledaren bedömde att man tidigt lyckades förankra arbetet i den högsta ledningen.
Och i och med att jag så tidigt fick klart med vårt kommunalråd och han säger att jag vill
vara med på det här och jag tänker inte missa ett partnerskapsmöte så gav det ju en signal
inte bara till mig som projektledare utan även till alla andra aktörer.

Man lyckades även få en god representation från näringslivet. Projektledaren såg inledningsvis
inte hur ett integrationsperspektiv skulle kunna bidra till LEGS-programmet.
Först det här med integration tolkade jag som flyktingmottagning och om attityder mot invandrare och det tyckte jag vi gjorde en del bra saker redan kring här i kommunen och såg
inte hur det skulle kunna läggas in i ett tillväxtprogram.

En bidragande orsak till detta var en prioritering av arbetet med partnerskapet.
Men har man hur många ärenden som helst så är det oftast så att man tar de enkla först. Och
är det så att man tycker integration är svårt för man har svårt att hitta den naturliga kopplingen till tillväxtarbetet så har man lagt det åt sidan.

Efter en workshop med NUTEK-projektet och partnerskapet i Finspång började han se möjligheter med ett integrationsperspektiv.
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När jag vände på kuttingen och i stället börja tänka på integration som en resurs för tillväxt
började det här med validering dyka upp lite grand. Och sedan när jag kopplade samman det
med berättelsen om iraniern735 då började jag inse att det var de här glasögonen jag skulle ta
på mig när jag tänkte integration – alltså tillväxt.

Det tänkandet utvecklades till en idé om att inventera vilka resurser man hade i form av invandrare med kunskap om språk, länder och nätverk bland företagen i kommunen.
Och då helt plötsligt tyckte jag att jag hittat ett perfekt sätt att få in integration och när jag
sedan lanserade detta för näringslivsrådet, så tände de på alla cylindrar och sa ”fy fan vad
bra, det här har vi eftersökt länge”. Och jag lanserade det för politikerna, och för vår kommundirektör som tyckte det var skitbra och sa att detta måste vi ha med i programmet.

Inför partnerskapet presenterades idén om att genomföra en analys av invandrarresurser i företagen som skulle kunna samlas till en informationsbank dit man kunde vända sig när olika företag stötte på av bekymmer eller hade behov av någon form av sådan kunskap. Detta skulle
gagna företagen:
Men det ska då naturligtvis i förlängningen också gagna invandrarna så att dom kan hitta nya
nischer, nya arbetsuppgifter, nya företag att jobba med. Vi ska helt enkelt sitta som spindeln
i nätet här på näringslivsavdelningen med en massa kunskaper som skulle kunna gagna våra
företag.736

SAMMANFATTNING
Det förekom diskussioner, förslag liksom en vilja att försöka koppla samman ett integrationsperspektiv med ett tillväxtperspektiv. Men graden av bredd och djup i analysen var inte sådan
att Finspångs LEGS-dokument kan karaktäriseras som ett exempel på en översättning av idén
om en transformativ mainstreaming. Inte heller var arbetsprocessen kring framtagandet av dokumentet – genomförandet – präglat av ett integrationsperspektiv. Det fanns inte invandrare,
eller företrädare för invandrare, med i partnerskapets implementationsstruktur. Inte heller lyftes
ett integrationsperspektiv fram i utvärderingar och uppföljningar. De värderingar kring integration som fanns återspeglade i hög grad den nationella integrationspolicyns önskade täta koppling mellan integration och tillväxt, och ett resursutnyttjandeperspektiv. Den föreslagna åtgärden om en kompetensinventering bland kommunens invandrare går att tolka som präglad av
idén om mainstreaming. Detta då den inte var tänkt som en säråtgärd för invandrare utan var
avsedd att utnyttja invandrares kompetens i det existerande tillväxtarbetet. Det handlade dock
endast om en enstaka åtgärd. Projektledaren avsatte tid för att lära sig mer om integration och
deltog i olika aktiviteter inom ramen för NUTEK-projektet. Utifrån de kunskaper och insikter
projektledaren fått i samband med detta deltagande arbetade han fram ett åtgärdsförslag. Detta
åtgärdsförslag försökte projektledaren styra det kommunala tillväxtpartnerskapet att anta genom att informera om olika möjligheter och i dialog med partnerskapet starta en utvecklings735
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verksamhet. Partnerskapet reagerade genom att skriva in detta i det lokala LEGS-dokumentet.
Det förekom framförallt en informativ styrning. Projektledaren accepterade rollen som metastyrande i det kommunala tillväxtpartnerskapet, och använde sig framförallt av en deltagande
nätverksstyrning. Omfattningen av styrningen var ändå av en relativt begränsad karaktär och
resulterade endast i ett begränsat förslag till åtgärd. Ett integrationsperspektiv tillämpades inte
genomgående i LEGS-dokumentet eller arbetsprocessen. Översättningen fick därför karaktären
av en underordning och anpassning till gällande värderingar om tillväxt, det vill säga en assimilering. I översättningen i Finspång refuserades idén om en transformativ mainstreaming.
5.6.5 K O MM U N E R N A V A D S T E N A , Ö D E S H Ö G , Å T V I D A B E R G , V A L D E M A R S V I K
BOXHOLM

OCH

Här redogörs slutligen för de återstående fem kommunerna i LEGS-projektet: Vadstena, Ödeshög, Åtvidaberg, Valdemarsvik och Boxholms kommuner. Dessa kommuner var inte bland de
kommunerna som deltog i NUTEK:s projekt för Metodutveckling av lokala integrationsperspektiv. Inte heller tillhörde de den grupp av kommuner där det fanns ett mer omfattande intresse och arbete för att arbeta med integrationsfrågor. Dessa fem kommuner redovisade få
försök att översätta integrationspolitiska mål i de kommunala näringslivsstrategierna. Bristen
på empiriskt underlag gör därför att dessa fem kommuner endast kan redovisas mer översiktligt. I en avslutande sammanfattning redovisas resultat och slutsatser av analyserna av de fem
kommunerna.
VADSTENA

KOMMUN

Vadstena kommun ligger vid Vätterns strand i Östergötlands sydöstra del, strax söder om Motala. Befolkningen bestod år 2004 av drygt 7 500 personer, varav de med utländsk bakgrund
utgjorde 5,4 procent. Kommunen är i hög grad en boendekommun med många pendlare. Arbetsmarknaden domineras av vård och omsorg, mindre verkstadsföretag samt turism. De tre
största privata arbetsplatserna är Fredrikssons Verkstad AB med 175 anställda; ABS Pump
Production AB med 125 anställda och EWAB Enginering AB med 75 anställda. I kommunen
arbetar drygt 700 anställda. Arbetslösheten är lägst i Östergötland, med 3,5 procent. Utbildningsnivån är relativt låg.
LEGS-dokumentet i Vadstena hette Strategi och handlingsplan för tillväxt och sysselsättning i Vadstena kommun och antogs i oktober 2004. Det omfattade 23 sidor, varav sex var strategidel, och de övriga omfattade en handlingsplan. I strategidelen nämndes att ”mångfald”
skulle integreras i alla delar av strategin.737 Dock skrevs inget mer i dokumentet om invandrare, utlandsfödda eller integration, utom under strategiområdet ”Turism/besöksnäring” i handlingsplanen. Där föreslogs ett projekt för ökad sysselsättning i Vadstena. Projektet In/Utresor
skulle bygga på att ta tillvara utlandsfödda i Vadstenas kontakter med hemlandet för att bygga
upp reseverksamheter i bägge riktningarna. Utlandsfödda arbetslösa, speciellt kvinnor, bedömdes vara möjliga drivkrafter i projektet. Särskilt nämndes de nya EU-länderna och Ryssland
som möjliga marknader. I samband med detta pekades också på möjligheten av att nyttja ut737
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landsfödda för upplevelseresor kopplade till religion och kloster i Vadstena.738 Vadstena kommuns LEGS-projekt delade projektledare med Motala kommuns LEGS-projekt. Tanken var att
denne skulle arbeta på halvtid åt vardera kommunen. I Vadstena lyckades man att relativt
snabbt få till stånd ett partnerskap. Projektledaren upplevde dock partnerskapet som passivt
och med ett delvis bristande engagemang. Det var upp till projektledaren att komma med förslag. Det var också projektledaren som låg bakom förslaget om ett projekt för att nyttja boende
med utländsk bakgrund för en ökad turism till kommunen. Tanken var att satsa på helt- eller
deltidsarbetslösa och söka finansiering via någon EU-fond. Inspirationen kom bland annat från
en verksamhet i Motala kring funktionsnedsattas resor. En annan inspirationskälla var en bekant till projektledaren, en kvinna med rysk bakgrund, som försökt bli turistguide i Vadstena.
Det personliga engagemanget ledde här till att förslaget kom med i det slutliga LEGSdokumentets handlingsplan. I själva arbetsprocessen fanns ingen annan representation av invandrare, deras erfarenheter eller perspektiv. 739 Inte heller diskuterades integration i partnerskapet. Idén om mainstreaming av ett integrationsperspektiv, refuserades.
ÖDESHÖG

KOMMUN

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands sydöstra delar. Kommunen hade år 2004, 5 520 invånare, varav de med utländsk bakgrund stod för 6,3 procent. Kommunen har en låg utbildningsnivå bland sina invånare. De tre största privata arbetsplatserna var Danagårds Grafiska
AB med 75 anställda; Hallins Verkstäder AB med 75 anställda och Wahlquists Verkstäder
med 75 anställda. I Ödeshögs kommun arbetade 450 anställda. Arbetslösheten låg på 5,4 procent år 2002.
LEGS-projektet i Ödeshög ledde fram till de två dokumenten: Strategi för tillväxt i Ödeshögs kommun 2005 – 2008, och Handlingsplan för tillväxt i Ödeshögs kommun 2005 – 2008.
Strategin omfattade 16 sidor med bakgrund, beskrivning av arbetssätt samt presentationen av
de sex strategiområdena: Ödeshög, – Ett utomhuscentrum, Kompetens, arbetskraft och attraktivt boende, Marknadsföring, Företagande samt Livskvalitet och Infrastruktur. Ingenstans i
LEGS-dokumentet nämndes något om att man skulle leva upp till vissa horisontella mål eller
att målet integration till invandring skulle införlivas i strategin. I strategidokumentets område,
Företagande, nämndes målet att man skulle verka för särskilt såväl kvinnligt och invandrares
företagande.740 Detta kopplades inte till någon analys eller medföljande motivering. Inte heller
beskrevs hur detta mål skulle uppnås. I Handlingsplanen för tillväxt fanns inget om integration
eller invandrare.
Det etablerades ett lokalt tillväxtpartnerskap med fyra arbetsgrupper som arbetade med frågor kring företagande, marknadsföring, livskvalitet och infrastruktur. Inledningsvis anordnade
projektledaren en så kallad Framtidsverkstad. Deltagarna från denna engagerade sig i de olika
arbetsgrupperna. LEGS-projektet fick inte någon stark ställning bland kommunens tjänstemän.
Ingen medverkan förekom av invandrare eller invandrares perspektiv.
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VALDEMARSVIK
Valdemarsviks kommun är en skogs-, skärgårds- och kustkommun i sydöstra Östergötland.
Kommunen hade cirka 8 100 invånare år 2004, varav 5, 6 procent hade utländsk bakgrund. I
kommunen finns en tradition av flyktingmottagande. Arbetsmarknaden domineras av verkstadsindustri. De största arbetsplatserna är Outokumpu AB med 175 anställda, Voith Fabrics
Gusum AB med 125 anställda och Holmbo Production AB med 75 anställda. Kommunen är
största arbetsgivaren med cirka 650 anställda. Arbetslösheten låg år 2002 på 5,2 procent.
Valdemarsviks kommuns LEGS-dokument hette Tillväxt Valdemarsvik och bestod av en
strategi- och handlingsplan för tiden 2005 – 2008. I dokumentets inledande strategidel slogs
fast att i varje delområde skulle ett antal så kallade grundbultar belysas. Dessa grundbultar bestod av ett antal perspektiv som skulle genomsyra programmet: nämligen kultur, ungdom, jämställdhet, hållbar miljö och integration. Anledningen till att de kallas grundbultar var att de sågs
som ”viktiga förutsättningar för en större helhet”.741 Dock utvecklades inte vad grundbulten
integration innebar mer konkret. Avsikten var snarast att visa vilka områden man ansåg behövde utvecklas vidare. I ett senare beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott kring fortsättningen
av arbetet med tillväxt nämndes inget om ett fortsatt arbete med integration.742
Partnerskapet drogs samman vid ett antal tillfällen för att diskutera innehållet i LEGSdokumentet. Ett antal arbetsgrupper bildades, som lade fram förslag för hur man skulle arbeta.
Vid ett tillfälle föreläste och diskuterade medarbetare från NUTEK-projektet för integration på
ett möte med ett sjuttiotal deltagare. Integrationsfrågorna var ett av flera inslag vid detta möte.
Ämnet väckte ett visst intresse och en diskussion startade. Dock kom denna inte att leda till
något fortsatt utvecklingsarbete i Valdemarsvik. Under mötet diskuterades flyktingar som startat företag i Valdemarsvik och hur liknande satsningar skulle kunna uppmuntras. Man diskuterade även om och hur invandrare som startat företag skulle kunna inkluderas i LEGSprocessen. Ingen invandrare deltog i projektet. Enligt projektledaren fanns det inledningsvis ett
visst intresse för de horisontella målen i kommunen, men vartefter blev det allt svårare att lyfta
in dessa mål i arbetsprocessen.743 Det förekom ett resonemang kring mainstreaming av ett integrationsperspektiv inför arbetet med att formulera ett styrdokument i Valdemarsvik, men det
resulterade inte i några förslag eller åtaganden.
ÅTVIDABERG
Åtvidabergs kommun ligger i södra Östergötland och gränsar till Linköpings kommun. Kommunen hade cirka 11 800 invånare år 2004, varav 4,8 procent hade utländsk bakgrund. Kommunen har drabbats av omställningsproblem på arbetsmarknaden med neddragningar inom
tillverkningsindustrin. De tre största privata arbetsplatserna är Partnertech Åtvidaberg AB med
525 anställda; Assalub med 35 anställda och Baro Wood med 35 anställda. Inom kommunen
arbetar drygt 1 000 anställda. Arbetslösheten låg år 2002 på 5,4 procent.
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Åtvidabergs kommuns LEGS-projekt sammanfattades i dokumentet Lokalt tillväxtavtal i samverkan för utveckling och tillväxt i Åtvidabergs kommun – Strategi för tillväxt 2005-2008. I
detta dokument fanns ett särskilt avsnitt kring integration som framförallt fokuserade på mottagningen av flyktingar. Utöver detta redovisades en diskussion kring en förbättrad Svenska för
invandrare. I samband med dessa inslag förekom en mindre diskussion om sambandet mellan
integration och tillväxt. Inledningsvis fanns representanter för flyktingmottagningen och undervisningen av SFI med i diskussionerna kring ett lokalt tillväxtavtal i Åtvidaberg. Efterhand
minskade deras deltagande i processen. Det fanns ingen medverkan från någon invandrarorganisation i processen. Ett skifte i projektledarskap påverkade kontinuiteten i arbetet. Det fanns
begränsade resonemang och förslag kring integration i Åtvidabergs LEGS-dokument. Utöver
en kortare diskussion om eventuella möjligheter till åtgärder inom flyktingmottagande och
Svenska för invandrare kom inget att omsättas i konkreta förslag.
BOXHOLMS

KOMMUN

Boxholms kommun ligger i skogsbygd i södra Östergötland på gränsen till Småland och hade
cirka 5 300 invånare år 2004. Av dessa hade 5,2 procent utländsk bakgrund. Kommunens arbetsmarknad präglas av stål, skog och verkstadsindustri. Kommunen är den största arbetsgivaren med lite över 400 anställda. De tre största privata arbetsgivarna är Fundia Special Bar AB
med 225 anställda; Accabon AB med 125 anställda; och Boxholms Stål AB med 75 anställda.
Arbetslösheten var 5,6 procent år 2002. Utbildningsnivån är låg, särskilt för unga män.
LEGS-projektet i Boxholms kommun syftade till tillväxt och sysselsättning. Från kommunens
sida förutsåg man stora problem i framtiden kopplade till brist på kompetent arbetskraft, och en
pågående generationsväxling bland anställda och företagare. I sitt slutdokument skrev man att
varken integration eller det horisontella målet miljö hade behandlats:
Miljö- och integrationsperspektiven har vi inte behandlat med anledning av att dessa frågor
inte tagits upp som problem i kommunen.744

Projektledaren för LEGS i Boxholm var företagskonsult utan tidigare kopplingar till kommunen.745 Det lokala tillväxtpartnerskapet bestod av kommunala politiker och tjänstemän. Boxholms lokala tillväxtpartnerskap valde medvetet att inte alls behandla frågor kring integration.
Någon mainstreamingsprocess kring integration kom därmed aldrig att starta i samband med
LEGS-projektet i kommunen. Det fanns inga aktörer som ville driva frågan.
SAMMANFATTNING
I ingen av de fem ovan granskade kommunerna förekom ett integrationsperspektiv med tillräckligt bredd eller djup i arbetet med LEGS-dokumentet eller i de lokala partnerskapen, för att
det ska motsvara kriterierna i mitt analysschema för en fullödig översättning av idén om transformativ mainstreaming. Projektledarna i Vadstena, Åtvidaberg och Valdemarsvik försökte ta
upp frågor som var relaterade till ett invandrarperspektiv. Dessa försök gav inte något avtryck i
744
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de lokala tillväxtpartnerskapen. Det fanns inte något integrationsperspektiv mainstreamat i
beslutsfattande och genomförande. Invandrare representerades inte i beslutsorganisationen, vid
genomförandet eller på något annat sätt i de kommunala tillväxtpartnerskapens implementationsstrukturer. Inte heller förekom integrationsperspektiv i utvärderingar och uppföljningar.
En jämförelse mellan värderingarna i de lokala LEGS-dokumenten och de i regeringens integrationspolicy, visade en låg grad av överensstämmelse. I viss mån fanns försök att koppla
samman integrationsfrågor med tillväxt. Så försökte man till exempel i Åtvidaberg att koppla
samman Svenska för invandrare med tankar om tillväxt; och i Vadstena invandrare med tillväxt genom en turistsatsning. Men dessa försök blev aldrig en del av ett ordinarie tillväxtarbete. LEGS-projekten i de fem kommunerna är därför inte exempel på översättning av idén om
ett mainstreamingsperspektiv. Snarare skedde en särkoppling av integrations- och tillväxtpolicy.
I några av kommunerna försökte man att styra partnerskapen mot att anamma ett integrationsperspektiv, men dessa försök misslyckades. Visserligen skulle då samma regelstyrning
tillämpats för dessa, som för de andra kommunala tillväxtpartnerskapen: men deras bristande
följsamhet ledde inte till några ekonomiska påföljder, som uteblivna EU-bidrag. Inte heller
blev det några andra påföljder. Detta märktes mycket tydligast i fallet Boxholms kommun som
beslutade sig för att inte arbeta med integration som horisontellt mål.
I den nätverksstyrning som förekom genom de lokala tillväxtpartnerskapen ingick inte mainstreaming av integration som ett mål som i realiteten tillmättes någon större betydelse. De projektledare som försökte implementera ett integrationsperspektiv hade för lite resurser i form av
kunskap och tid för att kunna övertyga andra aktörer om vikten av att mainstreama ett integrationsperspektiv. Det fanns få spår av metastyrning när det gällde integration, till exempel i
form av en direkt inblandning från den regionala LEGS-ledningen. De existerande nätverken i
form av tillväxtpartnerskapen, kom att påverka översättningen av ett integrationsperspektiv så
att det aningen refuserades eller särkopplades.
Hos de fem granskade kommunerna fanns ett fall av medveten refusering – ickeöversättning – nämligen Boxholms kommun. Även i de övriga fallen översattes inte idén om
ett mainstreamat integrationsperspektiv. Det rörde sig alltså om ett icke-antagande. Varken i
kommunernas LEGS-dokument eller i deras arbetsprocesser fanns försök till mainstreaming av
ett integrationsperspektiv. Inte heller gavs i olika intervjuer eller samtal några indikationer på
att sådana försök till mainstreaming förekommit.
5.6.6 S A M M A N F A T T N I N G

AV ÖVERSÄTTNINGARNA I

LEGS- P R O J E K T E T

Vid starten av LEGS-projektet i Östergötland uttrycktes stora ambitioner om mainstreaming av
ett integrationsperspektiv. Formuleringar om detta fanns bland annat i olika ansökningsdokument och avtal. Lärdomarna från mainstreamingen var tänkta att överföras och översättas in i
det vardagliga regionala tillväxtarbetet. Det är dock svårt att finna några förverkligade resultat
av dessa ambitioner. Undantaget är Kinda kommun där ett integrationsperspektiv behandlades
inom i stort sett alla delområden av kommunens LEGS-projekt. Det fanns emellertid inte någon representation och medverkan av invandrare i själva arbetsprocessen. Flera andra kommuner försökte också tillämpa ett integrationsperspektiv, försök som resulterade i olika säråtgär-
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der för invandrare. Förmågan räckte inte till och intresset var för svagt för en mainstreaming av
ett integrationsperspektiv – särskilt av en transformativ karaktär.
Stor vikt lades på att utveckla lokala tillväxtpartnerskap i kommunerna. Genom dessa skulle
olika aktörer ges en gemensam arena för att utveckla tillväxtarbetet i kommunerna. Partnerskapen var i sig exempel på nätverksstyrning. Själva organiserandet av partnerskapen tog stor
kraft och tid i anspråk. De projektledare i de lokala LEGS-projekten som skulle agera som metastyrande i partnerskapen, ansåg sig inte ha tid, resurser eller kunskaper nog för att kunna
övertala, eller ”förföra”, de olika aktörerna att mainstreama ett integrationsperspektiv i sitt arbete. Det fanns projektledare som inte själva var övertygade om nyttan av en integrationspolitik i det kommunala tillväxtarbetet. Dessutom fanns det flera, som även om de själva såg nyttan av att tillämpa ett integrationsperspektiv, ansåg att detta inte gällde för de aktörer projektledarna måste värva för att få till stånd de kommunala tillväxtpartnerskapen och LEGSdokumenten. Här uppkom således en motsättning mellan strävan att mainstreama ett integrationsperspektiv och strävan att få till stånd lokala tillväxtpartnerskap med uppgift att arbeta
fram kommunala näringslivsstrategier. Denna motsättning resulterade i en marginalisering och
underordning av integrationsperspektivet.
En analys av LEGS-projektet som enbart grundat sig på olika dokument skulle lett till bedömningen att det delvis genomförts lyckade översättningar av idén om mainstreamning av ett
integration. En närmare analys, där även arbetsprocessen granskas, visar att så inte var fallet.
Av de granskade översättningarna var det ingen som helt levde upp till kriterierna för en transformativ mainstreaming (se kapitel 4). Analysen visar att misslyckandena såg mycket olika ut.
Översättningarna präglades av de lokala kontexterna. Skillnaden mellan Boxholms kommun,
som valde att inte arbeta med frågan om invandrare och Kinda kommun var mycket stor. Likaså fanns stora skillnaderna mellan övriga kommuner när det gällde såväl resultat som användningen av olika former av styrning. Framförallt användes olika former av informativ styrning
där olika metastyrande projektledare försökte att med kunskap och övertalning få till stånd
översättningar av mainstreaming av ett integrationsperspektiv i olika lokala kontexter. Det förekom även viss form av ekonomisk styrning inom ramen för LEGS-projektet i form av ”morötter”, det vill säga anslag till underlag och förstudier, vilket resulterade i att sådana genomfördes i Norrköping och Mjölby. Inledningsvis fanns ett hot om att ekonomisk styrning, i form
av sanktioner, även skulle kunna komma att användas som ”käpp”. Bristande följsamhet när
det gällde mainstreaming av integration skulle kunna leda till att kommunerna miste hela EUbidraget. Genom behandlingen av Boxholms kommun beslut att inte leva upp till sitt avtal om
LEGS-projektet, liksom uteblivna åtgärder mot andra som inte heller levde upp till sina åtaganden, visade LEGS-projektets ledning att detta var ett tomt hot.
Aktörerna i de nätverk som tillväxtpartnerskapen bildade agerade utifrån det som Hjern och
Porter definierar som organisationslogik, en bedömning av olika förhållanden och förslag utifrån vad man anser gynnar den egna organisationen.746 De olika projektledarna och andra aktörer försökte i sina kalkyler komma fram till om de integrationspolitiska målen och åtgärderna, skulle bidra till uppfyllandet av vad de uppfattade som den egna organisationens övergri-
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pande mål. I flera fall resulterade detta i att invandrare och integration avfärdades som möjliga
resurser i tillväxtarbetet. En del kommuner ansåg att eftersom det inte fanns många invandrare
i kommunen fanns det heller inte något ”invandrarproblem” som föranledde ett engagemang i
frågan. Integrationspolitiska frågor kategoriserades vid översättningarna som något väsenskilt
från ”normalt” regionalt- och lokalt tillväxtarbete, vilket ledde till icke-översättning och refusering eller en marginaliserande underordning, assimilering,. Ett citat från en utvärdering av
LEGS-projektet i Östergötland kan illustrera detta.
Vid intervjuerna (med projektledare) framkom det att man i de flesta fall anser att det har varit svårt att göra något med de horisontella målen. Man tog upp och påminde om dessa
aspekter i de diskussioner i olika grupper som fördes i LEGS-arbetet fram till hösten. Ett
problem var att dessa aspekter sällan dök upp på ett naturligt sätt och det blev lite krystat när
man försökte styra diskussionerna åt det hållet.747

5.7 ÖVERSÄTTNING SJU: LANDETS REGIONALA TILLVÄXTPARTNERSKAP 1998-2007
I detta avsnitt ana lysera s ö versä ttn ing en a v de in tegra tion spolitiska må len i land ets a lla
tjugo en reg iona la tillväxtpartn erskap. Ana lysen basera r sig på en gran skn ing av und erlag,
förslag, färd iga reg iona la tillväxtavta l 2000 – 2003 m ed dess o lika revideringar sam t tillväxtp rogram und er period en 2004 – 2007 . Därtill ha r ITPS, NU TEK: s o ch reg ering skan sliets upp fö ljn ingar o ch u tvärd eringa r stud erats. Likaså ha r i viss mån d e reg iona la tillväxtpa rtnerskap ens egna upp fö ljn inga r g ranska ts . Resu ltaten från en u tredn ing om in tegration och reg iona l tillvä xt samt en stud ie a v EU:s stru kturfond er ha r o ckså u tn y ttja ts .

Syftet med den följande analysen av de olika regionala tillväxtpartnerskapens översättningar är
annorlunda än i de tidigare genomförda analyserna, vilka huvudsakligen var av beskrivande
och explorativ karaktär. I denna analys är fokuset riktat mot hur tolkningarna av översättningarna i den nationella integrationspolicyn och i den regionala utvecklingspolitiken liksom kedjan av översättningar i Östergötland, förhåller sig till utvecklingen i landet som helhet. Hur har
översättningen av den nationella integrationspolicyn kommit till uttryck i de olika policydokumenten i de 21 regionala tillväxtpartnerskapens arbete under perioden 2000 – 2007? Avviker
Östergötland? Denna kartläggning och analys går mer på bredden än på djupet. Det handlar
konkret om att analysera policydokument i form av regionala tillväxtavtal, regionala tillväxtprogram, eventuella underlag och missiv från landets 21 regionala tillväxtpartnerskap från och
med år 2000 fram till och med år 2007. Under de regionala tillväxtavtalens tid mellan år 2000
till år 2003 var integration frivilligt som horisontellt mål. Det var först från och med 2004 som
det blev ett obligatorium. Ett annat faktum att ta hänsyn till är att från och med år 2004 sker
revideringar i regionerna vid olika tidpunkter och i olika omfattning. I denna jämförelse kan
inget sägas om de processer eller orsakssammanhang som lett till att de olika programmen ser
ut på liknande eller olika sätt. Det kan ju finnas en rad olika orsaker även till att olika program
verkar ger ett liknande intryckt.748
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5.7.1 D E

REGIONALA TILLVÄXTAVTALEN

2000 – 2003

Ovan ställdes frågan om mönstret från översättningarna i Östergötland återfanns i andra av
landets regionala tillväxtpartnerskap? Svaret på frågan är ja. Över hela landet återkom, mer
eller mindre tydligt, ett liknande mönster. Under perioden 2000 – 2003, de regionala tillväxtavtalens tid, antog en handfull regioner det frivilliga horisontella målet ”integration av invandrare” eller lyfte fram betydelsen av integration i samband med regional utveckling. Där man antog detta mål översattes idén om mainstreaming av integration i olika målformuleringar i centrala policydokument som regionala tillväxtavtal på ett sätt som i hög grad motsvarade regeringens integrationspolicy. I de regionala tillväxtavtalens mer operationellt inriktade delar fanns
ett liknande mönster som i översättningarna från Östergötland. De olika insatserna och åtgärderna genomsyrades inte på bredden av ett integrationsperspektiv. Det förekom regioner där
särskilda invandrarsatsningar i form av olika projekt planerades. Med tiden blev sådana åtgärder i vissa regioner relativt framträdande. Det var dock fortfarande övervägande frågan om
olika typer av säråtgärder riktade mot invandrare som grupp och inte inordnade i ett perspektiv
som syftade till en gradvis ökning av mainstreaming. I underlag och analyser införlivades inte
konsekvent ett integrationsperspektiv. I olika underlag redovisades fakta om invandrares andel
av befolkningen, arbetslöshet, andel bidragstagande och liknande, utan att detta kopplades till
ett tillväxtperspektiv. Det fanns heller inte spår av att man prövat om det varit relevant med ett
integrationsperspektiv inom olika insatsområden. Under 2000 – 2003 var det enbart jämställdhet och hållbar miljö som var obligatoriska horisontella mål för de regionala tillväxtpartnerskapen. Det fanns möjlighet för de regionala tillväxtpartnerskapen att frivilligt välja till
även andra horisontella mål, en möjlighet som utnyttjades relativt ofta.749 Vanliga frivilliga
horisontella mål var folkhälsa, internationalisering, och ungdom. Regioner som hade integration av invandrare som horisontella mål eller tog upp integration som viktigt, var de tre storstadsregionerna; Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Dessutom tog även Östergötland,
Uppland, Kronoberg, Halland och i viss mån Blekinge upp frågan. Bland dessa var Östergötlands regionala tillväxtavtal det som med starkast eftertryck drev integration som ett horisontellt mål i målformuleringar, missiv, i bakgrundmaterial och genom uttalanden av ledande aktörer i det regionala tillväxtpartnerskapet. Övriga regioner skiljde sig sinsemellan åt, från att
inte redovisa något alls kring integration till att ta upp frågan i olika sammanhang och med
skiftande kraft.750 Idén om en transformativ mainstreaming av integrationspolitiska mål översattes inte i någon regionalt tillväxtavtal på ett sätt som uppfyller analysschemats kriterier.
5.7.2 D E

REGIONALA TILLVÄXTPROGRAMMEN

2004 – 2007

Regeringen såg positivt på erfarenheterna av de regionala tillväxtavtalen och beslöt att göra
arbetsmetoden obligatorisk. Avtalen döptes till regionala tillväxtprogram, RTP, och regionerna
ålades att utarbeta sådana för perioden 2004 – 2007. Det horisontella målet ”integration av
invandrare” blev obligatoriskt. Det ledde till att alla regioner i sina tillväxtprogram tog upp
integration som ett prioriterat mål vilket skulle genomsyra all verksamhet – det vill säga main-
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streaming. Regeringen behöll också jämställdhet och miljö som obligatoriska horisontella mål.
Även dessa skulle genomsyra alla insats- och åtgärdsområden: Alla analyser, alla beslut samt
genomföranden, liksom alla utvärderingar och uppföljningar, skulle genomsyras av de horisontella målen. Kom mönstret från de regionala tillväxtavtalens tid att brytas? Skulle en mainstreaming på bredden nu ske? Inledningsvis blev svaret nej. Regeringen underkände alla regionernas utkast till tillväxtprogram när det gällde mainstreamingen av det horisontella målet integration.751 I övrigt blev de godkända, med förbehållet att de skulle åtgärda integrationsperspektivets genomslag så att integration som horisontellt mål skulle genomsyra partnerskapen. En
sådan mainstreaming kom dock inte till stånd. Ett integrationsperspektiv behandlades endast
inom ett fåtal insats- och åtgärdsområden. En mainstreaming av transformativ karaktär saknades. Detta innebar inte att det inte förekom åtgärder och insatser för och med invandrare. Efterhand fick frågor om åtgärder mot segregation av invandrare en allt större plats, och åtgärder
riktade mot invandrare blev rutinmässigt del av det regionala tillväxtarbetet i många regioner.
Antalet åtgärder ökade liksom omfattningen av dessa åtgärder. Åtgärderna blev i flera fall också mer kvalificerade och sträckte sig till från valideringar, utbildningar, praktik, matchning.
Analyser och faktaunderlag togs fram liksom olika checklistor, guider och liknande. De olika
åtgärderna levde dock inte upp till de krav som ställdes på en transformativ mainstreaming.
Fortfarande 2007 fanns det ingen region där ett försök att genomföra en konsekvensanalys av
de regionala tillväxtpartnerskapens kärnområden, det vill säga centrala och väsentliga verksamheter, genomförts fullt ut ur ett integrationsperspektiv.752 För att återigen understryka:
säråtgärder behöver inte ses som något som står i motsättning till en idé om transformativ mainstreaming. De kan ses som kompletterande insatser, men enbart säråtgärder innebär att det är
något annat som genomförts än mainstreaming. Mainstreaming förutsätter att kärnan, det centrala i en verksamhet, genomsyras av det perspektiv man vill mainstreama. Det fanns exempel
på att enstaka åtgärder och projekt inom ramen för de regionala tillväxtavtalen och tillväxtprogrammen präglades av en ansats till ett sådant tänkande. Nedan beskrivs två av dessa exempel
för att visa att principen i sig inte var vare sig okänd eller oanvänd.
Det första exemplet härstammar från Halland 2000 – 2003. Inom ramen för det regionala
tillväxtavtalet gjordes en analys av svagheter och styrkor för näringslivet i Halland. En sådan
svaghet var bristen på industrielektriker. Denna brist var ett allvarligt problem för stora delar
av Hallands livsmedelsindustri. Att åtgärda bristen skulle kunna leda till en tryggare och kanske ökad tillväxt. Olika lösningar lanserades. En av dem gick ut på att se länets nyanlända och
dess flyktingar som en möjlig resurs. En kartläggning av regionens flyktingar visade att ett
tjugotal hade en bakgrund som elektriker. Ett samarbete etablerades mellan arbetsgivarorganisationen, EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, fackföreningen Svenska Elektrikerförbundet och några halländska kommuner. Tillsammans utvecklade man ett program där flyktingarnas kunskaper validerades, en snabbkurs i yrkessvenska genomfördes, och där så behövdes
genomfördes kompletterande utbildningar. Totalt deltog från början 22 flyktingar. Av olika
skäl avbröt tre av dessa programmet. Resten fullföljde och de flesta fick jobb.
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Från början fanns således ett tillväxtproblem. Invandrare sågs som en möjlig resurs. En analys
gjordes. Beslut togs och en validering och utbildning genomfördes. Projektet utvärderades.
Detta är ett exempel på ett försökt till mainstreaming av integration inom den regionala utvecklingspolitikens område även om det var inom ett mycket begränsat område. Det är också exempel på hur ett integrationsperspektiv översätts genom att det formuleras för att anpassas till
problembild, mål och språk inom ett område.
Ytterligare ett exempel, men denna gång från 2004 – 2007. I Skåne visade en undersökning
att regionens hantverkarföretagare var äldre och att en stor del av dessa stod inför pensionering. Återväxten var hotad. Invandrare sågs som en möjlig resurs. I ett samarbete mellan SHIO,
Sveriges Hantverks- och Industriorganisation och några skånska kommuner kartlades invandrare med hantverkarbakgrund. Dessa informerades om möjligheterna att etablera sig eller alternativt ta över etablerade hantverkarföretag. Ett program gjordes upp för att kartlägga kunskapsbrister för att kunna åtgärda dessa.
Det förekom således i de olika regionerna inslag av en mainstreamad integrationspolicy, men
då enbart inom mycket begränsade områden och specifika projekt. Totalt sett lyste integration
genom mainstreaming med sin frånvaro i de studerade policydokumenten inom den regionala
utvecklingspolitiken under tiden år 2000 – 2003.
5.7.3 A R BE T S P R O C E S S E N
Regeringen ställde som krav att det skulle finnas kompetens kring integration i tillväxtpartnerskapen. Dåvarande ansvarige ministern, Leif Blomberg, klargjorde att det handlade om att
invandrares organisationer skulle ges plats i beslutande organ.753 Invandrarorganisationer och
invandrare var emellertid nästan helt frånvarande i de regionala partnerskapens arbete. I de fall
invandrare medverkade handlade det framförallt om rådgivare från stiftelsen IFS, som arbetade
med rådgivning till invandrarföretagare. Även om det förekommit andra organisationer så har
det varit sparsamt. Ett annat sätt att ta del av kompetens kring integration har varit genom experter. Det har då rört sig om länsstyrelseexperter, andra myndighetspersoner, forskare och
konsulter. Dessa personers kompetens har sällan utnyttjats för att göra konsekvensanalyser av
andra områden än sådana som traditionellt ses som invandrarfrågor. Det finns några undantag.
Så har till exempel arbetet med företagsinkubatorer i Västra Götalandsregionen, liksom andra
åtgärder, granskats ur ett integrationsperspektiv. Ingen region har dock klarat att fullt ut leva
upp till kravet på en inkluderande representation.
Då många av de regionala partnerskapens insatser kom att delfinansieras av EU:s strukturfonder är det intressant att diskutera om detta påverkade arbetsprocessen. EU:s pengar var villkorade: för att få tillgång till dessa måste olika projektsökande leva upp till strukturfondernas
krav om till exempel integrationsperspektiv. Ett sådant krav fanns under Mål 3 perioden liksom även för Mål 2, såväl som för den Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Bristande följsamhet när det gällde att mainstreama integrationsperspektiv i ansökningar ledde sällan till negativa konsekvenser för sökande.754
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5.7.4 U T V Ä R D E R I N G A R N A
I inledningen beskrivs hur Carl Dahlström i sin avhandling, Nästan välkomna. Invandrarpolitikens retorik och praktik, drar slutsatsen att en bidragande orsak till att invandrarpolitikens retorik inte påverkar dess praktik, var frånvaron av utvärderingar och uppföljningar inriktade mot
sambandet mellan invandrarpolitikens retorik och dess praktik.755 Likaså påpekades de starka
inslagen av och förhoppningarna kring informativ styrning som bland annat inbegriper uppföljning och utvärderingar. Dessa metoder sågs också som viktiga beståndsdelar i metoden
mainstreaming. Har det då funnits samma brister när det gäller utvärderingar för den nya integrationspolitiken som Dahlström påvisar för den äldre invandrarpolitiken? Nej, det är inte fallet.
NUTEK genomförde årliga utvärderingar av de regionala tillväxtpartnerskapens arbete och
uppmärksammade, efter införandet av integration som horisontellt mål i de regionala tillväxtprogrammen, även hur regionerna arbetade med detta obligatoriska horisontella
mål.756Granskningen startade emellertid redan tidigare. ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska
studier, genomförde en ex-ante utvärdering inför införandet av de regionala tillväxtprogrammen 2004. Förhandsutvärderingen utgick från de utkast till regionala tillväxtprogram som sänts
in till regeringen i slutet av 2003 samt dialogseminarier med regionerna. ITPS konstaterade då
att detta att implementera horisontella mål verkade vara svårt. Ofta återfanns horisontella mål
nämnda ”i form av enstaka exempel” eller i separata avsnitt. Det fanns få exempel på att man
gått hela vägen från övergripande mål ner till insatser, åtgärder och indikatorer.757 ITPS nämnde något som känns igen från min analys av Östergötland i kapitel 5.
Ofta återfinns skrivningar på övergripande målnivå eller i samband med horisontella mål eller som en del av hållbarhetsbegreppets sociala dimension.758

När det gäller mainstreaming av de integrationspolitiska målen blev den samlade bedömningen
från ITPS att:
Inget av programutkasten har heller på ett fullständigt sätt lyft in integrationsperspektivet.759

Under en rad år fortsatte NUTEK granskningen av hur regionerna beaktade ett integrationsperspektiv i sina tillväxtprogram liksom i sina aktiviteter.760 Granskningarna utgick från ambitionen att de integrationspolitiska målen skulle mainstreamas. Eller som man formulerar sig:
…hållbarhetsaspekterna ska beaktas i alla delar av det arbete som sker inom ramen för arbetet med tillväxtprogram, dvs. i analyser, genomförande, uppföljningar och utvärderingar. Det
är också så att hållbar tillväxt är det övergripande målet för arbetet.761
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Just för att hållbarhetsaspekterna miljö, jämställdhet och integration var viktiga blev de särskilt
beaktade i NUTEK:s första utvärdering 2004.762 År efter år blev dock slutsatsen i olika utvärderingar att regionerna inte lyckades med att mainstreama något av de horisontella målen fullt
ut – särskilt inte de integrationspolitiska målen. Ett exempel på ett återkommande omdöme är:
Integration är den hållbarhetsaspekt som integrerats sämst både i programskrivningen och i
genomförandet.763

Även i andra sammanhang konstaterade NUTEK brister i implementeringen av ett integrationsperspektiv. NUTEK konstaterade i en gemensam publikation med Naturvårdsverket att
integration var det horisontella mål som man lyckats sämst med. Samma slutsats drogs i den av
NUTEK år 2003 utgivna boken Tre strategier för hållbar utveckling. 764 Även regeringskansliet lät utvärdera det horisontella målet integration i samband med olika godkännanden av de
regionala programmen. Likaså genomfördes utvärderingar av de regionala tillväxtpartnerskapen.765 Alla dessa utvärderingar konstaterade brister i implementeringen av mainstreamingen
av de integrationspolitiska målen.
Signalerna om misslyckandena med att mainstreama integrationspolitiska mål inom den regionala utvecklingspolitiken fick regeringen att reagera. Regeringen gav år 2006 NUTEK i
uppdrag att samordna sektorsmyndigheter: som Arbetslivsinstitutet, Glesbygdsverket, Arbetsmarknadsverket och vissa regioner, i syfte att förbättra kunskapsläget när det gällde översättningen av integrationsmålen. Inledningsvis var tanken att ett begränsat antal regioner skulle
förmås att bedriva ett utvecklingsarbete som pilotregioner. Detta hade tidigare skett såväl när
det gällde miljö som jämställdhet, där i vart fall tre regioner under några års tid satsade extra på
att utveckla arbetsmetoder inom dessa områden. Men planerna kom att ändras. Projektet försenades av olika anledningar. Dessutom stod det klart att det inte skulle bli några extra pengar för
verksamheten för de regioner som skulle delta. Då uppdraget hade ett bestämt slutdatum övergavs tanken om en pilotverksamhet. I stället inriktades verksamheten på att kartlägga erfarenheter och synpunkter från det arbete som redan gjorts när det gällde integration i regionerna.
Tanken var att det skulle gå att lära sig av såväl lyckade verksamheter som misslyckade, och
att möjligheter och hinder skulle kunna identifieras. Arbetet resulterade i rapporten Ökad integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet som kom fram till slutsatsen att antalet
och omfattningen av åtgärder som syftade till en bättre integration för invandrare hade ökat
såväl i antal, omfattning och kvalitet inom ramen för de regionala tillväxtpartnerskapens arbete. Denna ökning innebar inte att de integrationspolitiska målen hade mainstreamats i regionernas tillväxtarbete. Fortfarande kvarstod problemen att få integrationsinsatserna att gå från enstaka insatser och projekt till att bli naturliga och rutinartade inslag i regionernas tillväxtarbete.766 ITPS granskade återigen år 2006 genomslagen för de horisontella målen med resultatet
att av de horisontella målen, var det fortfarande det integrationspolitiska som i minst grad hade
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kopplats till tillväxtprocesserna. 767 Slutsatsen var att man inte lyckats med att mainstreama de
integrationspolitiska målen i det regionala utvecklingsarbetet. I NUTEK:s årliga utvärderingar
framkom återkommande att relativt många deltagare i partnerskapen ansåg att integrationsperspektivet hade integrerats i ganska eller hög omfattning i programmet. Däremot var det färre
som ansåg att ett mainstreamat integrationsmål fått något genomslag i genomförandet av programmets åtgärder. 768
5.7.5 S A M M A N F A T T N I N G
Analysen visar att mönstret från studien av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland
återkommer i resten av landet. Idén om integration genom mainstreaming översattes genom att
mainstreamingsdelen inte antogs utan refuserades. Integrationsfrågorna begränsades till vissa
områden, de genomfördes inte på bredden. Inte heller präglades analyser eller faktaunderlag av
ett integrationsperspektiv. Det integrationsperspektiv och värderingar som formulerades i integrationspolicyn genomsyrade inte de olika partnerskapens arbetsprocesser eller genomförande. Det var enbart i undantagsfall som målgruppen invandrare fanns med i de regionala tillväxtpartnerskapens implementationsstrukturer eller i någon styrande roll. Det fanns utsedda
policyentreprenörer som hade uppdrag att vara metastyrande, med tillgång till olika reglerande,
ekonomiska och informativa styrmedel. Dock var resultatet av denna styrning begränsat. Uppföljningar och utvärderingar bekräftade att idén om mainstreaming av integrationsperspektivet
inte översattes utan att mainstreamingsdelen refuserades. Översättningarna skedde i stället
genom olika former av särkopplingar eller/ och underordning och anpassning, det vill säga
assimileringar. Utvärderingarna ägnade liten uppmärksamhet åt att närmare beskriva de olika
styrningsförsöken och deras resultat. En iakttagelse som kan vara av intresse är att såväl miljösom jämställdhetsmål i flera olika utvärderingar ansågs ha översatts/implementerats på ett mer
lyckat vis än integration. I båda dess fall har det förekommit fleråriga pilotverksamheter för att
utveckla metoder för en transformativ mainstreaming.

5.8 SAMMANFATTNING AV KAPITEL 5
I kapitel 5 beskrivs hur en regional utvecklingspolicy översattes till dokument och åtgärder i
Östergötland. Det gällde dess regionala tillväxtpartnerskap, tillväxtavtal, tillväxtprogram och
LEGS-projektet som involverade tolv av regionens tretton kommuner. I översättningen av den
nationella integrationspolicyn till den regionala utvecklingspolitiken förstärktes en positiv syn
på nätverk och nätverksstyrning när det gällde implementering. Resultatet av analyserna i kapitel 5, visar dock att implementering och översättning av ett integrationsperspektiv genom nätverk och nätverksstyrning, har varit svårt att förverkliga. Integrationspolicyn, eller snarare, den
sammansmidda idén om integration genom mainstreaming, översattes lättare på makronivåer –
än på mikronivåer.769 Nils Brunsson beskriver hur prat och beslut kan vara löst eller inte alls
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kopplade till aktiviteter.770 På ett liknande sätt kom, när de sammansmidda idéerna om integration och mainstreaming skulle översättas, dessa att klyvas och glida isär. Översättningen av
policyteori och policyorganisering ledde på åtgärdsnivå till en särkoppling av idéerna om integration och mainstreaming genom icke-översättning, refusering, av mainstreamingsidén. I
stället översattes integrationsfrågorna som underordnade vad som uppfattades som kärnverksamheten och anpassades, assimilerades eller särkopplades i form av sidovagnsåtgärder.
Beskrivningar och analyser av översättningsprocessen i de olika policykontexterna visar, att
trots den överlag negativa bedömningen avseende översättningen av idén om mainstreaming,
skiljer sig de olika översättningarna kraftigt från varandra. Det finns fall där översättningarna
närmade sig att uppfylla de kriterier och idéer som uttrycktes i de nationella integrations- och
regionala utvecklingspolicyerna. Så var fallet när det gällde till exempel Kinda kommuns lokala LEGS-dokument. Skillnaderna visar de lokala förhållandenas betydelse: som olika attityder,
resurser i form av tid, kunskaper och pengar, förekomsten av policyentreprenörer och koppling
till lokalt upplevda problem.
I kapitlet redovisas även olika försök att använda ekonomisk styrning, informativ styrning
och regelstyrning. Det framgår också att det funnits försök till att genom flernivåstyrning av
och i nätverk; med metastyrning i olika former som institutionell design och deltagande styrning, påverka olika tillväxtpartnerskap. Dessa försök resulterade dock inte i att man översatte
idéerna om mainstreaming av integration fullt ut i sina texter eller i sina aktiviteter på ett sätt
som uppfyllde kraven på en transformativ mainstreaming. I stället refuserades integrationsperspektivet eller översattes som assimilering och/eller särkoppling.
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K APITEL 6

S AMMANFATTNING MED SLUTSATSER
– E N IDÉ SMIDDES SAMMAN
MEN KLÖVS .
M AINSTREAMING BLEV SÄRÅTGÄRDER .
I d etta kap itel b eskrivs samman fa tta t den kedja av ö versä ttn ingar som ana ly seras i a vhand ling en. S lu tsa ts er redo visas om resu lta ten a v översättn ing spro cesserna , hu r o lika
styrmed e l an vändes sam t om va ria tion erna i d e o lika översä ttn ingarna. S lu tsa ts erna d isku te ras dä refter m e r utförlig t i rela tion till avhand lingens syfte och fo rskn ing sfrågo r.
Dessu tom disku tera s mö jliga o rsaker till a tt ö versä ttn inga rna kom a tt b li som d e b lev.
Konsekvenserna fö r en fra mtida imp lemen tering a v po licy d isku tera s och förslag till vidar e fo r skn ing fö rs fram .

Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera hur mål inom det nationella politikområdet integration, avsedda att förverkligas tvärsektoriellt inom andra politikområden, översattes771 inom politikområdet regional utveckling: genom dess regionala och lokala tillväxtpartnerskap.
I början av avhandlingen visas hur frågor kring invandring blev allt mer betydelsefulla i politiken i Sverige under 1990-talet. Segregationen innebar stora negativa konsekvenser för samhälle och individer. Integrationsfrågor konstaterades vara en typ av komplexa politiska frågor
där det råder oenighet om vad som var problem, problemens orsaker såväl som vad som är
deras lösningar.772Tidigare invandrarpolitik ansågs ha misslyckats och ett nytt tvärsektoriellt
politikområde för integration inrättades. Frågan om integrationspolitikens genomförande har
bäring på tilltron till politiken och demokratins legitimitet och möjligheter. Avhandlingen berör således betydelsefulla områden som integration och segregation, implementering av komplexa policyer samt politikens och demokratins legitimitet och möjligheter.
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I avhandlingen redovisas hur en idé om integration, förpackad till en integrationspolicy, översattes i olika policysammanhang inom politikområdet regional utveckling och dess regionala
och lokala nätverk av tillväxtpartnerskap. I den nationella integrationspolicyn presenterades en
tranformerande mainstreaming som en lösning på segregationens problem. Genom att implementera en bestämd modell av mainstreaming, med utpekade målgrupper som deltagare i processen och med en transformering av segregerande strukturer som mål, skulle förhållanden och
strukturer inom den regionala utvecklingspolitikens område förändras så att en negativ segregation motarbetades. Idén om integration smiddes således samman med en idé om mainstreaming. Genomförandet av en sådan mainstreaming skulle underlättas genom nätverksstyrning.
Har då politiken levererat? Har retorik lett till praktik?773 Har de integrationspolitiska målen
blivit en del av huvudfåran i den regionala utvecklingspolitiken? Med hjälp av ett översättningsperspektiv har jag försökt att besvara dessa frågor. Genomgången i kapitel två av forskningen på området implementering i allmänhet, och implementering av tvärsektoriella frågor
och mainstreaming i synnerhet, gav dystra odds för projektet att lyckas. Forskningsgenomgången visade att implementering oftast är problematisk, och att implementering/översättning
av idéer som uppfattas som avvikande från etablerade värderingar är än svårare. En tidigare
optimism kring nätverksstyrningens möjligheter har allt mer förbytts till sin motsats.
Min första slutsats bekräftar den tidigare forskningens pessimistiska hållning. Under den
studerade tiden, 1998 – 2007, har det inte skett någon fullödig översättning av idén om en
transformativ mainstreaming av integrationspolitiska mål i den regionala utvecklingspolitiken.
Politiken och demokratin har inte levererat. Ord har inte blivit till aktiviteter på det sätt som
idén om mainstreaming förutsätter. I stället för en sammansmidd idé om integration och mainstreaming, har idén om en transformativ mainstreaming översatts som assimilering, särkoppling eller inte översatts alls – refuserats. Förhoppningen om att aktörerna inom den regionala
utvecklingspolitikens område skulle ”förföras” till att mainstreama integrationspolitiska mål,
uppfylldes inte.774
Vad bidrar då denna avhandling med utöver att bekräfta tidigare erfarenheter? Ett bidrag är
avhandlingens systematiska studie av en längre kedja av översättningar, vilken gör att slutsatser kan dras med större säkerhet. Implementeringsstudier följer allt för sällan längre kedjor av
översättningsprocesser.775 Studien bekräftar behovet av studier under lång tid och av flera länkar i längre översättningskedjor. Om min studie inte försökt följa översättningen från makro
till mikronivå, om den stannat vid ”prat” och ”beslut”, hade resultatet blivit mer positiva slutsatser om översättningarna av idén om en transformativ mainstreaming av integrationspolitiska
mål.
Ytterligare ett bidrag är att det är ett i dessa sammanhang nytt policyområde, den regionala
utvecklingspolitiken, med dess särprägel av stark nätverksstyrning och stark arbetsmarknadsoch näringslivsanknytning samt dess koppling till föreställningar om ekonomisk tillväxt, som
beskrivs och analyseras.
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I avhandlingen beskrivs dessutom hur och när översättningen brister. En översättning trogen
värderingarna i ursprungsidén identifierades i flertalet mål- och visionsdokument. I retoriken,
pratet och besluten, återfanns idén om en transformativ mainstreaming. Det var när översättningarna skulle omsättas till olika aktiviteter som idén blev föremål för en kalkylering och prioritering av beslutfattare och policyentreprenörer, som bröt upp fogarna i den sammansmidda
idén om mainstreaming av de integrationspolitiska målen. Ju närmare översättningen kom beslut om omfördelning av maktresurser som tid och pengar, desto svårare blev det att leva upp
till kraven på en transformativ mainstreaming.
Studien visar på de stora variationerna i översättningarna: från refuseringar till assimileringar och olika grader av särkopplingar, till att vid ett par tillfällen var nära att uppfylla de av regeringen bestämda villkoren för mainstreaming. Variationerna leder till slutsatsen att översättningarnas kvalitet är beroende av förhållandena i olika lokala sammanhang.
Ytterligare en slutsats är att när kopplingen till invandrare i tillväxtsammanhang visade sig
leda till att frågor om integration marginaliserades var det framförallt kombinationen av integration och mainstreaming som mötte motstånd. Det var mainstreamingen som var det mest
svåröversatta. Säråtgärder för invandrare kunde däremot lättare genomföras.
I policyorganiseringen i den nationella integrationspolicyn, såväl som i policyn för regional
utveckling, hade man rustat för implementering med en rad olika styrmedel. Såväl reglerande,
ekonomiska som en rad olika informativa styrmedel, liksom möjligheter till såväl ”morötter”
som sanktioner, ingick i repertoaren.776 Men ur denna omfattande verktygslåda, med dess olika
styrmedel, användes enbart en begränsad andel styrmedel och då oftast passivt.777 Framförallt
användes regelstyrning och informativa styrmedel. Styrmedel brukar kategoriseras under rubrikerna ”predikan”, ”morot” och ”käpp”.778 I avhandlingen visas förekomsten av relativt
mycket predikan, få morötter och ingen käpp. Bristande följsamhet resulterade inte i några
sanktioner: samtidigt som följsamhet sällan ledde till belöningar. Karaktären på de informativa
insatserna, predikan, var, med Mieke Verloos ord, mer av förförelse än straffpredikan.779 I mainstreamingsteori utgår man ofta från en ”förförelsens strategi”. Det är genom vackert tal, övertygande argument och genom att anpassa sig till aktörernas normer och mål, språk och stil,
som dessa ska övertalas till mainstreaming. Av de möjliga styrmedlen användes i stort enbart
förförelsens eller övertygandets strategi.
Stora förhoppningar knöts till nätverksstyrning av olika typer av regionala och lokala tillväxtpartnerskap.780 I avhandlingen visas att olika former av metastyrning när det gällde integration tillämpades på ett passivt sätt. 781 Tillväxtpartnerskapens nätverkskaraktär kom att försvåra översättning, bland annat genom att uppfattningar om invandrare kopplades till föreställningar om tillväxt på ett sådant sätt att det ledde till marginalisering av integrationsfrågorna.
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Verloo, 2001, samt Shout och Jordan, 2003.
Shout och Jordan 2003.
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Vedung 2003. Se även kap 2 i avhandlingen.
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Verloo 2001.
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Jämför med Hertting ochVedung 2009, diskussionen om nätverksstyrning, s 23 och på flera ställen i boken.
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Om metastyrning, se Montin, 2006, Sörensen och Torfing, 2007.
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Min slutsats är att möjliga styrmedel inte nyttjades fullt ut, och att de brukades passivt och indirekt.
Detta är i korthet avhandlingens kunskapsbidrag. I det följande beskrivs och analyseras idén
som skulle översättas. Därefter följer en beskrivning av dess tvärsektoriella översättning till
den regionala utvecklingspolitikens område, och beskrivningar och analyser av dess översättningar inom olika policysammanhang i regionen Östergötland. Detta följs av en beskrivning
och analys av en jämförande studie av regionala tillväxtavtal och -program i landet under 2000
– 2007. Avslutningsvis följer en slutdiskussion.

6.1 IDÉN SOM SKULLE ÖVERSÄTTAS OCH HUR ÖVERSÄTTNINGEN TÄNKTES SKE
Policyteorin, det vill säga vad som såg som problem och deras lösningar, i den nya integrationspolitiken byggde på en analys där huvudorsaken till den negativa segregationen mellan
svenskar och invandrare angavs vara att aktörer på arbetsmarknaden och i näringslivet kopplade invandrare till problem och resurskrav. Ett sådant synsätt ansågs förstärkts av statens kategorisering av invandrare som svaga och i behov av stöd, och genom att staten låtit socialt inriktade organisationer och förvaltningar organisera mottagningen av invandrare. Genom en sådan
kategorisering och praktik förstärktes en upplevd ”vi och dom” känsla mellan invandrare och
icke-invandrare. Problemet skulle lösas genom att förändra de strategiska föreställningarna hos
dessa aktörer så att kopplingen mellan invandrare och problem bröts, och ersattes med ett synsätt där invandrare sågs som resurser för samhällsbygge och tillväxt. En sådan koppling mellan
integration och tillväxt förväntades ge en hävstångseffekt för en transformativ mainstreaming
av de integrationspolitiska målen.782 Mainstreamingen skulle leda till minskad segregation,
samtidigt som ett bättre resursutnyttjande skulle leda till högre tillväxt. En god utvecklingsspiral skulle etableras. Den förändrade strategiska föreställningsramen skulle implementeras genom att stat och kommun i sin ordinarie verksamhet systematiskt och rutinmässigt skulle beakta ett integrationsperspektiv i all sin verksamhet. 783 Idén om en transformativ mainstreaming
hade under termer som verksamhetsintegrering, horisontella mål, genomsyrande, policyintegration, beaktande och andra beteckningar, prövats inom andra politikområden. Därifrån lösrycktes idén för att prövas även i detta sammanhang. De integrationspolitiska målen skulle
mainstreamas in i offentliga verksamheter och organisationers aktiviteter. Dessa offentliga
verksamheter och organisationer skulle därefter påverka aktörer inom sina verksamhetsfält,
bland annat genom nätverksstyrning, så att dessa började se invandrare som resurser. Mainstreamingen sågs i integrationspolicyn som ett medel för en minskad negativ segregation och
en ökad integration. Den var både huvudmedel och mål. Ett samhälle där ett integrationsperspektiv var fullt ut mainstreamat skulle inte längre vara ett samhälle där det förekom negativt
segregerande processer. Mainstreamingen i integrationspolicyn syftade till en transformation,
där segregerande strukturer, processer och relationer, förändrades till att fungera inkluderande.
Det var genom en sammansmidning av idén om integration med idén om en transformativ mainstreaming som de integrationspolitiska målen skulle uppnås.
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Jämför med resonemanget om ”vehikel” eller bärraketer, i Hertting och Vedung 2009.
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Regeringen och riksdagen definierade mainstreaming som en process där de integrationspolitiska målen beaktades i de underlag och analyser som låg till grund för beslutsfattande inom
alla områden; att beslutsfattandet skedde med beaktande av de integrationspolitiska målen och
att invandrares kompetenser fanns representerade i beslutsprocessen. Dessutom skulle utvärderingar och uppföljningar beakta de integrationspolitiska målen. Mainstreamingen skulle förverkligas steg för steg i en positiv utvecklingsspiral. När ett integrationsperspektiv genomsyrade framtagna beslutsunderlag skulle en ny typ av analyser bli möjliga, och nya aktörer och
möjligheter kunna identifieras och mobiliseras. Olika lärprocesser skulle dokumenteras i utvärderingar och uppföljningar och spridas vidare för nya översättningar och förändra än fler
strukturer.
För att analysera översättningsprocessen krävs en förståelse för vilken typ av idé som förväntades översättas. Idéer kan vara detaljerade såväl till namnet som i hur de tänks förverkligas
samt vad de ska leda till: en idé kan bestå av såväl normer som handlingsrecept.784 Andra idéer
kan vara mer abstrakta – mer av visioner än handlingsrecept. I avhandlingen ses idén om integration genom mainstreaming som en inkoativ idé avsedd för visionär styrning.785 Med inkoativ
avses en idé som likt ett frö är avsett att växa eller en skiss. En inkoativ idé bygger på att olika
aktörer bidrar till att skapa det handlingsrecept som efterfrågas.786 Det är en idé som är avsedd
att ha en performativ och produktiv funktion.787 Karaktären på idéer som översätts har stor
betydelse för översättningen.788 Forskare har beskrivit hur idéer kan materialiseras: som standarder, framgångshistorier, recept, modeller och anekdoter. Om sådana materialiseringar saknas försvåras en översättning. En inkoativ idé kräver mer arbete, engagemang och resurser av
olika policyentreprenörer. Samtidigt får enligt ett översättningsperspektiv inte en idé vara för
begränsad utan måste kunna anpassas till olika aktörers intressen. Den inkoativa idén om ”integration genom mainstreaming” gav vad flera forskare menar var ett villkor för en framgångsrik översättning i olika lokala sammanhang – ett redigeringsutrymme.789 Visserligen angavs
det ett antal begränsningar för hur översättningen skulle genomföras: När det gäller namn
fanns ett krav på något som kallades horisontellt mål och horisontellt perspektiv (mainstreaming). När det gällde form fanns vissa övergripande föreskrifter om bland annat invandrares
deltagande, kraven på redovisning och att arbeta genom nätverk.790 Det lämnades emellertid
öppet för relativt fria tolkningar av vilka andra aktörer, roller och aktiviteter som kunde behövas.
Så här långt har en idé om en transformativ integrationspolicy beskrivits. Men hur tänktes policyns förverkligas – dess policyorganisering? Nedan beskrivs hur den tvärsektoriella översättningen planerades. Därefter beskrivs hur en kedja av översättningar tänktes förverkligas inom
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leda till att de bästa varianterna skulle föras vidare och därmed gradvis en allt större enhetlighet bli följden: isonymi, isomorfism och isopraxism, Erlingsdottir och Lindberg 2005.
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den regionala utvecklingspolitiken samt resultatet av denna process. Analyserna av översättningarna gjordes utifrån följande frågor.(Se kapitel 4)
– Förekommer ett integrationsperspektiv på bredden och djupet i olika analyser?
– Förekommer ett integrationsperspektiv i genomförandet? Inkluderas representation av invandrares erfarenheter?
– Förekommer det uppföljning och utvärdering utifrån ett integrationsperspektiv?
– Överensstämmer normer och värderingar med det som uttrycks i regeringens integrationspolitik?

Dessutom försöker jag att analysera översättningar i dokument och processer utifrån om de
innebar refuseringar, antaganden, assimilering eller särkoppling av idén om mainstreaming av
integrationspolitiska mål.791 Jag försöker även identifiera faktorer som hindrat och underlättat
översättningsprocesserna i olika policysammanhang.

6.2. PASSIV STYRNING MEN RELATIVT GOD ÖVERENSSTÄMMELSE MED URSPRUNGSIDÉN

I kapitel 4 analyserades den nationella integrationspolicyns förslag på organisering: hur den
skulle implementeras tvärsektoriellt. Regeringen inrättade Integrationsverket, ett exempel på
styrning genom organisering. Verket fick till uppgift att följa och stödja mainstreamingen in i
olika politikområden och tilldelades en viktig roll som metastyrande. Regeringen använde regelstyrning genom förordningar, som till exempel den om myndighetschefers ansvar för integration. Instruktioner utformades och regleringsbrev ändrades mot mer precisa krav på åtgärder,
inte minst gällande krav på återrapportering. Informativ styrning sågs som viktig, och genom
uppföljningar, utvärderingar och forskning skulle skapas underlag för vidare beslut. Även här
fick Integrationsverket en viktig uppgift. Sådana åtgärder som brukar sammanfattas med namnet ”soft governance”: som uppföljningar, listningar och framtagandet av indikatorer lyftes
fram som styrinstrument. Det fanns även inslag av ekonomisk styrning genom att samfinansiering mellan olika statliga aktörer möjliggjordes. Vad som inte speciellt utförligt nämndes i integrationspolicyn, men ändå blev en del av den ekonomiska styrningen av politikområdet, var
styrning via EU:s strukturfonder. Ansöknings- och beslutsprocesserna inom dessa fonder skulle stödja en transformativ mainstreaming av integrationspolitiken inom den regionala utvecklingspolitiken, vilket går att se som en ekonomisk styrning, där följsamhet belönades och motsatsen bestraffades – något som dock kom att utnyttjas i en begränsad omfattning. Det fanns få
tecken på förekomst av en informell dialogstyrning. Integrationsverket fokuserade framförallt
på frågor som en stor flyktingsström, flyktingmottagande, boende och utbildningssegregation,
anti-diskrimineringsarbete, och det mödosamma arbetet med att bygga upp Integrationsverket.
Tvärsektoriell mainstreaming inom politikområdet regional utveckling prioriterades lågt.
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Se inledningen, kapitel 5.
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Med Andrew Jordan och Adrian Schout går det att karaktärisera den genomförda tvärsektoriella styrningen som passiv koordination.792 Trots den passiva styrningen översattes integrationspolicyn i den regionala utvecklingspolitiken i stort i överensstämmelse med intentionerna. Vissa motiv tonades ner jämfört med den ursprungliga idén. Andra delar, framförallt ett resursutnyttjandeperspektiv, lyftes fram och utvecklades än mer. Den sammansmidda idén om ”integration genom mainstreaming” framstod som stark och hållbar. Likaså återfanns stora likheter i
hur man tänkte sig genomföra policyn. En skillnad var att där man i integrationspolicyn varnade för och diskuterade motstånd mot mainstreaming, saknades en sådan medvetenhet i den
regionala utvecklingspolicyn.
Utifrån det ovan beskrivna går det att tala om en ”formal norm change”,793 att i ett formellt
dokument lades grunden för olika former av styrning, såväl reglerings-, ekonomisk-, informativ- som nätverksstyrning. Än så länge var det en översättning från ett policyområde på makronivå till ett annat på samma nivå, det vill säga framförallt en översättning av och till politiska
intentioner, inte konkreta aktiviteter. Invandrare eller invandrarorganisationer var inte representerade i implementationsstrukturen och den process där den regionala utvecklingspolitiken
togs fram. Underlag och analyser präglades inte av ett integrationsperspektiv. Därför går det att
inte att se framtagandet av den regionala utvecklingspolitiken, trots den relativt framträdande
rollen i dess olika policydokument för ett integrationsperspektiv, som ett exempel på en översättning enligt intentionerna i idén om en transformativ mainstreaming.

6.3 ÖVERSÄTTNINGAR INOM DEN REGIONALA UTVECKLINGSPOLITIKEN
Ovan beskrevs översättningen från integrationspolicyn till den regionala utvecklingspolitikens
område. Här fortsätter beskrivningen av översättningar i sex olika policysammanhang inom
den regionala utvecklingspolicyn, på olika nivåer, platser och tider. Dessa var:
Översättningen två: dokument och arbetsprocess för ett regionalt tillväxtavtal i Östergötland
1998 – 2003.
Översättningen tre: dokument och arbetsprocess för en promemoria år 2002.
Översättningen fyra: dokument och arbetsprocess för ett nytt regionalt tillväxtprogram i Östergötland för perioden 2004 – 2007.
Översättningen fem: dokument och arbetsprocess för en ansökan om det så kallade LEGSprojektet 2003 – 2004.
Översättningen sex: dokument och arbetsprocesser i LEGS-kommunerna under år 2004.
Översättningen sju: dokument och vissa arbetsprocesser för landets regionala tillväxtpartnerskaps regionala tillväxtavtal och tillväxtprogram under perioden 2000 – 2007.
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Se kapitel 2 i avhandlingen, Shout och Jordan 2003.
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ÖVERSÄTTNING TVÅ – ARBETET
2003 I Ö S T E R G Ö T L A N D

ME D D E T R E G I O N A L A T I L L V Ä X T A V T A L E T

1998 –

Som ett led i den regionala utvecklingspolitiken började 1998 arbetet med regionala tillväxtpartnerskap. De regionala partnerskapen var tänkta som nätverk inom vilka nätverkens olika
aktörer skulle mötas och övertalas att gemensamt utveckla och genomföra regeringens policyer
på området. Under det regionala tillväxtpartnerskapets första tid var det horisontella målet integration frivilligt. Alla 21 regioner valde att bilda regionala tillväxtpartnerskap, vilka skulle
arbeta fram så kallade regionala tillväxtavtal. Ett mindre antal av dessa valde att ha integration
som horisontellt mål. Det är översättningen av idén om integration genom en transformativ
mainstreaming i en av dessa regioner – Östergötland – som skildras i kapitel 5 i denna avhandling.
Östergötlands tillväxtpartnerskap tog fram underlag utifrån integrationspolitiska aspekter.
Ordföranden i tillväxtpartnerskapet, tillika landshövdingen i Östergötland, slog gång på gång
fast betydelsen av det horisontella målet integration. Tillväxtpartnerskapet förespråkade också
mainstreaming. Ett antal beslut fattades om implementering, såväl under arbetsprocessen som i
tillväxtavtalsdokumenten. Flera arbetsgrupper bildades som fick instruktioner om att mainstreama integration i sitt arbete och att ta fram indikatorer för alla insats- och åtgärdsområden.
Men dessa arbetsgrupper kom inte igång med att diskutera integrationsfrågor eller att arbeta
fram indikatorer.794 Idén om integration genom mainstreaming omsattes inte i aktiviteter. Flera
uppföljningar och utvärderingar granskade mainstreamingen av det horisontella målet integration granskades. Slutsatserna av dessa utvärderingar var att inte någon transformativ mainstreaming av ett integrationsperspektiv, hade genomförts. Implementationsstrukturen inkluderade
inte invandrare. Översättningen av integrationspolicyn i det regionala tillväxtavtalet blev således inte ett exempel på en transformativ mainstreaming.
ÖVERSÄTTNING

TRE

– P R O M E MO R I A

O M MA I N S T R E A M I N G A V I N T E G R A T I O N

2003

De tidigare beskrivna utvärderingarna ledde under år 2003 till en diskussion inom det regionala
tillväxtpartnerskapet i Östergötland. En diskussion som resulterade i beslut om nya insatser.
Länsstyrelsen i Östergötland tog initiativet till en referensgrupp som skulle genomföra en kartläggning och komma med förslag på hur ett integrationsperspektiv skulle kunna tillämpas inom
alla insatsområden i det kommande regionala tillväxtprogrammet. Referensgruppen tog fram
en promemoria i vilken en rad möjligheter för mainstreaming identifierades och flera konkreta
förslag på olika åtgärder las fram. Förutsättningarna ändrades dock under referensgruppens
arbete. Rollen som metastyrande i det regionala tillväxtpartnerskapet övergick från länsstyrelsen till det regionala kommunförbundet Östsam. Då länsstyrelsen inte ville begränsa kommunförbundet Östsams beslutsmöjligheter togs referensgruppens promemoria inte upp till beslut
under 2003. Behandlingen av frågan sköts upp tills dess att kommunförbundet Östsam tog över
kanslifunktionen i tillväxtpartnerskapet. Promemorian kom aldrig att behandlas vid något partnerskapsmöte, men vissa smärre aspekter kom att tas upp i det nya regionala tillväxtprogram794

Mycket tyder på att framtagandet av indikatorer inte bara sågs som något för uppföljning. Kravet på bra och lokalt översatta indikatorer var tänkt som ett styrningsmedel för att driva igång en lokal översättning inom olika insats- och åtgärdsområden.
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met för 2004 – 2007. Därigenom kom frågan om integration att inte fullt ut inkluderas i den
pågående besluts- och genomförandeprocessen, något som går att se som en särkoppling. Det
fanns i referensgruppen representanter från kommuner och andra organisationer, som jag anser
går att se som företrädare för ett integrationsperspektiv. Därigenom skulle representationskravet för en deltagande mainstreaming kunna ses som uppfyllt. Dock deltog få aktörer från näringslivet, och de som formellt var med – deltog mycket sporadiskt. Detta ledde till att referensgruppen blev särkopplad från arbetet inom tillväxtpartnerskapet. Trots att inriktningen i promemorian var i linje med intentionerna i såväl den nationella integrationspolicyn, den regionala utvecklingspolicyn och i det regionala tillväxtavtalet i Östergötland: innebar bristerna i arbetsprocessen att man inte levde upp till kraven på en transformativ mainstreaming. Integrationsperspektivet särkopplades. Om man lyckats med att inkludera fler representanter från näringslivet och olika sektorer inom kommunerna skulle arbetet i referensgruppen uppfyllt regeringens och riksdagens villkor för en transformativ mainstreaming.
Ö V E R S Ä T T N I N G F Y R A – A R B E T E T ME D D E T N Y A
G R A M M E T F Ö R Ö S T E R G Ö T L A N D 2004 – 2007

RE G I O N A L A T I L L V Ä X T P R O -

Regeringen ansåg att experimentet med de regionala tillväxtavtalen var framgångsrikt och beslöt därför att göra arbetet med regionala tillväxtpartnerskap obligatoriskt. Den gav nya instruktioner för inrättandet av så kallade regionala tillväxtprogram, vilka skulle utarbetas för
perioden 2004 – 2007. I det regionala tillväxtprogrammet gjordes det horisontella målet integration obligatoriskt. Arbetsprocessen, och det tillväxtprogram som kom till stånd i Östergötland, kännetecknades dock av ett kluvet förhållande till idén om en transformativ mainstreaming av horisontella mål, bland dem den om integration. Samtidigt som man i delar av programmet anslöt sig till tanken om en transformativ mainstreaming argumenterade man i andra
mot möjligheten och rimligheten i detta. Östergötlands regionala tillväxtprogram kom därför
att avvika från de värderingar om mainstreaming som presenterades i integrationspolicyn, liksom från de översättningar som skett tidigare. Dessutom förändrades implementationsstrukturen, de aktörer som sågs som relevanta för tillväxtpartnerskapet. Från ett bredare partnerskap,
där olika aktörer deltog på lika villkor, koncentrerades beslutande- och utförandefunktioner till
ett fåtal resurstarka offentliga aktörer. Partnerskapet gick från ett public-private partnership till
ett public-public partnership. Idén om integration genom mainstreaming översattes till insatser
riktade mot invandrare inom vissa åtgärdsområden. Vad som sades och skrevs om integration
genom mainstreaming och vad som gjordes i det regionala tillväxtpartnerskapet särkopplades.
Inte heller inkluderades invandrare i beslutsprocessen. Styrningen kännetecknades av ett mindre aktivt förhållningssätt. Tillväxtpartnerskapet tonade ner den aktiva nätverksstyrningen när
det gällde målet integration. Arbetsprocessen kring det regionala tillväxtprogrammet för Östergötland 2004 – 2007 bröt mot idén om en transformativ mainstreaming av integration: som den
tolkats vid tidigare översättningar. Villkoren för en sådan mainstreaming uppfylldes inte. Därtill bröt översättningen värderingsmässigt mot det tidigare översättningsmönstret genom den
kluvna inställning till en transformativ mainstreaming som återfanns i programdokumentet.
Arbetsprocessen och policydokumentet för det regionala tillväxtprogrammet för Östergötland
2004 – 2007 är därför inte exempel på en transformativ mainstreaming av de integrationspolitiska målen. Idén om mainstreaming av integration särkopplades i flera fall och ledde till sido-

198 – KAPITEL 6

organisering och säråtgärder. Idén underordnades och anpassades till de dominerande värderingarna, det vill säga assimilerades.
ÖVERSÄTTNING

FEM

– ANSÖKAN

OM

LEGS- P R O J E K T E T

Det uppstod ytterligare en möjlighet för översättning av den sammansmidda idén om integration och mainstreaming i ett nytt policysammanhang i och med det så kallade LEGS-projektet.
LEGS-projektet var ett samarbete mellan länsstyrelsen i Östergötland och tolv av länets tretton
kommuner om en ansökan till EU:s strukturfonder. LEGS står för Local Employment and
Growth Strategies (Lokala jobb- och tillväxtstrategier). I lokala tillväxtpartnerskap skulle man
arbeta fram program i samverkan mellan olika kommunala förvaltningar, företag och intresseorganisationer. Ursprunget till detta projekt var ett försök i Mjölby kommun att med hjälp av
ett lokalt tillväxtpartnerskap mobilisera ett större lokalt engagemang för tillväxtarbete än vad
som uppnåddes genom det regionala tillväxtpartnerskapet. LEGS-projektet var inordnat i, och
en del av det regionala tillväxtpartnerskapets arbete, och sågs som en chans att involvera
kommuner och lokala aktörer mer aktivt i det regionala tillväxtarbetet. Därmed innebar LEGSprojektet en översättning med möjlighet att påverka den regionala nivån och det regionala tillväxtavtalet. I olika styrdokument, kontrakt, avtal och genom uttalanden från nyckelpersoner,
slogs fast att ett integrationsperspektiv utgående från principerna i såväl EU, det tidigare regionala tillväxtavtalet i Östergötland samt regeringens instruktioner för de regionala tillväxtprogrammen, skulle mainstreamas i LEGS-projektet. Det granskade policydokumenten kännetecknades av ett starkt åtagande om att så skulle se. Men underlagen inför ansökan präglades
inte av ett transformativt integrationsperspektiv, och uppfyllde inte villkoren i analysschemat.
Invandrarorganisationer och representanter för invandrare gavs inte plats och röst i ansökningsprocessen. Därför motsvarade arbetsprocessen inte kraven på en transformativ mainstreaming. Arbetsprocessen blev istället ett exempel på hur integrationsfrågor särkopplades och
underordnades. En anpassning som ledde till assimilering.
ÖVERSÄTTNING

SEX

– HUR

IDÉN OM INTEGRATION GENOM MAINSTREAMING

ÖVERSATTES I

LEGS-PROJEKTET

Det sjätte policysammanhanget där en översättning av idén om en transformativ mainstreaming av de integrationspolitiska målen beskrivs och analyseras, är när tolv kommuner och
länsstyrelsen i Östergötland genomförde EU-projektet LEGS under perioden 2002 – 2004.
Projektet gick ut på att i lokala tillväxtpartnerskap ta fram kommunala näringslivs- och arbetsmarknadsstrategier. I alla kommunerna inrättades ledningsgrupper och projektledare anställdes. Några projektledare på halvtid, andra på heltid eller delade två projektledare på en heltidstjänst. Den regionala ledningsgruppen, där länsstyrelsen spelade den viktigaste rollen, tog initiativet till en ansökan tillsammans med vissa kommuner och Arbetslivsinstitutet till NUTEK,
för ett projekt för att utveckla integrationsperspektiv i LEGS-projektens lokala näringslivsstrategier.
Det gick att urskilja två grupper av kommuner inom LEGS-projektet. Den första bestod av
kommuner som var med i ansökan till NUTEK om ett delprojekt i syfte att utveckla integrationsperspektiv i lokala näringslivsstrategier: Norrköping, Motala och Linköping, plus ytterligare en tillskyndande kommun, Kinda. Dessa kommuner åtog sig att arbeta med integrations-
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perspektivets mainstreaming. Den andra gruppen bestod av resten av kommunerna med från
början mindre uttalat intresse för integrationsfrågor. Efter två års arbete gick det att urskilja tre
grupper av kommuner. En grupp bestod av kommuner som arbetat mer engagerat med integration. Den andra gruppen bestod av kommuner som arbetat med frågan och nått vissa resultat.
En tredje grupp bestod av kommuner där man inte har engagerat sig eller lyckats i mycket liten
omfattning. I ingen kommun lyckades man leva upp till regeringens krav på en transformativ
mainstreaming. I ett fall var man mycket nära att lyckas. Det var överraskande nog den lilla
kommunen Kinda. Arbetsgrupper inom det lokala tillväxtpartnerskapet diskuterade frågan om
integration i relation till vad de lokala aktörerna upplevde som sina huvudproblem och frågan
fanns med i beslutsprocesserna. Bidragande till denna utveckling var att en projektledare som
engagerade sig som policyentreprenör i det lokala nätverket för ett integrationsperspektiv, och
att man i nätverket såg integration som en relevant resurs för lokal tillväxt.795 Det lokala tillväxtpartnerskapet diskuterade olika aspekter av hur ett integrationsperspektiv skulle kunna
bidra med lösningar för olika konkreta problem. Integration accepterades av partnerskapet som
en relevant tillväxtfråga. Partnerskapet enades om ett stöd för konkreta formuleringar i den
kommunala näringslivsstrategi som lämnades över till Kinda kommun. Det som ett fullständigt
uppnående av mainstreamingskriterierna föll på var bristen på invandrare och invandrarorganisationer i LEGS-processen. Ett misslyckande man delade med i stort sett alla LEGS-aktörer.
Alla LEGS-kommuner brast det när det gällde att låta ett integrationsperspektiv genomsyra
den inledande analysverksamheten. Här fanns det ett intressant fall som delvis innebar ett undantag. I Mjölby kommun genomfördes ett grundligt analysarbete ur ett integrationsperspektiv.
Grupper av invandrare mobiliserades för att formulera och besvara olika frågor. Dock kom
varken resultaten från kartläggningen eller de mobiliserade grupperna att tas med i besluts- och
genomförandeprocessen, utan särkopplades från denna.
I Boxholms kommun valde man att trots integrationspolicy, regional utvecklingspolitik, regionalt tillväxtprogram och löften i sin LEGS-ansökan till EU:s strukturfonder, att se integration som en icke-fråga. Idén om en transformativ mainstreaming av de integrationspolitiska
målen refuserades officiellt och öppet.
Sammanfattningsvis var en kommun nära att lyckas med en transformativ mainstreaming
men nådde inte riktigt fram. Ytterligare fem-sex kommuner engagerade sig: men översättningarna kom främst att begränsas till olika säråtgärder för invandrare. Översättningarna skedde i
form av assimilering och/eller särkoppling. I de återstående kommunerna kom de kommunala
näringslivsstrategierna inte att innehålla något som går att koppla till integrationspolicyns mål
och resultaten går att se som en icke-översättning – refusering. Det förekom en mycket stor
variation i hur översättningarna genomfördes och hur nära man var att uppnå målet en transformativ mainstreaming. Spannet mellan till exempel Kinda kommun, som vara nära att uppfylla kriterierna för mainstreaming, och Boxholms kommun som sa nej, var mycket stort.
I inget fall kom således en transformativ översättning av idén om mainstreaming av integrationspolicyn till stånd under den studerade perioden. Det går att peka på flera orsaker till detta
förhållande. Idén om en transformativ mainstreaming upplevdes som svår att genomföra då
795

Om relevans, se Grönlund 2007.
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integration och invandrare knöts till föreställningar om problem och resurskrav; och åtgärder
som ansågs vara svåra att förena med existerande föreställningar om ekonomisk tillväxt, vilket
bidrog till en marginalisering av frågan. De som tilldelades rollerna som policyentreprenörer
för integrationsfrågorna upplevde sig inte ha tillräckligt med tid eller kunskap för uppgiften.796
Behovet av att arbeta i och genom nätverk, medförde att man efter kalkylering av effekterna
för andra mål, valde att inte driva frågorna med någon större kraft. Det fanns i de olika partnerskapens nätverk inte andra aktörer som aktivt drev frågan om mainstreaming av integration.
Olika former av styrning tillämpades på ett passivt sätt. Det fanns få morötter för ett mer engagerat arbete och inga negativa påföljder av att inte arbeta för det horisontella målet integration.
Flera uppföljningar och utvärderingar lyfte fram bristen på mainstreamade integrationsperspektiv, vilket dock inte resulterade i några åtgärder. Det gällde också när konsulter i olika utvärderingar pekade på behovet av att analysera de egna organisationerna ur ett integrationsperspektiv.797
ÖVERSÄTTNING

SJU

– LANDET

SOM HELHET

2000 – 2007

Under perioden 2000 – 2003 arbetade 21 regioner fram tillväxtavtal: med i vissa fall under
tiden uppdaterade versioner. Under perioden 2004 – 2007 tillkom ytterligare 21 regionala tillväxtprogram med i vissa fall reviderade versioner. Det är dessa avtal och program, inkluderat
förarbeten, analyser och utvärderingar, som bildar underlag för min analys av översättningar av
idén om mainstreaming av integrationspolitiska mål i landet som helhet. Denna analys stannar
på en regional partnerskapsnivå. Det handlar i stort enbart om dokumentanalys.798
En sådan analys bekräftade den bild av översättningen av integrationspolicy som erhölls genom analysen av Östergötland. Den sammansmidda idén om integration genom mainstreaming
översattes inte från den nationella regionala utvecklingspolicyn till de regionala tillväxtpartnerskapen. På namnnivå återfanns från och med 2004 och inrättandet av regionala tillväxtprogram så gott som alltid horisontella mål i de regionala tillväxtprogrammen. När det däremot
handlade om programmens handlings- och åtgärdsprogram klövs idén. I och med det upprepades inte heller olika aktiviteter nog för att detta skulle leda till rutiner, som övergick i en institutionalisering – det önskade slutmålet. Det genomfördes vissa säråtgärder med integrationspolitisk inriktning som liknade inslagen i den invandrarpolitik som den nya integrationspolitiken
var tänkt att ersätta. Integrationsinslagen var i stort av ”sidovagnskaraktär”: De var särskilt
inriktade mot invandrare, drevs av tjänstemän som främst arbetade med traditionella invandrarfrågor, finansierades genom olika projektstöd och var sällan långsiktiga naturliga inslag i organisationernas arbeten. I flera av de regionala tillväxtpartnerskapens översättningar fanns underlag och analyser där invandrare kopplades till sociala problem, vilket påminde om de praktiker
som kritiserades i policyteorin för den nya integrationspolitiken.799 Det viktiga kravet på delta-
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Grönlund 2007.
Eurofutures 2003.
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En mindre enkät genomfördes också med ansvariga i regionerna för partnerskapen, finns hos författaren.
799
Det genomfördes dock ett antal insatser för integration – dock på det sätt som motsvarar mainstreaming. Under perioden
2000 till 2007 går det att se en positiv utveckling. Men även den utvecklingen kännetecknas av ett begränsat antal typer
Några regioner utvecklade olika kvalificerade inslag av åtgärder: ett exempel är Västra Götalandsregionens arbete med
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gande av målgruppen invandrare uppfylldes inte. Fokuset på maktrelationer och den egna organisationen som förutsattes i en transformativ mainstreamingsmodell saknades Granskningen
av nationens alla regionala tillväxtpartnerskaps verksamhet från år 2000 – 2007, visar att inte i
något fall förekom det en verksamhet som motsvarar analysschemats krav på en transformativ
mainstreaming.800 Snarast var det säråtgärder och olika särkopplade praktiker som med en viss
framgång institutionaliserades inom den regionala utvecklingspolitiken.

6.4 VAD PÅVERKADE ÖVERSÄTTNINGSPROCESSEN?
Tyngdpunkten i min studie ligger på att beskriva och analysera hur en nationell integrationspolicy översattes inom en rad olika policysammanhang: från den regionala utvecklingspolitiken
till olika kommunala tillväxtpartnerskap. I syftet låg också att säga något om vad som kan ha
påverkat det beskrivna utfallet. Varför kom inte översättningen och styrningen av denna att
lyckas bättre? Jag vill lyfta fram tre möjliga förklaringar: En problematiserande syn på invandrare, Bristande styrnings- och översättningskapacitet och vilja och Följden av att försöka styra
genom nätverk.
6.4.1 E N

PROBLEMATISERANDE SYN PÅ INVANDRARE

Huvudsyftet med den nya integrationspolitiken var att gå från ett problematiserande synsätt där
invandrare sågs som i stort behov av hjälp, stöd och lotsning, till ett synsätt där invandrare sågs
som resurser. Jag argumenterar för att föreställningar om invandrare, kopplade till problem och
krav på resurser, negativt påverkade de integrationspolitiska målens möjligheter att hamna på
dagordningarna i olika organisationer och nätverk – de marginaliserades.801 I integrationspolicyn fanns ett tudelat synsätt på invandraren som resulterade i en särhållning mellan invandrare
och icke-invandrare. En läsning av den nationella integrationspolicyn ger en bild av invandrare
som företagsamma, starka och initiativrika individer motarbetade av en omhändertagande byråkrati. En annan läsning visar invandrare som en grupp som lätt påverkas av hur stat och samhälle agerar. Hade socialtjänsten ansvaret för mottagningen innebar det omhändertagandeanda
och att invandrare passiviserades. En förändrad organisering från statens sida skulle däremot
leda till att invandrare blev självständiga, företagsamma och aktiva. Eller som det formulerades
i en rapport inför det regionala tillväxtavtalet i Östergötland där man talade om behovet av att
”bli av med den socialpolitiska stämpeln”. Policyteorin bidrog till en föreställning om invandrare som en grupp skilda från svenskar i övrigt, som kunde nyttiggöras som resurser först efter
viss ”förädling”.802 Katarina Mattsson visar hur tankegångar om kompetensbrist baserade på
kulturella skillnader återfinns i myndigheters texter, såväl som i samhällsvetenskaplig forskning.803 Även andra forskare har kommit fram till liknande resultat.804 I den svenska integrakunskapsbaserat utvecklingsarbete baserat på olika utvärderingar. av organisationsformer, aktiviteter och handlingar. I
stort fanns det en begränsad variation av insatser.
800
Jämför med Grönlund 2007.
801
Jämför med Johansson 2005 och hur denne i sin studie ser en koppling mellan ”invandrare” till tärande medan ”svenskar”
kopplas till närande.
802
Se även Dahlstedt 2009 där liknande tankegångar kartläggs kring arbetslösa i allmänhet.
803
Se Mattsson 2001.
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tionspolicyn fanns tankegångar om skillnader mellan invandrare och icke-invandrare som dock
inte baserades på teorier om kulturella skillnader. I stället antogs invandrare vara lika andra
svenskar, men skadade av statens omhändertagande. Enhetliggörandet av invandrare som en
grupp kombinerades med negativa associationer och ställdes mot en enhetliggjord grupp av
”svenskar”. Det fördes ingen diskussion om svenskarna inom samma sociala system och inte
heller om varför invandrare skulle påverkas mer än svenskar.805 De samhälliga strukturerna
problematiserades, ansvaret för invandrarnas passivitet och koppling till problem lades på majoritetssamhället, de ansvariga beskrevs diffust under det att invandrare porträtterades som en
enhetlig grupp och retoriskt ställdes mot gruppen svenskar. Invandrare gavs inte någon egen
röst eller representation i policyn. Det sätt som invandrare presenterades i integrationspolicyn
innebar en bipolär kategorisering och etnifiering av invandrare och svenskar som vidmakthöll
den uppdelning i ”vi och dom” som var politikområdets främsta mål att överkomma. Invandrarna synliggjordes främst när det gällde negativt associerade företeelser. Så var ett av de
främst angivna skälen för en integrationspolitik att undvika sociala sammanstötningar mellan
invandrare och svenskar. När invandrare omtalades positivt var det som ”förtingligade” hjälpmedel för att uppnå en ekonomisk tillväxt.806
Forskare har visat på betydelsen av hur grupper kategoriseras. I På kulturens slagmark visar
Carl-Ulrik Schierup hur kategorisering fick politiska följder och bestämde mycket av vilken
politik som var möjlig. Han diskuterar skillnaden mellan att vara invandrare eller ”de fremmede” i Danmark, jämfört med att kategoriseras som en etnisk minoritet.807 Utpekandet av en
grupp som invandrare, samtidigt som man uttalar en ambition att inte särbehandla, kan ha betytt en begränsning av vilka politiska alternativ som var möjliga. Ylva Brune konstaterar att
ofta kopplas ett koncentrat av brister till kategorin invandrare.808 Invandraren definieras som
ett kollektiv av vad denne inte är och ställs mot en abstrakt norm av svenskhet. Den mest avvikande från denna abstrakta norm får bli ”invandraren”, en stereotyp och ”kategori med relativt
fast associativ potential”.809 I den nationella integrationspolicyn upphävdes inte sådant associerande. I den regionala och lokala utvecklingspolicyns olika styrdokument och strategier återfanns en liknande tudelning mellan beskrivningar av invandrare och integration som resurser
för kärnverksamheten, respektive kopplade till problem. Detta resulterade i prioriteringar som
ledde till en marginalisering av integrationspolitiska mål i form av refuseringar, särkopplingar
och assimileringar. Olika deltagare i tillväxtpartnerskapen prioriterade sina insatser utifrån om
de integrationspolitiska åtgärderna ansågs kunna bidra till att den egna organisationslogikens
mål uppnåddes. I flera fall resulterade detta i att invandrare och integration avfärdades som
möjliga resurser för tillväxtarbete. Integrationspolitiska frågor kategoriserades vid översättningarna som något väsensskilt från ”normalt” regionalt- och lokalt tillväxtarbete.
804
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Del los Reyes och Lena Martinsson 2005.
Sam Yildirim, vid länsstyrelsen i Stockholm, har presenterat en analysmodell där han visar på att det som för ”svenskar” är
sista nivån i en omhändertagandetrappa för ”invandrare” ofta är den första.
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Vid intervjuerna (med projektledare) framkom det att man i de flesta fall anser att det har varit svårt att göra något med de horisontella målen. Man tog upp och påminde om dessa
aspekter i de diskussioner i olika grupper som fördes i LEGS-arbetet fram till hösten. Ett
problem var att dessa aspekter sällan dök upp på ett naturligt sätt och det blev lite krystat när
man försökte styra diskussionerna åt det hållet.810

Bland projektledare, arbetsgruppsansvariga och andra med ansvar för att engagera och få med
sig andra aktörer i olika processer inom partnerskapen, fanns ofta en övertygelse om att även
om de själva kunde se invandrare som resurser i tillväxtarbetet, gällde inte detta förhållande för
andra aktörer i partnerskapen. Att driva frågan om en mainstreaming av integration skulle då
kunna försvåra projektledarnas arbete med sådant som ansågs ligga mer nära kärnverksamheten.811
Projektledarna inom LEGS-projektet gjorde fortlöpande kalkyler över hur deras arbete som
metastyrande i nätverken kunde påverkas av olika faktorer. I sådana kalkyler kom oftast integrationsfrågorna till korta. En orsak till detta var att integrationsfrågorna ansågs som ickenormala i tillväxtsammanhang. Projektledare, tjänstemän och politiker ansåg också integrationsfrågor vara svåra då de innebar värderingar och ställningstaganden. Det fanns en rädsla
för att åsikter och förslag skulle kunna stämplas som icke-politiskt korrekta. Forskarnas närvaro ledde vid många tillfällen till kommentarer som att ”… så här får man kanske inte säga
men…”. Integration sågs som något för experter på området. Frågans tillskrivna komplexitet
påverkade nätverksstyrningen genom att projektledare avstod från att driva integrationsfrågorna, för att inte riskera uteblivet stöd i det som de uppfattades som huvudfrågorna: frågor om
tillväxt och organisering av partnerskapen.812 Därigenom marginaliserades integrationsperspektivet.
Jag menar att de i samhället existerande värderingar kraftfullt påverkade översättningen av
integrationspolitiken i den regionala utvecklingspolitiken. De kategoriseringar och värderingar
kring invandrare, som lyftes fram i integrationspolicyns policyteori som hinder för en integration, fortsatte att verka och hindra implementeringen av denna. Integrationspolicyn förknippades i olika översättningar med en problembeskrivning om invandrare i behov av stöd.813 En
kategorisering av något som ”integration” riskerade att leda till en omdefiniering av denna åtgärd, från en tillväxtåtgärd till en integrationsåtgärd.814 Inom policyområdet för regional utvecklings aktörer dominerade synsätt där invandrare inte sågs som resurser. Det fanns oftast
ingen program- eller organisationslogik som stöttade implementeringen av integrationspolicyn.
Integrationspolicy uppfattades som krävande och det var få personer i partnerskapen som ansåg sig kunna tillräckligt för att agera policyentreprenörer. Resultatet blev att integrationspoli-
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hur policyentreprenörer kalkylerar med kostnaderna för sina engagemang. Se även Lipsky 1980 och Grönlund 2007.
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cyn inte ägnades seriös uppmärksamhet. Integration genom mainstreaming sågs inte som ett
alternativ bland andra när olika insatser för tillväxt diskuterades.
Flera forskare har visat att översättning av idéer i organisationer ofta kommer till stånd på
grund av härmning och imitation. Att idéer uppfattas som framgångsrika har stor betydelse.
Enligt dessa forskare har idéspridning ett starkt inslag av ”mode”.815 Idéerna om integration
genom mainstreaming sågs här snarast som ett icke-mode, något som inte naturligt ingick i ett
tillväxtsammanhang. De som försökte verka för mainstreaming av integrationsmålen ville ha
bevis för de normativa antagandena om att integration var bra för tillväxten. Man efterfrågade
undersökningar, forskning samt exempel som skulle kunna användas för att övertyga aktörer i
nätverk och organisationer om nyttan av integration för tillväxten. Delvis kom diskussionerna
kring den demografiska utvecklingen att leva upp till ett sådant önskemål. I och med de förutsedda framtida arbetskrafts- och kompetensbristerna kom invandrare alltmer att diskuteras som
tillväxtresurser.816 Men i stort kom de gällande föreställningarna om invandrare att leda till en
marginalisering av dessa frågor i processen.
6.4.2 B RI S T A N D E

S T Y R N I N G S - O C H Ö V E RS Ä T T N I N G S K A P A C I T E T O C H V I L JA

Jag har argumenterat för att försöken med en transformativ mainstreaming av den nationella
integrationspolicyn inom den regionala utvecklingspolitiken område och dess nätverk av tillväxtpartnerskap, inte lyckades under den studerade perioden. Vilken roll spelade den styrning
som utövades för det resultatet?
Den reglerande styrningen var till synes kraftfull. Den äldre förordningen om statens ansvar
i myndigheter och verk från 1986 stärktes med en ny förordning om myndighetschefers ansvar
för integrationspolitiken, och det infördes krav i regleringsbrev om bland annat uppföljning
och återrapportering. 817Liknande signaler gavs från Europeiska unionen. En form av styrning
genom reglering är organisering och de regionala tillväxtpartnerskapen var exempel på en sådan styrning. Likaså inrättades Integrationsverket med uppgift att understödja integration. Men
Integrationsverket prioriterade inte politikområdet regional utveckling, varken genom aktiva
insatser eller granskning.818 Forskare konstaterar också regeringskansliets bristande kompetens
i integrationsfrågor.819 Ytterligare en orsak till bristen på aktiv styrning kan ha varit att existerande intresseorganisationer för invandrare, oftast saknade en regional förankring. De kunde
inte agera som policyentreprenörer. I Sverige fanns ett i internationell jämförelse starkt stöd till
invandrares organisering. Men det stödet var riktat mot nationell och kommunal nivå. Få invandrarorganisationer hade resurser nog för att aktivt delta i en dialog på en regional nivå.
Ekonomisk styrning möjliggjordes bland annat genom beslut om att tillåta samfinansiering
av utvecklingsprojekt för statliga aktörer samt genom instruktioner för EU:s strukturfonder.820
815

Czarniawska och Joerges 1996, Rövik 2000.
Så konstaterar Lars Wallin i intervjun 2001-10-08, att det var landstingets i Östergötland egna undersökningar kring framtida arbetskraftsförsörjning som fått denne att intressera sig för integrationsfrågorna.
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Det var också fullt tillåtet för olika offentliga och skattefinansierade verksamheter att prioritera
till förmån för integrationsinsatser i sina egna budgetar. Emellertid kom ekonomisk styrning i
form av att belöna god följsamhet eller straffa dålig följsamhet, att spela en mycket liten roll i
implementeringsprocessen. Bristande kunskaper om integration genom en transformativ mainstreaming kom att påverka även den ekonomiska styrning som var tänkt genom EU:s strukturfonder. I dessa mäktade inte personalen med att administrera kraven på transformativ mainstreaming i olika ansökningar.821 Det fanns inledningsvis ett hot om att bristande följsamhet
mot de integrationspolitiska målen kunde leda till en lägre värdering vid olika ansökningar.
Snart visade det sig dock att bristande följsamhet när det gällde att uppfylla kraven på integrationsperspektiv i ansökningarna, inte straffade sig. Den ekonomiska styrningen kom därför
snarast att motverka ambitionen med mainstreaming då projekt och insatser som inte levde upp
till ett transformativ mainstreamingsideal likväl fick medel. Något som kan ha inneburit att
existerande exkluderande förhållanden inte påverkades – eller förvärrades.
Informativa styrmedel tänktes spela en viktig roll: Både i integrations- och regional utvecklingspolicy lyftes uppföljning och utvärdering fram som avgörande styrningsmedel. Såväl de
återkommande utvärderingarna från NUTEK som ex-ante utvärderingar från ITPS och regionala utvärderingar, konstaterade brister i genomförandet av mainstreamingen av ett integrationsperspektiv. Men dessa slutsatser ledde till få reaktioner och åtgärder. Regeringen kunde ha
agerat kraftfullare, men som flera observatörer påpekade saknade regeringen och dess kansli
kompetens och resurser när det gällde integrationspolitik.822 Regeringen hade inte någon klar
bild av hur en transformativ mainstreaming skulle se ut eller förverkligas. Det fanns ingen
”masterversion”.823 I stället var ett av regeringens syften med processen att sådan kunskap
skulle skapas och spridas i den regionala utvecklingsprocessen.824
Det är intressant att jämföra dessa iakttagelser med slutsatserna i Nästan Välkomna. Invandrarpolitikens retorik och praktik 825 där Carl Dahlström belägger en klyfta mellan en skiftande
retorik om invandrarpolitik och en oförändrad praktik. En viktig mekanism bakom en sådan
klyfta var enlig Dahlström att retoriken legitimerades i det offentliga samtalet, medan praktiken legitimerades genom utvärderingar som utgick från organisatorisk effektivitet. 826 Dahlström lyfter fram att det här verkade två olika sorters rationaliteter och att den som fick genomslag, var praktikens rationalitet:
De utvärderingar som görs, bör åtminstone ibland, ställa den bredare frågan: Är programmen
överhuvud kompatibla med målen?827

Jag finner i min studie att denna fråga ställdes i ett flertal utvärderingar. Däremot är det tveksamt om Dahlströms fortsatta uppmaning fick ett gensvar:
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Regeringen måste också våga ta konsekvenserna av svaren på denna fråga.828

Den mainstreamingsmodell som förespråkas av regeringen pekar ut utvärderingar och uppföljningar som väsentliga delar, och bygger i mycket på mainstreamingsteori. Men i ett avseende
utesluts, eller tydliggörs inte, en aspekt från regeringens modell som annars kännetecknar nästan all normativ mainstreamingsteori: behovet av att utvärdera den egna organisationen och
dess praktik. Och i min studie har jag funnit mycket få exempel på analyser från olika aktörer
där man med ett kritiskt integrationsperspektiv granskar de egna föreställningarna, praktikerna
eller maktförhållandena inom de egna verksamhetsfälten.
Forskare har pekat på vikten av informell styrning eller dialogstyrning: till exempel genom
att regeringsföreträdare informellt utbyter önskemål med myndigheter och verk. En sådan styrning kan ha förekommit även här, men är svår att belägga. Få intervjuade har berättat om någon sådan dialog.829 Den politiska närvaron och engagemanget kring integrationsfrågor inom
den regionala utvecklingspolitiken verkar ha varit begränsad. Mainstreaming av integration
inom den regionala utvecklingspolitiken verkar ha varit framförallt en uppgift för tjänstemän
på olika nivåer.
Att en fråga hamnar på en organisations dagordning (och blir kvar där) skildras ofta som resultatet av en kamp mellan olika policyentreprenörer och satsade resurser.830 För att förstå varför frågor har svårt att nå en plats på dagordningen måste man förstå de ständiga investeringar
och resurser som håller dem kvar där – det vill säga att frågor ständigt ”görs”.831 Barbara Czarniawska väljer också att hellre tala om organisering som verb än organisation som substantiv,
Karl E Weick anser att organisationer inte bör ses som frusna strukturer utan som processer.832
En slutsats av denna studie är att även personer eller organisationer som sympatiserade med de
integrationspolitiska målen, avstod från att agera som policyentreprenörer för dessa mål. Detta
då de inte ansåg sig ha kunskaper eller resurser nog för en sådan insats. Så förutsattes projektledarna i LEGS-projektet driva översättningen av integrationspolicyn i de lokala partnerskapen. Få av dessa projektledare uppfattade sig ha tillräckligt med kunskap eller resurser. Resultatet blev vad Ingrid Pincus kallar ”icke-implementering”.833 En fråga hindras från att hamna
på den verkliga dagordningen genom ett icke-handlande: utan att aktivt motarbetats. Olika
former av begränsningar i resurser ledde till kalkyleringar och prioriteringar.834 Vad som prioriterades avgjorde framgången för översättningen av integrationspolicyn. En särskilt avgörande
resurs var ”tid”. Jeffrey L Pressman och Aaron E Wildavsky, konstaterar att: ”Time is a scarce
resource for men and organizations” och att:
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“If you want to know what matters most to an organization, chart the activities on which its
members spend their precious allotment of hours. The allocation of time deserves, thought it
does not receive, the same attention that we give to the allocation of financial resources”.835

I en studie av ett större arbetsmarknads- och integrationsprogram i USA skriver Pressman och
Wildavsky om betydelsen av tvingande tidssamordning och beroenden:
Multiply the number of participants, give them varying degrees of centrality, arrange their
time budgets differently , and you have set up a typical pattern of stop and start characterized
by a little forward movement and a lot of delay//A number of delays resulted from alternative time priorities. No one specifically ordered these delays; they were caused by the fact
that participants had things to do at the time. // Participants did not turn flatly against the
project, but they had other things to do.836

Översättningen av såväl den regionala utvecklingspolitiken i det regionala partnerskapet som
integrationspolicyn påverkades på ett liknande sätt av ett antal tidsbegränsningar, så som programperiodernas längd, olika delprojekts tidsutsträckning och aktörernas tillgängliga tid. Om
avsatt tid kan ses som en värdemätare för intresset att implementera integrationspolicy framstår, intresset för integration som en begränsad resurs. Det gäller även inom LEGS-projektet,
som ändå innebar ett avsevärt tillskott av utvecklingsresurser. Ett projekt på två år kan förefalla
som en lång tid, men i praktiken arbetade flera av LEGS-projektledarna deltid, nätverkandet
krävde många möten på kvällstid och tidsödande resor. Kravet på att samordna nätverksarbetet
i regionen innebar ytterligare belastning på projektledarnas tillgängliga tid. Möjligheterna att ta
ut ersättning för övertid i pengar stoppades i flera kommuner vilket ledde till kompensationsledigheter och än mer ont om arbetstid.837 Arbetet med att mobilisera tillväxtpartnerskapen var
mycket tidskrävande.838 I en utvärdering från ett konsultföretag bekräftas svårigheterna att sälja in idén om partnerskap, att få folk engagerade och att komma till mötena.839 Avgörande var
att projektledarna inte bara påverkades av sin egen brist på tid utan också att de i hög grad
styrdes av sin tillgång till andras tid.840 Något som blev avgörande i och med nätverkskaraktären på tillväxtpartnerskapen.
Otillräcklig kunskap begränsade också översättningsmöjligheterna. Flera projektledare ansåg
att de kunde för lite om integration och mainstreaming för att kunna ta initiativ i frågan.841 Något som bidrog till den upplevda bristen på kunskap, var avsaknaden av personer i nätverken
med erfarenheter, kunskaper och åsikter kring integration som kunde agera som policyentreprenörer. I de etablerade implementationsstrukturerna inkluderades inte organisationer eller
människor som kunde företräda ett invandrarperspektiv.842 Genomgående har i de studerade
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översättningsprocesserna de tillgängliga resurserna varit knappa. Olika möjliga styrmedel användes i en begränsad omfattning. Regelstyrningen var relativt omfattande, bristande följsamhet har inte lett till några åtgärder. Vissa organisatoriska insatser byggdes upp, framförallt då
etablerandet av Integrationsverket. Detta verk ägnade sig dock i liten omfattning åt översättningen av integrationspolicy inom den regionala utvecklingspolitiken. Ekonomisk styrning
utnyttjades i liten omfattning. Informativ styrning utnyttjades i relativ stor omfattning i form av
genomförda uppföljningar och utvärderingar, men resultaten beaktades inte.
Inledningsvis citeras Evert Vedung om att styrning kan ske med styrmedlen ”käpp”, ”morötter” och ”predikan”. I en metafor som liknar Vedungs begrepp ”predikan” jämför Mieke Verloo arbetet med mainstreaming med ”seducing”: Att genom förförelse, lockande och övertalning få olika aktörer att genomföra en transformativ mainstreaming. Det var en sådan mjukare
form av styrning som kännetecknade försöket att implementera/översätta integrationspolicy
inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken. Även där regelstyrningen inte efterföljdes
resulterade detta inte i sanktioner mot de inblandade. ”Käppen” fick vila under översättningsprocessen. Det förekom varken ekonomiska påföljder, stopp för aktiviteter eller mer milda
former av påföljder som skambeläggande jämförelser. Överlag kännetecknades styrningen av
översättningen av integrationspolicyn av att rådande mönster av resursfördelning och de gällande strukturerna och maktförhållandena inte utmanades.
6.4.3 P Å V E R K A N

AV ATT ARBETA GENOM OCH I NÄTVERK

Nedan försöker jag illustrera något av den komplexa flernivåstyrning genom nätverk vad gäller
översättningen av den nationella integrationspolitiken till den regionala utvecklingspolitikens
område.
Figur 2: Översättningen av integrationspolicyns idé om integration genom mainstreaming, via
den regionala utvecklingspolicyn, och dess regionala och lokala tillväxtpartnerskap.
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I figuren representerar boxarna olika policysammanhang och organisationer i dessa: som tillväxtpartnerskap, myndigheter, förvaltningar, företag och intresseorganisationer. Pilarna representerar försök till översättningar eller översättningar. Inledningsvis visas hur integrationspolicyn på en tvärsektoriell nivå översattes till den regionala utvecklingspolitikens område. Inom
detta område översattes därefter en regional utvecklingspolicy till instruktioner och riktlinjer
för de regionala tillväxtpartnerskapen runt om i landet, vilket visas av pilen ner till de regionala
tillväxtpartnerskapen. Dessa har partners som bestod av personer som företräder organisationer, företag, myndigheter och metaorganisationer. Med metaorganisationer menas här organisationer vars medlemmar är andra organisationer: Exempel på sådana är Svenskt Näringsliv
eller LO. Dessa partners förutsattes översätta de integrationspolitiska målen vidare till sina
moderorganisationer. På så sätt skulle en förändring möjliggöras av de styrande föreställningarna hos en rad aktörer, så att dessa såg invandrare som resurser i ett tillväxtarbete. Denna förändring skulle resultera i aktiviteter som motverkade negativ segregation och till en förverkligad transformativ mainstreaming av de integrationspolitiska målen. I sin tur skulle dessa förändringar leda till fortsatta förändringar i samhället – de pilar som pekar ut från boxarna.
Den tillämpade nätverksstyrningen präglades av de dominerande föreställningarna om ekonomisk tillväxt inom politikområdet regional utvecklingspolitik. Föreställningar som begränsade vilka aktörer som sågs som möjliga att samverka med, den potentiella implementationsstrukturen.843 I denna flernivåstyrning i nätverk hade olika statliga verk och myndigheter formellt ett uppdrag att försöka övertala de olika parterna i tillväxtpartnerskapen att bidra till en
översättning av idén om en transformativ mainstreaming av de integrationspolitiska målen.
Men motsvarades modellen av förhållandena i verkligheten?
Figuren ovan visar på ett komplext styrningssystem som bygger på att en rad antaganden
måste uppfyllas.844 Flernivåstyrning genom perfekta nätverk förutsatte frivilligt deltagande av
en rad organisationer baserat på gemensamma intressen.845 I praktiken fungerande detta inte.
Få företag var med i verksamheten.846 Myndigheter och offentliga verksamheter deltog i flera
fall för att de var beordrade. Tillväxtpartnerskapen påminde mer om nätverk för påverkan –
skapade som verktyg för att förverkliga regeringens politik. Parterna var dock framförallt intresserade av det i tillväxtpartnerskapens verksamhet som svarade mot de egna organisationslogikerna, de egna dagordningarna, och såg sig inte tvingade att engagera sig i andra aspekter
av programmen – som till exempel horisontella mål om integration. Det skedde en särkoppling
mellan retorik och beslut i partnerskapen och partnernas aktiviteter.847 Detta går också att beskriva som att regeringen strävade efter att etablera mer fasta policynätverk, där partnerna engagerade i sig i alla aspekter av partnerskapens arbete, men att flertalet parter verkade se tillväxtpartnerskapen för sin del som sakfrågenätverk, där man engagerade sig för avgränsade och
mer tillfälliga frågor.
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Ytterligare en möjlighet till nätverksstyrning var att leda och styra förhandlingarna mellan olika aktörer i nätverket. Men som forskning om förhandlingsekonomi och nätverksstyrning visar
behöver det finnas något som uppfattas som värt att förhandla om. I Förhandlingsekonomin i
regionalpolitiken konstateras att:
Utmärkande för förhandlingssituationer är att ett strategiskt beroende föreligger mellan aktörer. Varje aktörs handlande får märkbara konsekvenser för andra och andras handlande återverkar i sin tur på den egna situationen. Det föreligger därmed ett beroendeförhållande och
en förhandlingssituation mellan partnerna.848

Det studerade tillväxtpartnerskapet i Östergötland utmärktes av asymmetriska beroendeförhållanden. Länsstyrelsen, och senare Östsam, var beroende av att det deltog aktörer från näringslivet för att legitimera sitt regionala tillväxtpartnerskap.849 Länsstyrelsen, liksom senare Östsam, hade dock ingen makt att med regleringsstyrning beordra företag och andra organisationer
att delta eller vilka mål de skulle omfatta. Det fanns inte heller mycket att förhandla om. De
myndigheter som hade de största resurserna var så detaljstyrda och reglerade att deras resurser
inte kunde användas fritt i regionalt samarbete. Att aktivt översätta integrationspolitiska mål
till en transformativ mainstreaming ledde sålunda inte till att någon partner fick mer resurser:
motsatsen ledde inte till att någon gick miste om resurser. Drivkrafterna för de i nätverken deltagande partnerskapsorganisationerna – såväl lokalt som regionalt – var inte starka nog för att
leda till annat än att idén om integration genom en transformativ mainstreaming översattes som
något icke-relevant. Det fanns dock vissa aktörer i partnerskapen som formellt skulle kunnat ha
styrts genom hårdare former av regelstyrning: Det var de statliga och kommunala organisationerna. Regeringskansliet, och de beslutande organen i kommuner och regioner, skulle ha kunnat beordra statliga verk, myndigheter och kommunala förvaltningar, att aktivt agera för en
transformativ mainstreaming av integration. Tillväxtpartnerskapen var ju i praktiken inte rena
perfekta nätverk utan hybrider mellan nätverk och organisationer, med inslag av hierarkisk
styrning.850 De statliga och kommunala organisationerna agerade dock mer likt fria, självstyrande organisationer – utanför den statliga och kommunala hierarkin. De prioriterade andra
mål än integration.851 Den hotande skuggan från hierarkin (shadow of hierarchy), var inte hotfull nog att ens påverka de statliga och offentliga deltagarna. De statliga sektorsmyndigheterna
var tänkta att stödja den tvärsektoriella styrningen, en roll de sällan kom att fylla. I själva verket kom även dessa statliga och offentligt ägda organisationer i hög grad att agera som aktörer
i ett perfekt nätverk när det gällde integration. De metastyrande i länsstyrelser och regionförbund kunde inte styra olika statliga verk eller andra offentligt ägda partners att genomföra olika aktiviteter. En alltför hierarkisk styrning kunde dessutom motverka vad som sågs som tillväxtpartnerskapens fördelar, deras självständighet och frivillighet. De olika parterna kunde
därför avstå från att delta i sådant de inte såg som angeläget i tillväxtpartnerskapen, utan risk
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för negativa konsekvenser. Medlemskap i ett partnerskap innebar inte att man som partner såg
sig behöva acceptera att aktivt arbeta för alla målen i regionala tillväxtavtal och – program:
Aktörerna i partnerskapen deltog utifrån en mängd olika syften, vilket innebar att den komplexitet som partnerskapen delvis sågs som lösningen för, återuppstod inom dessa.852 Den större samhällsnytta i form av nya problembilder, mål och åtgärder för integration, som var ett av
regeringens mål med idén om tillväxtpartnerskap, kom inte till stånd.853
När möjligheten till hot och sanktioner, liksom att erbjuda olika fördelar, saknades återstod
enbart övertalningens väg – genom ”predikan” och ”förförelse”. Övertalning kräver emellertid
tid, engagemang och kunskap, resurser som brast bland de metastyrande i nätverksstyrningen.
Den metastyrning som framförallt utövades var institutionell design, ett aktivt utformande av
innehållet i och formerna för partnerskapen samt deltagande styrning: där den metastyrande
direkt deltar i nätverkens beslutsfattande och argumenterar för sin ståndpunkt. Båda dessa metoder ses av Eva Sörensen och Jacob Torfing som direkta och starka styrningsmetoder.854 Dessa styrmetoder praktiserades dock på ett passivt sätt i partnerskapen, bland annat då man ansåg
att ett försök att allt för hårt implementera integration genom mainstreaming skulle kunna leda
till aktörerna i implementationsstrukturerna drog sig undan samverkan för andra, mer prioriterade, mål.
En av regeringens strategier var att inkludera invandrare i implementationsstrukturerna: de
nätverkande aktörerna i tillväxtpartnerskapen. Detta både som deltagare i den regionala utvecklingspolitiken, som aktörer i och kring de regionala tillväxtpartnerskapen och som tjänstemän i de statliga och kommunala organisationerna.(se kapitel 4). En sådan inkludering
genomfördes inte.855 Tvärtom sågs invandrare som personer, liksom deras organisationer, i
ljuset av samma problematiserade värderingar som integrationspolicyn ville motverka. Detta
trots de tydliga kraven på delaktighet för invandrare i instruktionerna för de regionala tillväxtpartnerskapen.
Något som delvis motverkade den dominerande synen på invandrare, invandring och integration som problem och resurskrävande, var olika tankegångar om en negativ demografisk
utveckling och hotande avfolkningstendenser. I dessa tankegångar lyftes invandrare fram som
möjliga kompensatoriska resurser för småföretagande och entreprenörskap samt som tillgänglig kompetent arbetskraft. Sådana argument utnyttjades också av olika policyentreprenörer för
att propagera för invandraråtgärder i olika tillväxtpartnerskap och nätverk.
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6.5 SLUTDISKUSSION
Innebär då slutsatserna i denna avhandling att den nya integrationspolitiken har misslyckats?
Om man med politiken syftade till en större uppmärksamhet kring invandrare som resurser,
och fler aktiviteter för invandrare i den regionala utvecklingspolitiken, så nåddes en viss framgång. Betydligt fler regioner genomför i dag rutinmässigt åtgärder för invandrare. Men det var
genom en transformativ mainstreaming de integrationspolitiska målen skulle uppnås! För att
parafrasera den feministiska forskaren Alison Woodward: Integrationspolicyn har inte kommit
ut ur säråtgärdernas och de positiva aktionernas ghetto.856 Har då den normativa mainstreamingsteorin bevisats omöjlig att förverkliga? En sådan slutsats går inte att dra av denna avhandling. Den visar ju snarast på att de grundläggande ingredienserna i metoden transformativ
mainstreaming inte tagits i bruk. Avhandlingen visar därför inte att en transformativ mainstreaming är omöjlig utan understryker snarare att idén om mainstreaming inte är lätt att förverkliga. Erfarenheterna från tidigare implementeringsforskning: om vikten av vilja, förståelse för
syftet, resurser och en kompetent styrning för en god översättning av mainstreaming, bekräftas.
Avhandlingen lyfter också fram att styrning genom och i nätverk inte innebär ett undantag
från dessa slutsatser utan att nätverksstyrning också kräver medvetenhet, kompetens, styrmedel
och resurser. På samma sätt som Ewa Wittbom konstaterar i sin avhandling att mål- och medelstyrning inte med automatik leder till jämställdhet: innebär nätverksstyrning i sig inte underverk när det gäller implementering av integrationspolicy.
Vad går då att lära för framtida bruk när det gäller att göra politik till handling, retorik till
praktik, mainstreaming av integrationspolitik? Utifrån från avhandlingens slutsatser vill jag
lyfta fram följande punkter för reflektion:
- Ökad medvetenhet om behoven av styrning och resurser. Detta gäller inte minst vid
nätverksstyrning
- Om man vill använda en mainstreamingsstrategi bör man fokusera på att de olika
delmomenten i strategin verkligen genomförs, i synnerhet en inledande studie av
praktiken inom den egna organisationen och dess verksamhetsfält.
- ”Förförelsens” och ”predikans” metoder kan behöva kombineras med ”käpp” och
”morötter”, det vill säga olika former av sanktioner och incitament.
- Det finns ett behov av nya metoder för att följa upp och utvärdera en transformativ
mainstreaming

ÖKAD MEDVETENHET OM BEHOVEN AV STYRNING OCH RESURSER
I den nationella integrationspolicyn fanns en medvetenhet om möjligheten av motstånd mot
genomförandet av mainstreaming. Vid översättningen till den regionala utvecklingspolitikens
försvann dessa reservationer. Hindren verkar ha underskattats. Frågan är vilken karaktär denna
856
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underskattning tog sig? Var det frågan om en särkoppling av den typ som Nils Brunson kallar
hyckleri, där en organisation säger sig arbeta för vissa mål och värderingar, men i själva verket
gör något annat.? 857 Mycket tyder dock på att det hos många aktörer i studien fanns en verklig
vilja att förändra, men att det brast i kunskapen om hur. Dessutom måste man ta i beaktande
svårigheterna med att utmana existerande strukturer och mönster av resursfördelning. Trots att
dessa svårigheter lyfts fram i forskningen kring möjligheten av policyimplementering och mainstreaming, säger oss också erfarenheten att såväl organisationer som stater kan styras och
förändras.858
Framgång och misslyckande beror också på vilket tidsperspektiv som anläggs. Komplexa
förändringsprocesser kan ta lång tid.859 Bo Rothstein hävdar att när det gäller mer komplexa
frågor är det mindre viktigt med en klar policyteori. I stället blir betydelsen av hur man organiserar mer betydelsefull. Oklar policyteori kräver mer av organisering och legitimitet. Om de
som berörs av en policy uppfattar dess mål och syften som angelägna blir såväl policyteori,
organisering som legitimitet mindre viktiga. För dem som är negativt inställda till policyns mål
är frågan om policyteorin fortfarande mindre viktig men hur genomförandet organiseras och
legitimeras får större betydelse.860 Organisering kräver resurser och styrning. Richard Weatherley och Michael Lipsky har visat på betydelsen av tillräckliga resurser för målgruppsnära byråkraters möjligheter att implementera en policy.861 Lipsky har visat att resursbrist kan leda till
såväl skumning – urval av fall som verkar mest givande, som triagé – en prioritering av fall
utifrån hur de bedöms att klara olika genomförandeförhållanden. Båda dessa arbetssätt gynnar
redan etablerade aktörer och perspektiv och motverkar nytänkande och transformativ mainstreaming.862 Idén om integration genom en transformativ mainstreaming var av en inkoativ karaktär. En alltför inkoativ karaktär på en policy ställer policyentreprenörer inför stora utmaningar.
Det krävs därför en balans mellan grad av inkoativitet och resurser för implementering.863 En
handlingsväg är att begränsa redigeringsutrymmet genom instruktioner och handlingsrecept i
fortlöpande dialogstyrning. En annan är att öka resurserna i form av personal, tid och kunskaper samt att bedriva en aktivare och mer mångsidig styrning. Frågan om styrning bör bli än
mer central vid policyskapandet: Lipsky har rätt i att den policy som skapas är inte den som
tänks, utan den som utförs. Inför försök med mainstreaming bör realistiska hänsyn tas till behov av resurser och styrningsförmåga.
I avhandlingen har visats att vid den beskrivna nätverksstyrningen har funnit en tendens att
vilja vänta ut resultaten och engagemanget från de i nätverken/partnerskapen minst engagerade
partnerna. Detta delvis på grund av en konsensussynsätt på beslut och utveckling, men också
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på grund av att företag och näringsliv setts som företrädare för den ”verkligaste” eller mest
relevanta kunskapen om verkligheten. Ett sådant synsätt kan ge en konvojeffekt där alla partner anpassade sig till den långsammaste deltagaren. Det vore intressant att pröva en motsatt
strategi där partners som kan beordras vara mer aktiva: de offentligt ägda verksamheterna, fick
i uppdrag att själva kritiskt belysa sig och sin verksamhet, ta fram underlag ur ett integrationsperspektiv eller engagera invandrarorganisationer i sitt arbete inom sina verksamhetsfält. Dessa
offentliga aktörer har dessutom oftast större resurser för ett sådant arbete än mindre- och medelstora företag eller resurssvaga ideella organisationer.864

OM MAN VILL ANVÄNDA EN TRANSFORMATIV MAINSTREAMINGSMODELL
– GÖR DET!
Olika normativa modeller för mainstreaming innehåller olika åtgärder som enligt teorin ska
genomföras i viss ordning för att mainstreamingen ska lyckas (Se kapitel 2). Om man nu verkligen vill pröva att mainstreama till exempel integrationspolicy inom ett annat politikområde,
bör stor uppmärksamhet riktas mot att följa den förespråkade mainstreamingsmodellen. I avhandlingen visas hur underlag och analyser under nio år inte i något fall levde upp till kraven
att präglas av ett integrationsperspektiv. Nu är det inte lätt att säga hur ett sådant underlag skulle sett ut. Det är lättare att slå fast vad som inte lever upp till kriteriet. Kriteriet för godkänt är
egentligen om ett underlag och en analys leder till mainstreaming, och förändring av segregerande strukturer: något som kan vara svårt att styrka. Jag fann inte heller i min studie något fall
där inkluderingen av invandrare fullt ut motsvarade kraven i integrationspolicyns policyteori
eller i en deltagarmodell för mainstreaming. Den mainstreamingsmodell som fördes fram av
regeringen var starkt influerad av mainstreamingsteorier och praktiker utvecklade för jämställdhetsintegrering. I dessa teorier betonas kraftigt att den mainstreamande organisationen
kritiskt ska granska sin egen praktik. Något som skulle ge möjlighet att identifiera brister samt
väcka idéer och engagemang. I regeringens modell och instruktioner fanns inte detta tydligt
förklarat. Inte heller gav man via förordningar, regleringsbrev eller liknande, instruktioner om
att en sådan granskning skulle ske. 865 Om sådana analyser ska genomföras finns ett stort behov av en utvecklad metodkunskap.

ANVÄND FÖRFÖRELSENS METODER FULLT UT OCH KOMBINERA
MED KÄPP OCH MORÖTTER

I avhandlingen visas hur olika styrmedel användes i en begränsad omfattning och på ett passivt
sätt. En ökad medvetenhet om svårigheterna med mainstreaming av idéer som uppfattas som
skilda från en kärnverksamhet borde resultera i en större medvetenhet om styrning och styrmedel. Såväl mainstreamingsförsöken som nätverksstyrningen har kännetecknats av en ”förförelsens” metodik. Det var genom övertalande och lockande som mainstreamingen skulle uppnås.
De möjligheter som funnits till att belöna har utnyttjats sparsamt, trots en medvetenhet om att
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nätverksstyrning förutsätter att olika partners upplever en nytta med att delta.866 Men framförallt har inte låg följsamhet mot de integrationspolitiska målen följts av negativa konsekvenser.
Möjligheten av att låta politiken präglas mer av belöningar i olika former, eller ”morötter”, är
således en väg att pröva. En annan är att använda mer sanktioner, eller ”käpp”. Mainstreaming
av jämställdhet inom EU har pågått längre än mainstreaming av integration. Det finns nu erfarenheter från två årtionden av jämställdhetsintegrering. Och den erfarenheten säger oss att det
mjuka sättet att styra, eller förförelsens metod, inte har lyckats.867 Pollack och Hafner-Burton
jämför erfarenheterna av en sådan mjuk styrning med en hårdare styrning när det gällde att
implementera en jämställd rekryteringspolicy inom EU-kommissionen. Den hårdare styrningen
gick ut på att sätta mätbara mål, följa upp dessa och jämföra olika direktorat i en benchmarketing. Direktorat som inte presterade väl pekades årligen ut, liksom de mer framgångsrika.
Fortsatt underprestation ledde till krav på förklaringar. Ytterligare brist på bättring resulterade i
ingrepp i det självständiga styrandet genom expertstyre. Denna process fortsatte under en längre tid och med stöd från högre nivåer inom kommissionen och ledde till mätbara förbättringar.
Vid mainstreaming verkar det vara intressant att pröva olika möjligheter till sanktioner, från
listning, ”naming and shaming” till ekonomiska konsekvenser i form av uteblivna anslag och
stöd. Men även en sådan strategi kräver resurser i form av tid och kunskap samt regler som går
att följa för den personal som har att hantera anslag och stöd, i till exempel EU:s strukturfonder, Tillväxtverket och VINNOVA. 868

NYA METODER FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
En anledning till att det visat sig svårare att ”förföra” de olika aktörerna inom den regionala
utvecklingspolitikens nätverk än väntat, kan bero på karaktären av förförelse. Inom området
regional utvecklingspolitik fanns en stark betoning på mätbarhet, indikatorer och liknande.
Förförelsen skulle bland annat ske genom att man efterliknande språk och metoder inom den
regionala utvecklingspolitiken när man argumenterade för nyttan av att tillämpa ett integrationsperspektiv. Men det kan finnas svårigheter att med de etablerade mätmetoderna visa fram
en sådan nytta när det gäller sådant som jämställdhet och integration, liksom att visa på framsteg.869 Eva Wittbom föreslår därför utvecklandet av nya redovisnings- och styrverktyg. Liknande diskussioner förs inom utvärderingsforskningen kring EU:s strukturfonder.870 Det vore
därför troligen värdefullt att utveckla former för att utvärdera, kartlägga och mäta mainstreaming som går utöver dagens fixering vid kvantitativa indikatorer.
SEGREGATION

OCH ETNIFIERING

Vad har då den beskrivna utvecklingen inneburit för segregationen i samhället? Denna fråga
går utöver avhandlingens syfte, men får ändå ses som rimlig. Har den regionala utvecklingspo866
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litiken, med dess översättning av integrationspolicy, lett till ökad eller minskad segregation?
Som framhållits tidigare är det svårt att säga något om den regionala utvecklingspolitiken i sig
påverkat den ekonomiska tillväxten eller ej. Det finns motstridiga bedömningar.871 Därmed är
det också svårt att säga något om hur invandrares välfärd har påverkats. Om de regionala tillväxtpartnerskapen misslyckats med att skapa tillväxt kan det varit av godo att invandrare inte
inkluderats i tillväxtarbetet, då detta i så fall inneburit bortslösad energi och resurser. Samtidigt
kunde dock ett sådant engagemang, enligt den normativa policyteorin i den regionala utvecklingspolitiken, eventuellt lett till en förbättrad tillväxt genom att invandrares perspektiv, kunskaper och resurser bättre tagits tillvara.872 Sådant är dock svårt att bevisa. Oavsett om den
regionala utvecklingspolitiken resulterat i positiva effekter på tillväxten eller ej, kvarstår att
invandrare inte inkluderades i dess utformande och genomförande. Om deltagande i det regionala tillväxtarbetet var en betydelsefull del av formandet av ett regionalt medborgarskap innebär detta att invandrare inte gavs möjlighet att få ta del av och bidra till det sociala kapital som
formats i nätverken i och kring det regionala tillväxtpartnerskapen. Detta kan ses som att invandrare riskerar ett beskuret ett substantiellt medborgarskap i sin region, något som måste ses
som en minskad chans till integration.
Även en eventuell framgång för integrationspolitikens mainstreaming inom det regionala
tillväxtarbetet, kan innebära risker. Dessa lösningar kan vara bra för tillväxten men samtidigt
leda till en cementering av stereotyper, maktrelationer och levnadsförhållanden.873 En möjlig
sådan utveckling går att ana i avhandlingen. Översättningen av integrationspolicyn har lett till
ett ökat antal säråtgärder för invandrare inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken.
Säråtgärder som kan ha befäst föreställningar om skillnader mellan invandrare och ickeinvandrare, skapat motpoler och en hierarkisk rangordning mellan invandrare och ickeinvandrare.
Olikhetsskapandet måste följaktligen sättas i relation till samhällets pågående skapande av
maktstrukturer och normaliseringsprocesser som naturaliserar och ger stabilitet åt en hierarkisk ordning.874

Forskarna Michael Omni och Howard Winant skriver om hur etnifiering i samhället görs genom olika projekt.875 Den regionala utvecklingspolitiken, och översättningen av integrationspolicyn inom denna, kan eventuellt ses som ett sådant projekt vilket har lett till en ökad etnifiering, en ökad kategorisering utifrån etnicitet. En sådan etnifiering behöver inte nödvändigtvis
innebära en ökad negativ segregation. Det går att tänka sig en minskad segregation men ökad
etnifiering. Men en ökad etnifiering går emot budskapet i integrationspolicyns policyteori och
kan innebära risker för en fortsatt och ökad negativ segregation. I ett sådant perspektiv går den
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regionala utvecklingspolitikens översättning av de integrationspolitiska målen att se som en
strukturell diskriminering.
Mainstreamingen av integrationspolicy inom den regionala utvecklingspolitiken har byggt
på en ”förförelsens metodik” och försök att koppla integration till nytta för en ekonomisk tillväxt. Ett resursutnyttjandeperspektiv har dominerat inom den regionala utvecklingspolitiken.
Framgången för detta grepp har som visats varit tveksam. Däremot har försöken att koppla
integrationsfrågor till en diskurs om en kritisk demografisk utveckling, och behovet av entreprenörer, kompetens och arbetskraft, haft större genomslag. Men vad innebär det om möjligheten av mainstreaming av integrationspolicy så avgörande bygger på ett svårbevisbart bidrag till
den ekonomiska tillväxten? Vad händer i så fall i tider av lågkonjunkturer eller depression?876
När det gäller medborgarskap förs en diskussion om det nödvändigtvis är arbete eller företagande som är vägen till ett fullvärdigt substantiellt medborgarskap. Kan det inte också vara så
att ett medborgarskap som utgår från ett demokratiskt eller rättviseperspektiv i sig kan leda till
förändringar i olika strukturer, vilka kan leda till ett mindre segregerat ekonomiskt medborgarskap?
I detta sammanhang går det också att lyfta fram konsekvenser av ett tillväxtbegrepp där
makt- och konfliktfrågor döljs. Det är även med en mindre total tillväxt möjligt att förbättra
fördelningen av resurser mellan olika grupper, till exempel till invandrares fördel. En sådan
diskussion förs över huvud taget inte i integrations- eller den regionala utvecklingspolitiken. På
så sätt begränsar sättet att definiera tillväxt i integrationspolicyn och den regionala utvecklingspolitiken, vad om ses som möjligt att göra.877 Det är här fullt rimligt att diskutera om inte
strävandena att förverkliga en transformativ mainstreaming av integrationspolicyn inom den
regionala utvecklingspolitiken gått i den retoriska fälla som Mieke Verloo varnar för.878 Genom att ha använt en strategi där man utgick från ett resursutnyttjandeperspektiv i stället för ett
rättviseperspektiv kan styrkan i mainstreamingsförsöken urvattnats, och i stället lett till refuseringar, assimilering och olika särkopplingar.879

6.6 VIDARE FORSKNING!
Denna studie täcker tiden från 1998 fram till de regionala tillväxtprogrammen för 2004 – 2007.
Den programperioden är nu avslutad. Sedan dess har nya och reviderade tillväxtprogram antagits under förändrade förhållanden. Nu har till exempelvis integrationsfrågor förts till arbetsmarknadsdepartementet. Vad har hänt med såväl integrationspolicy som med försöken att
översätta denna inom den regionala utvecklingspolitiken sedan dess? Likaså har avhandlingen i
mycket begränsad omfattning berört EU:s strukturfonders roll som villkorande och styrande
finansiärer i regionala tillväxtsammanhang. Här finns behov av en större kunskap om nuläget
och eventuella möjligheter till styrning. Det finns också behov av mer empirisk kunskap om
mainstreamingsmodellens olika delar. Detta gäller sådant som hur underlag och analyser, sär876
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skilt granskningar av verksamheters egna praktiker, kan präglas av ett integrationsperspektiv;
hur invandrare och invandrarperspektiv kan inkluderas i beslutsprocesser samt betydelsen och
möjligheterna av utvärdering och uppföljning. I avhandlingen har lyfts fram betydelsen av en
aktiv styrning. Det vore intressant att följa effekterna av en styrning där belöningar och sanktioner, ”morötter” och ”käppar”, används mer aktivt, liksom utvecklingen inom nätverksstyrningen av de regionala tillväxtpartnerskapen.
I denna studie beskrivs översiktligt hur de integrationspolitiska målen översätts i den regionala utvecklingspolitiken. Men fortfarande är mycket okänt kring hur själva översättandet går
till. Vilka står för denna process? Hur resonerar man? Hur formulerar man sig? Vilka föreställningar och värderingar styr besluten? Här finns en intressant kartläggningsuppgift.
Avhandlingen har visat på de starka impulserna från EU-sammanhang för såväl integrationspolicy som för den regionala utvecklingspolitiken samt betydelsen av lokala kontexter.
Det vore av stort intresse att göra internationella jämförelser om den tvärsektoriella översättningen mellan och inom dessa politikområden med EU-ländernas olika institutionella förhållanden. Likaså menar jag att det vore av stort värde i en jämförelse mellan utvecklingen inom
olika horisontella perspektiv när det gäller uthållig utveckling. Systematiska komparationer
mellan till exempel miljö-, jämställdhets- och integrationsområdet tror jag skulle på ett intressant sätt lyfta fram likheter, men också skillnader mellan dessa områden. Likaså vore en jämförelse mellan dessa mer omstridda frågor och mainstreamingen av andra, mer ”neutrala” frågor
som till exempel nya kvalitets-, data eller lönesystem, vara av stort intresse för att kartlägga
behov av styrning och resurser. Sådana jämförelser skulle kunna bidra till en känsla för proportioner för vad som är rimligt och möjligt i olika försök till förändringar.
Mycket tyder på att en professionaliseringsprocess pågår inom det regionala utvecklingsområdet för rollen som regional utvecklare. Vad innebär i så fall en sådan utveckling för de integrationspolitiska strävandena?
Avhandlingen syftar till en studie av integration och har därför också naturligt nog präglats av
ett etnicitetsperspektiv. Men givetvis har det getts åtskilliga tillfällen att fundera över intersektionen med andra perspektiv – inte minst ett genusperspektiv. Det verkar också som det ofta i
praktiken i den regionala utvecklingspolitiken görs en uppdelning i innebär att antingen är man
man antingen invandrare eller kvinna. Här finns behov av mer studier om intersektioner mellan
olika marginaliserande perspektiv som etnicitet, genus, klass och ålder.
Och till slut, men inte minst, till frågan om en etnifiering av den regionala utvecklingspolitiken. Jag diskuterar ovan förekomsten av en sådan etnifieringsprocess. Pågår en sådan? Om så
är fallet, hur yttrar den sig och vad innebär den?
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Grante, Paul, projektledare LEGS, Boxholms kommun, 2004-09-08.
Hallendorf, Jan, LEGS-projektets, Linköpings kommun, 2004-08-25/26.
Johansson, Maj-Lis, projektledare LEGS, Kinda kommun, 2003-05-06, 2003-10-13, 2004-0527.
Lundgren, Eva, projektledare LEGS, 2004-08-10.
Muhic, Faruk, IFS Östergötland, 2001-12-03, 2004-01-14.
Sjöberg, Lennart, projektledare LEGS, Åtvidaberg kommun, 2003-05-14
Söderstedt, Madeleine, projektcoach LEGS, 2003-04-16.
OBSERVATIONER

OCH DELTAGANDE VID MÖTEN,

RTA:

2001-08-28, Möte med Berndt Dahlbäck, Hedi Bel Habib, Elisabeth Sundin, Marie Tomicic,
Ragnar Andersson.
2001-10-21, Möte med Berndt Dahlbäck, Hedi Bel Habib, Elisabeth Sundin, Marie Tomicic,
Ragnar Andersson, Sten Olsson.
2001-12-05, Paneldebatt, om integration och näringsliv med bland annat Christer Mårdh, RTPpartner från Svenskt näringsliv, Arbetets museum, Norrköping.
2001-11-13, Framtid E! Hur klarar vi kompetensförsörjningen i regionen? Konferens med regionala kompetensrådet, Björn Eriksson, Bertil Andersson, LiU: seminiarium med Carolina Brånby, Norrköping.
2002-09-04, Referensgrupp länsstyrelsen om integration, Linköping
2002-09-27, Östergötland - en del av mångfaldens Europa, transnationellt seminarium inom
Diversity faces, Equal, Norrköping.
2002-10-08, Träff med referensgrupp, Länsstyrelsen.
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OBSERVATIONER

OCH MÖTEN UNDER

L EGS- P R O J E K T E T , RTP:

2002-10-18, Träff med Mats Helander, coach LEGS, Annica Bodelius, Mångfaldens ansikte,
Näringslivets hus, Linköping
2002-11-22, Kick-off, länsstyrelsen
2003, Vår och höst följde jag i en regionalpolitisk kurs vid Linköpings universitet för LEGSprojektets projektledare med möte varje månad.
2003-01-23, Konferens om introduktion av invandrare i Östergötland, Linköping
2003-02-19 Upptaktsmöte för LEGS-projektledare, med Björn Eriksson, Länsstyrelsen, Linköping
2003-03-19 Seminarium om integration och mångfald, projektledare, Länsstyrelsen, Sessionssalen, Linköping
2003-03-23, Seminarium med 27 deltagare om integration av invandrare och en politik för
ekonomisk tillväxt.
2003-03-31, Regionalpolitisk kurs för projektledarna i LEGS, Linköping
2003-04-28, Linköpings lokala tillväxtpartnerskaps kick-off
2003-05-08, Norrköpings partnerskaps första möte, Näringslivets hus
2003-04-29, Regional samverkan avseende introduktionen av invandrare i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköping
2003-05-12, Styrgruppsmöte i projektet ”Mentorskap”, ALMI, Linköping
2003-05-14-16, Tillväxtkonferen SCB, Loka Brunn
2003-05-20, LEGS-seminarium om EU:s syssselsättningsdirektiv med mera, Östsam, Linköping.
2003-06-02, Mångfaldens ansikte, Annika Bodelius, Joakim Kärnborg, Alma Basic med flera,
Näringslivets hus, Linköping.
2003-06-24, Seminarium för projektledare och LEGS-ledning kring integrationsfrågor: deltagare Leif Arvidsson, Norrköping, Majlis Johansson, Kinda, Ola Forslund, Motala, Ewa
Andersson, Linköping, Madeleine Söderstedt, Länsstyrelsen, Linköping.
2003-08-11, Diskussionsseminarium om utkastet till RTP 2004-2007, Östsam.
2003-08-19-21, Kurs i projektledning för LEGS projektledare, Vårdnäs
2003-09-04, Seminarium om genus och jämställdhet med Gertrud Åström, LEGS, Hotell Ekoxen, Linköping
2003-09-18, Möte projektledare, Valdemarsvik
2003-10-16, Möte med det lokala partnerskapet, Söderköping
2003-10-01, Workshop LEGS-projektet, Linköping.
2003-10-02, Möte med projektledarna i LEGS, mallmöte för slutrapporten, föredrag av Berndt
Dahlbäck, Birgitta Nyrinder kring syftet och processen bakom LEGS-ansökan, Lärcenter,
Motala.
2003-10-21, Framåtblickande utvärderingsseminarium, Länsstyrelsen Östergötland, Eurofutures, Linköping
2003-10-29, Möte med Etnicitetsdrivet företagande, Monica Hjern, med flera, Norrköping.
2003-11-16, Ett arbetsliv för alla? Konferens, Arbetets museum, Norrköping
2003-11-25, Tillväxt i Lokalt perspektiv: seminarium i Linköping, Anneli Persson Kuylenstierna
2003-11-26, Seminarium Småföretagande och invandrare för en regional och kommunal tillväxt. Hinder och möjligheter. Nationell konferens i Norrköping
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2004-01-14, IFS Östergötland
2004-01-20, Projektledarträff i Ödeshög
2004-01-28-29, Januari Småföretagardagarna Örebro
2004-01-29, Seminarium om arbetskraftsförsörjning, Linköping, Anneli Persson Kuylenstierna.
2004-02-05, Möte med representanter från tre arbetsgrupper inom Söderköpings lokala tillväxtpartnerskap, Kommunhuset, Söderköping
2004-02-09, Seminarium om pilotprojekt inom LEGS, däribland Metodutvecklings av lokal/regional näringslivsutveckling med integrationsperspektiv.
2004-02-24, Projektledarna, Crearum, Linköping
2004-03-02, Seminarium för presentation av pilot och analysprojekt inom LEGS, Biblioteket,
Linköping
2004-03-08, Lokala tillväxtpartnerskapet i Finspång har möte bland annat om integrationsfrågor, Finspång
2004-03-18, Projektledarträff, LEGS, med Catharina Czabo om projektet Resan, samt om Integration i RTP i landet, Ragnar Andersson, Arbetslivsinstitutet, Norrköping.
2004-03 22, IFS Östergötland om remiss, RTP, Näringslivets hus, Norrköping.
2004-03-22, Lokala tillväxtpartnerskapet i Mjölbys integrationsgrupp, Anneli Persson Kuylenstierna.
2004-03-23, Lokala tillväxtpartnerskapets företagargrupp i Kinda
2004-03-24, Ragnar Andersson deltar i diskussion och utbildning på Kresam inom projekt
Knutpunkten, Linköping.
2004-03-24, Kvällsträff för integrationsengagerade i Östergötland ordnad av landshövdingen
på Linköpings slott.
2004-03-29, Möte med lokala tillväxtpartnerskapet i Kinda: kompetens och utbildningsgruppen.
2004-03-30, Möte med lokala tillväxtpartnerskapet i Kinda: marknadsföringsgruppen.
2004-04-02, LEGS-seminarium om utkast till lokala tillväxtprogram samt utvärderingsseminarium kring Eurofutures utvärdering av LEGS.
2004-04-05, Möte med IFS Östergötland, Norrköping
2004-04-15, Projektledarträff i LEGS, Rådhuset, Vadstena.
2004-04-16, Effektiv introduktion ger lyckad integration, konferens anordnad av projektet Resan, Östsam, Linköping.
2004-04-20, Kreativ workshop på temat arbetskraftsförsörjning; anställningsbarhet och ohälsa
med arbetsmarknadsministern, Mjölby
2004-04-22, Resa till IFS Skåne och Föreningsbanken i Rosengård, Projekt ”Mentor”, IFS
Östergötland.
2004-04-26, Möte med lokalt tillväxtpartnerskap i Kinda kommun, Kisa.
2004-08-25-26, Projektuppföljning med projektledarna, LEGS, Valdemarsvik.
2004-09-18, Styrgruppsmöte projekt Mentorskap, IFS, Linköping
2004-10-06, Slutkonferens för LEGS, Arbetets museum, Norrköping.
2004-10-22, Kick-off för projektet ”Regional samverkan för en effektiv flyktingintroduktion i
Östergötland, Pronova, Norrköping
2005-01-04, Slutmöte med LNU-NUTEK projektets intressenter, Norrköping.
2005-02-23, 5 år med IFS, seminarium Länsstyrelsen.
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2005-04-14, Avslutande seminarium för Programmet för Lokal näringslivsutveckling, LNU,
NUTEK, Stockholm.
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REGERING

KÄLLOR:

OCH RIKSDAG SAMT

EU:

Committee of the Regions of the European Union, White Paper on Multilevel Governance, 1718 june, CONST-IV-020, 2009
EU-kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst, 17024/09, (Stockholmsprogrammet), (Bryssel 2009)
EU-kommissionen, Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området, 2:a upplagan, (Bryssel 2006)
EU-kommissionen, Meddelande från kommissionen, En gemensam agenda för integration –
En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen, KOM 389
slutlig, (Bryssel 2005)
EU-kommissionen, Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området, (Bryssel 2004)
EU-kommissionen, Meddelande om invandring, integration och sysselsättning, KOM 336
(Bryssel 2003)
EU-rådet, Haagprogrammet, 4-5 november, 2004a
EU-rådet, Gemensamma grundprinciper för en integrationspolitik för invandrare inom den
Europeiska unionen,( De elva grundprinciperna), Rådets dokument 14615/04, (2004b)
Riksdagens revisorer, Främja eller förklara – kan Integrationsverket förändra? RR Rapport
2002/03:16, (Stockholm 2003)
Proposition, En politik för tillväxt och välfärd i hela landet (A policy for growth and vitality in
the whole country), Riksdagens tryckeri, 2001/2:4
Proposition, Utveckling och rättvisa – en politik för 2000-talet, 1997/98:65
Proposition, Sverige, framtiden och mångfalden. Från invandrarpolitik till integrationspolitik,
Riksdagens tryckeri, 1997/98:16
Proposition, Regional tillväxt - för arbete och välfärd, 1997/98:62,
Regeringen, 2003/04:49, Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna, regeringsskrivelse, (Stockholm 2004)
Regeringen, Näringsdepartementet: Uppdrag att genomföra regionalt tillväxtprogram och beslut om godkännande av respektive regionalt tillväxtprogram med vissa förbehåll, regionerna Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Stockholm, Jämtland, Jönköping,
Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, N2003/9315/RUT,
N2002/10715/RUT, vid sammanträde II 22, 2003-12-18, (Stockholm 2003)
Regeringen, Integrationspolitik för 2000-talet, skrivelse, Integrations och jämställdhetsdepartementet, 2001/02:129, (Stockholm 2002)
Regeringen, Riktlinjer för arbetet med regionala tillväxtprogram, bilaga 1 till regeringsbeslut
2002-11-14 nr II 12, (Stockholm 2002a)
Regeringen, Politik för fortsatt tillväxt, broschyr, (Stockholm 2002b)
Regeringskansliet, Näringsdepartementet, En politik för tillväxt och livskraft i hela landet,
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Sammanfattning, proposition 2001/04, en skrift om regeringens nya regionala utvecklingspolitik, september 2001, (Stockholm 2001)
Regeringen, Regeringens utvärdering av Östergötlands tillväxtavtal, redogörelse, 1999-06-14,
(Stockholm1999)
Regeringen, Inbjudan till att arbeta med regionala tillväxtavtal, från näringsminister Anders
Sundström, med promemoria 1998-05-06, (Stockholm 1998a)
Regeringen, Regionala tillväxtavtal – näringslivet i fokus, promemoria, 1998-05-06, (Stockholm 1998b)
Regeringskansliet, Budgetproposition 2003/04:01, (Stockholm 2004)
Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Uppdrag att genomföra regionalt tillväxtprogram
(till Östsam), Regeringsbeslut II 23 N2003/9315/RUT(delvis), N2002/10715/
RUT(delvis), 2003-12-18
Regeringskansliet, Näringsdepartementets, Hela Sverige ska växa och ska vara med. Näringsdepartementets verksamhet 1999-2001, N 2002:039, (Stockholm 2002)
Regeringskansliet, Rapport om tillväxtavtalen; Första året, Näringsdepartementet, Ds
2001:15, (Stockholm 2001)
Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Alla lika olika – mångfald i arbetslivet, Ds 2000:69,
(Stockholm 2000a)
Regeringskansliet, Den svenska befolkningen och arbetskraften år 2015, Expertbilaga 1, Ds
2000:69, (Stockholm 2000b)
Regeringskansliet, Rapport om tillväxtavtalen. Tillväxt i hela Sverige, Ds 2000:7, (Stockholm
2000c)
Regeringskansliet, Promemoria. Tillväxt och sysselsättning – en sammanställning av betydelsefulla politiska åtgärder med tonvikt på det regionala tillväxtkapitalet, 1998-11-30
Regeringskansliet, Promemoria. Frågor viktiga att ställa i arbetet med tillväxtavtalen,
N98/1110, 1998-10-08
Regeringskansliet, Närings- och handelsdepartementet, Regionala tillväxtavtal – näringslivet i
fokus, bilaga till inbjudningsbrev, promemoria 1998-05-06
Riksdagen, Riksdagens snabbprotokoll 1997/98: 38, 5 §, tisdagen 1998-12-02, se särkilt anförande 73 av Leif Blomberg, som svar på anförande 70 av Nikos Papadopoulus, se även anf
45,47, 54, 55 och 61 för klargöranden kring den föreslagna integrationspolitiken.
SOU

OCH RAPPORTER FRÅN

STATSKONTORET:

SOU, Arbetslivets (o)synliga murar, (red), Paulina de los Reyes, 2006:59
SOU, Organisering av regional utvecklingspolitik, 2006:5
SOU, Svenska partnerskap: en översikt, Rapport 1 till Organisationsutredningen för regional
tillväxt, 2006:4
SOU, Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning, 2007:75, (Stockholm 2007)
SOU, Bortom vi och dom – teoretiska reflektioner kring makt, integration och strukturell
diskriminering, 2005: 45
SOU, Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal? Förslag till nationellt utvärderingsprogram, 2004:79
SOU, Utvecklingskraft för hållbar välfärd, 2003:123
SOU,”Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och
vardag”, Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen, 2004:48
SOU, Företagande för personer med utländsk bakgrund, 1999:49
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SOU, Delade städer, 1997:118
SOU, Ansvarskommittén, Partnerskap och flernivåstyrning, Reviderad bilaga 2 till PM Tillväxt och regionalisering, Fi 2003:02, 2003-08-20 SOU, Sverige, framtiden och mångfalden. Slutbetänkande från Invandrarpolitiska kommittén, Fritzes, 1996:55
Statskontoret, Joining-up for regional development. How governments deal with a wicked
problem, overlapping policies and fragmented responsibilities, 2007:2, (Stockholm
2007a)
Statskontoret, Den vertikala dimensionen av en sammanhållen förvaltning, av Johan Quist,
bilaga till 2007:2, (Stockholm 2007b)
Statskontoret, Statsförvaltning i förändring – Möjligheter och utmaningar, Statskontorets småskrifter 2, Årsbok 2007, (Stockholm 2007c)
Statskontoret, Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem, R 2006:3,
(Stockholm 2006a)
Statskontoret, På tvären. Styrning av tvärsektoriella frågor, R 2006:13, (Stockholm 2006b)
Statskontoret, Det regionalpolitiska experimentet: lärande nätverk för regional utveckling?
R 2004:5, (Stockholm 2005)
Statskontoret, Statens kvalitets- och kompetensråd, Ekonomistyrningsverket, Att styra med
generella krav i staten, Ekonomistyrningsverket, R 2003:30, (Stockholm 2003)
I N T E G R A T I O N S V E R K E T , ISA , IT PS, N A T U R V Å R D S V E R K E T , NUTEK

OCH TILLVÄXTVERKET

Integrationsverket, Integrationspolitikens resultat. På väg mot en samlat system för uppföljning och analys vid 16 statliga myndigheter, Integrationsverkets rapportserie 2007:05,
(Norrköping 2007)
Integrationsverket, Årsredovisning 2006, (Norrköping 2006a)
Integrationsverket, Verksamhetsintegrerat mångfaldsarbete, R 2006:01, (Norrköping 2006b)
Integrationsverket (Integration Board), Rapport 2005, (Norrköping 2006c)
Integrationsverket, Regionen, framtiden och mångfalden, R 2004:4, (Norrköping 2004)
Integrationsverket, Utveckling i Storstadssatsningen 24 bostadsområden 1997 – 2002, (Norrköping 2004a)
Integrationsverket, Staten som förebild? Om planer, insatser och utfall i 17 myndigheters arbete med etnisk mångfald, R 2004:4, (Norrköping 2004b)
Integrationsverket (Integration Board), Rapport 2003, (Norrköping 2004c)
Integrationsverket, På rätt väg? Slutrapport från den nationella utvärderingen av storstadssatsningen, Integrationsverkets Rapportserie 2002:05, (Norrköping 2002)
Integrationsverket, Sammanställning av länsstyrelsernas integrationspolitiska insatser år
2000, Dnr INT-22-01-1430, (Norrköping 2001)
ISA, NUTEK, VINNOVA, Diversity as driving force, Visanu 2005:9, (Stockholm 2005)
ISA, NUTEK, VINNOVA, Entreprenörskap som drivkraft. En idéskrift om innovationssystem
och kluster som entrepreneuriella miljöer, Visanu 2005:14, (Stockholm 2005a)
ISA; NUTEK; VINNOVA, Vår syn på tillväxt! En grund för en tillväxtorienterad näringspolitisk strategi, (Stockholm 2004)
ISA; NUTEK; VINNOVA, Nya tillväxtregioner – ett nationellt program för innovationssystem
och kluster, 2001-06-21, (Stockholm 2001)
ITPS, Halvtidsutvärdering av de regionala tillväxtprogrammen, RTP, A 2006:013, (Stockholm
2006)
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ITPS, Regionalpolitiken som tillväxtpolitik. Retorik och substans i den regionala utvecklingspolitiken, A 2005:11, (Östersund/Stockholm 2005)
ITPS, Ex ante-bedömning av de regionala tillväxtprogrammen. ITPS sammanfattande rapport
till näringsdepartementet, Institutet för tillväxtpolitiska studier, (Stockholm 2003)
ITPS, Den nya ekonomin – en studie med regionalt perspektiv utifrån debatten och litteraturen, A2001:004, (Östersund 2001)
Naturvårdsverket, Sju råd för regional hållbarhet – erfarenheter från hållbarhetsarbetet på
regional nivå, rapport 5756, oktober 2007, (Stockholm 2007)
Naturvårdsverket, Jämställd hållbar framtid: Idéer och vardag i samspel, Wihlborg, Elin,
Rapport 5422, November, (Stockholm 2004)
Naturvårdsverket, Vägar till en hållbar regional utveckling. Processer för hållbarhet i tre län,
R: 5324, (Stockholm 2003)
Naturvårdsverket, Det nya tillväxtarbetet, - förändringsarbete för en hållbar regional utveckling, rapport 5263, (Stockholm 2002)
Naturvårdsverket, Bredda perspektiven! – Miljöintegration i tillväxtprogrammen, rapport
5163, (Stockholm 2001)
Naturvårdsverket och NUTEK, Miljömålen i det regionala utvecklingsarbetet. Synergier och
målkonflikter. Rapport 5645, november 2006, (Stockholm 2006)
NUTEK, Ökad integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet, R 2007:15, (Stockholm 2007a)
NUTEK, Regionala tillväxtprogrammen 2006. På väg mot ett fokuserat tillväxtarbete, NUTEK 2007:28. (Stockholm 2007b).
NUTEK, Integration, mångfald, tillväxt – Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet, Info 081-2007, (Stockholm 2007c)
NUTEK, Strategiska projekt inom den regionala utvecklingspolitiken – En kartläggning med
utgångspunkt i regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram, R 2006:06, (Stockholm 2006)
NUTEK. På väg mot flera starka regioner? Regionala tillväxtprogram 2005, R 2006:96,
(Stockholm 2006a)
NUTEK, Hållbar utveckling som drivkraft för ekonomisk tillväxt. En inventering av kunskap
inom ämnesområdet, Handlingsgruppen för hållbar utveckling, PM 2006-09-06, (Stockholm 2006b)
NUTEK, Tre strategier för hållbar utveckling. Miljö, jämställdhet och integration i regional
utveckling, B 2005:1, (Stockholm 2005a)
NUTEK, Regionala tillväxtprogrammen 2004. På väg mot hållbar tillväxt?, (Stockholm
2005b)
NUTEK, Metodutveckling av lokal/regional näringslivsutveckling med integrationsperspektiv,
Idéskrift för lokal näringslivsutveckling, Andersson, Ragnar, Programmet för lokal näringslivsutveckling, Sveriges kommuner och landsting,. (Stockholm 2005c)
NUTEK, Tillsammans utvecklar vi Sverige. EU:s strukturfonder 2000 – 2006, EU, NUTEK,
(Stockholm 2004)
NUTEK, Starka regioner. För ökad konkurrenskraft och välfärd, (Stockholm 2004a)
NUTEK, EU:s strukturfonder – ett verktyg för regional utveckling, Erfarenheter i halvtid, EU,
NUTEK, Infonr 039-2004, (Stockholm 2004b)
NUTEK, Med näringslivet i fokus. Halvtidsutvärdering av Mål 2 Västra 2000 – 2006, Infonr
010-2004, (Stockholm 2004c)
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NUTEK, Nationell samordning för regional utveckling, Huvudrapport, 1 oktober 2003, Myndigheternas rapport, R 2003:13, (Stockholm 2003)
NUTEK, Nationell samordning för regional utveckling. Slutrapport, 1 oktober 2003, Myndigheternas rapport, Info nr 026-2003, (Stockholm 2003b)
NUTEK, Näringspolitik för en hållbar ekonomisk tillväxt, NUTEK 2004-01-22, (Stockholm
2002)
NUTEK, Storstadsarbetet: Utvärdering av tillväxtperspektiv och tillväxtpotential i de lokala
utvecklingsavtalen, Rapport 2001:4, (Stockholm 2001)
NUTEK, Marginalisering eller integration? Invandrares företagande i svensk retorik och
praktik, NUTEK, infonr 032-2001,(Stockholm 2001b)
NUTEK, Starka regioner. Människor och företag, augusti 2000, (Stockholm 2000)
NUTEK, De regionala tillväxtavtalen – en utvärdering av regionernas utkast till förslag, R:
199:12, (Stockholm 1999)
NUTEK, ALMI företagspartner, Starka regioner – för en nationell tillväxt i en global ekonomi,
(Stockholm 2002)
NUTEK och Glesbygdsverket, Nya perspektiv på tillväxt: En dokumentation från en temakonferens, R: 1999:7, (Stockholm 1999)
NUTEK och Hållbarhetsrådet, Verktyg för en hållbar utveckling. Stöd och tips för en hållbar
utveckling, R 2006:11, (Stockholm 2006)
NUTEK, REMESO, Processtödjande förstudie om integration och mångfald i regionala strukturfondsprojekt, Linköpings universitet, (Stockholm 2008)
Tillväxtverket, ”Gunga systemet” eller ett system i gungning? En analys av program- och
partnerskapsarbetet inom den nationella regionalpolitiken från mitten av 1990-talet och
framåt, R 0033, (Stockholm 2009)
DEBATTARTIKLAR:

Bel Habib, Hedi, ”Invandrarforskare om ny underklass”, Dagens Nyheter, debattartikel, 200102-21
Bel Habib, Hedi, ’Integrationsverket måste läggas ned. Expert på verket anser verksamheten
”dödfödd” ´, Dagens Nyheter, debattartikel, 1998-10-19
Bel Habib, Hedi, ”Gör invandrarna till Sveriges klipp”, Dagens Nyheter, debatt, 1996-04-03
Habib, Hedi, ”Vi behöver ett nytt perspektiv”, Personaltidning för invandrarverkets anställda,
SIV, Nr 13, 1991
Bel Habib, Hedi, ”Invandrarproblem eller strukturproblem”, Läroplansdebatt 51, 1991
Bel Habib, Hedi, Eriksson, Björn, ”Integrationen ska ge avkastning: Ersätt invandrarnas
svenskundervisning med tillväxtfrämjande investeringar”, Dagens Nyheter. Debatt, 199805-19
Bel Habib, Hedi, Stjernqvist, Lars, ”Låt flyktingar stimulera glesbygden. Integrationsverket
vill skrota dagens system för flyktingsmottagande och göra invandrarna till ett tillväxtinstrument”, Dagens Nyheter, debattartikel, 1999- 02-14
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ENGLISH SUMMARY:
Mainstreaming of integration policy – Translation of policy and network governance with a hindrance in the policy area of regional development in Sweden
In Sweden as well as in other European countries, the issues of immigration and equity became
politically and socially important during the 1990s. Segregation was considered to lead to major negative impacts on individuals as well as on society. Development in Sweden showed a
continuing and growing segregation between immigrants and ethnic Swedes when it came to
employment, working conditions, income, health and political power. This segregation was
considered to depend mainly on immigrants’ labour market position. The immigration policy
was therefore condemned by most commentators as a failure. A new direction was proposed
1997 in a new policy initiative named “Integration policy”. The policy was supposed to result
in a recriprocal adjusting of immigrants as well as Swedes and Swedish institutions to the fact
that Sweden had became an immigrant country.880
In an analysis of the Swedish integration policy I conclude that the main means for its fulfillment has been the use of mainstreaming as strategy and method. The aim, as well as the
means of integration policy, has been to ensure that the objectives of integration policy be taken account of and foregrounded in all relevant public policies and actions. These objectives
where then to permeate the mainstream decision-making processes in all policy areas, as well
as in industry and in the labor market. Indeed, as early as 1986, the Swedish government
promulgated an ordinance on the requirement for obligatory consideration to be given to an
integration perspective by all public administrators, but without any widespread compliance.
Swedish Integration policy provided an example of a more and more common type of complex, cross-cutting political and administrative issue where neither the problems nor the solutions are certain, the so-called “wicked problems.” It was also an example of an increasingly
typical type of policy initiative which was supposed to be implemented by incorporation into
other policy areas, in so called cross-sectoral implementation.881 The most common policy
instrument proposed for “wicked problems” has been “mainstreaming”. An additional feature
of Swedish Integration policy was its emphasis on network forms of governance, and the necessity of working with and through different networks of societal actors for fulfillment of the
objectives of the integration policy.
But the question remained of how the policy was to be implemented by a cross-sectoral approach in different policy areas. Here there was a need for more knowledge.

880

In the Swedish debate ”integration” is often associated with ”integration of immigrants” and a mutually adjustment of all
actors in the system.
881
With synonyms like policy integration, trans-sectoral, horizontal governance et cetera.
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THE POLICY AREA OF REGIONAL DEVELOPMENT
In this study I have chosen to examine the new policy area of regional development 882 The
policy area deals with issues such as creating new jobs and enterprises. Since the emphasis is
on self-supporting, either as wage earner or entrepreneur, this policy area has a special importance for immigrants. This policy area was also among those areas that most forcefully were
advancing the concept of network governance. Sweden was divided in 21 growth regions. In
every region there was a partnership formed including public authorities, municipalities, universities and representatives from trade and industry, trade unions and non-governmental organisations. Those regional growth partnerships were to form regional plans for achieving sustainable growth. The first such programmes where called regional growth agreements. Later
on, they where renamed regional growth programmes.
This dissertation tries to answer the question of how the implementation of the objectives of
Swedish integration policy have been translated into the policy area of regional development.
It also tries to identify factors supporting and hindering such an implementation process.
A research review suggests that policy implementation is itself a problematic issue and often
fails in its intentions, or even produces perverse and unintended outcomes. This is also the case
when it comes to implementation of mainstreaming as a policy agenda. The research review
reveals that often research on implementation of mainstreaming is either focused exclusively
on the macro- or the micro levels but that research following implementation from macro- to
micro level, is missing. The concept of translation is thus proposed as suitable when analysing
implementation processes in different policy contexts.
The empirical basis for this thesis is an analysis of the policy areas of integration and regional development in a case study of the region of Östergötland 1998-2004, and a comparative analysis of regional growth agreements in Sweden´s growth regions the period of 20002007.

THE IMPORTANCE OF MAINSTREAMING AND NETWORK GOVERNANCE
The empirical materials have been collected through text analysis of policy documentation, 53
face-to-face interviews with 45 persons and 74 episodes of observation. Informal interviews or
as I called them, ad hoc interviews, have also played an important role during the research
process. I mapped out seven different policy contexts, partly assuming the shape of a hierarchical implementation chain.
I first charted the core idea of the integration policy which was supposed to be implemented by
translations in different local policy contexts. The result of this analysis of national integration
policy pointed out the importance of the idea of a transformative mainstreaming of the integration objectives into other policy areas. Building on mainstreaming theory from gender studies,

882

Regional development is an old policy area in Sweden. But in the end of 1990s the old regional policy was divided in a
more traditional area with infra-structures and likewise and a new area, called regional development, which dealt with development of innovation systems and clusters.
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a specific model is proposed. The Swedish Government clearly formulated that mainstreaming
should build on the participation of immigrants themselves in the decision processes. In all
policy areas integration policy objectives should be seen permeate the planning processes and
decisions of policy makers. Finally, all evaluations should consider how the mainstreaming of
integration objectives was fulfilled and the results be brought back for policy learning and future improvements.
This mainstreaming model was adopted as an analytic scheme for my translation analysis of
the differing policy contexts A translation could result in a refusal or in an acceptance. An acceptance could be in different forms. It could mean a fully embodied acceptance of values and
proposed measures in the translated idea. But it could also result in more or less loose couplings (side-streaming) and/or assimilation. Assimilation stands here for a subordinated or asymetric adaption to ruling core values and practices (which in turn raises questions regarding
the nature of immigrant participation in the mainstreaming agenda). I also identified how the
Swedish integration policy stipulated that implementation should be organized and what policy
instruments could and should be used. In integration policy a rather elaborate discussion has
occurred on the risks associated with resistance to mainstreaming and the necessity to overcome such resistance. Another strand of argument suggests the need for a strategic reframing
of the public opinion away from seeing immigrants as needing victims, towards being seen as
resourceful instruments who are potential wage-earners or entrepreneurs in building an industrious welfare state.

A CHAIN OF TRANSLATIONS
1. After identifying the core idea of integration policy and developing an analytic scheme I
have used the scheme for analysing how this idea was translated into the policy area of regional development on national level. In this particular context, I have examined the translation of
the idea of mainstreaming and how it was supposed to be substantiated. Here it is possible to
find a stronger emphasis on the potential economic benefits from getting more immigrants into
jobs or becoming entrepreneurs. These benefits resulted from not just reducing welfare benefit
costs, but foremost from the contribution of immigrants in bringing new knowledge and international contacts to the trade and industry. Network governance through regional and local
networks and partnerships, was even more positively advocated. By contrast with national integration policy there was almost no discussion on the possible resistances and difficulties with
implementation and how to overcome it.
2. The next context in which the notion of translation was examined was in the policy
framework of the regional growth partnership of Östergötland and the establishing of the first
regional growth agreement for the period of 2000 – 2003. This provided a key empirical case
study at the local/regional level as against purely national policy arenas. The central actors, and
especially the county governor and the county administrative board, strongly promoted the
implementation of the integration objective horizontally in the regional growth agreement.
This objective was still voluntarily and only a handful regions operated it in the manner of the
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region of Östergötland which is why it is selected as a case study. But, even here, the translation of the idea of mainstreaming the integration objectives was deemed not to have been successful thus raising important questions about the limits of implementation alluded to in the
introduction. After a negative evaluation the partnership decided to act for bettering themselves
and established a task force for a new attempt to mainstreaming
3. The next policy context and translation concerns a task force established with actors from
municipalities and the county administrative board. The society of employers, SAF, and trade
unions were formally members in the task force but their attendance was very low. The task
force was to investigate and propose how to advance the implementation of integration objectives. Integration expertise and knowledge and some immigrant organization where
represented in the task force. The work of the task force was clearly an example of the integration objective being considered in the working process. But compared with my analytic
scheme still some factors still were missing for the translation to be judged as having fulfilled
successful mainstreaming. Representation from migrants or migrant public officials was in
itself insufficient. Representation from key labour market actors from industry and trade unions was missing. And the task force was decoupled from the work within the regional growth
partnership. One important occurrence affected the eventual result. The government was satisfied with regional agreements as a policy device and so made them obligatory for the period of
2004 – 2007. The regional agreements were duly renamed regional growth programmes.
These were to be developed during 2003 and brought on-stream in the following period. The
responsibility for the regional partnership in Östergötland was to be shifted to a newly started
regional council for local authorities, Östsam. The County Administrative Board did not want
to impose the proposed policy objectives regarding integration onto the new responsible authority. As a consequence of missing representation from both industry and trade unions, as
well as the shifting of responsibility and “ownership” of policy objectives, integration issues
were decoupled. The objective of mainstreaming integration was not translated into practices at
local level.
4. The next examined translation and policy context was the development of the regional
growth programme for Östergötland, 2004 – 2007 with the regional council, Östsam, as the
responsible authority. The work and the programme came to be characterized by contradictions
relative to the idea of mainstreaming integration policy. In parts of the growth programme the
council tried to depart from the objectives of mainstreaming and the possibility and suitability
of those in the area of economic development, including mainstreaming of integration policy.
In other parts the same positive rhetoric around mainstreaming of integration policy as in earlier translations could be found. The implementation structure of the regional growth partnerships changed from a broader public-private partnership to a more limited and exclusionary
public-public partnership. From the broader partnership of various stakeholders the membership of the central decision-making group was restricted to public authorities by governmental
order and with economical resources. Other stakeholders were to be limited to giving advice.
The idea of mainstreaming integration policy was, even if still present at least in the pro-
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grammes’ rhetoric, replaced by a focus on special measures for immigrants. Thus the overall
focus was shifted from power relations between various policy actors to special measures
which it would be necessary to impose on one set of actors. A decoupling of rhetoric and practice occurred. Immigrants and/or immigrant organizations were not included in the planning or
decision-making processes. Overall, the process of developing the Östergötland regional
growth programme of 2004-2007 broke the earlier translation pattern. The working process
and the developed growth programme were therefore not an example of a translation of a transformative mainstreaming of integration policy. Instead, the translation of the objectives resulted in a one-sided perspective of assimilation and in consequence, a decoupling.
5. During 2002, the County Administrative Board together with local authorities in
Östergötland applied for the European Union structural funds for a project aiming to develop
Local Employment and Growth Strategies, the LEGS-project. The intention was to enhance
cooperation between different sectors in the local authorities and also to include private stakeholders from trade and industry as well as non-governmental organizations in local growth
partnerships. The project also focused on enhanced cooperation between regional and local
levels in the region. Those local LEGS-strategies should form a basis for coming regional
growth programmes. The rhetoric in the application and different statements from involved
actors were characterized by strong commitments to the idea of mainstreaming integration policy objectives. The translation pattern was now more reminiscent of earlier examined translations than the last regional growth programme for 2004 – 2007. But as well the planning
process did not include a mainstreaming integration policy perspective, nor did representatives
for immigrants take part in the application procedure. The analytic schemes´ requirements´
were therefore not fulfilled. The application process and application document were hence not
examples of transformative mainstreaming. The mainstreaming of integration was decoupled
in the application process.
6. The application was granted and resulted in a two-year development project in the region
of Östergötland. It involved twelve local authorities, the regional growth partnership, the regional council, Östsam and the regional County Administrative Board. All local authorities
established steering groups and appointed project-leaders. As a part of the LEGS-project some
local authorities formed a group together with the County Administrative Board and the National Institute for Working Life applying to NUTEK for financing a sub-project on inclusion
of a mainstreamed integration perspective in the local authorities’ employment and growth
strategies. I followed this project during two years. In the beginning, the local growth partnerships could be dived in two categories. The first group of local growth partnerships was initially at least rhetorically committed to working with the implementation of mainstreaming of
integration policy. The other group consisted of local growth partnerships which expressed a
lesser interest in integration issues. After two years it was possible to separate three groups
among the local growth partnerships. The first consisted of growth partnerships that had
worked proactively and tried to translate the integration policy objectives relatively thoroughly. The second group of local partnerships had addressed the question to some extent. The third
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group consisted of local growth partnerships which more or less refused translation. As a
whole, no local authority and local growth partnership managed to fully translate the objective
of mainstreaming of integration policy. But the accomplished translations varied greatly. Some
local partnerships did not implement any translation of mainstreaming on the grounds that they
did not have problems with immigrants in their municipality.
One small local authority, Kinda, nearly fulfilled the criteria of the analytic scheme of mainstreaming. It used data and employed a planning process with an integration perspective. The
question of integration was mainstreamed into policy debates around how to manage growth,
employment and new entrepreneurship in the municipality through recruitment of immigrants.
But the Kinda growth partnerships failed by not sufficiently involving immigrants in the
process.
The study shows that the objective of mainstreaming of integration policy did not succeed in
the regional growth partnership of Östergötland. But what of the remaining regions? In a documentary analysis of Sweden’s regional growth agreements and programmes the same pattern
was identified. The objective of mainstreaming integration policy was rhetorically implemented in the programmes, but when it came to realization in actions and to fulfillment of the
criteria of the analytical scheme for the mainstreaming of integration policy, translation was
resisted or resulted in assimilation or decoupling. The programmes where not built on an integration perspective, nor the planning process. The decision-making process did not include
immigrants, evaluation was to only some extent focused towards evaluating how integration
mainstreaming was fulfilled. The important requirements of participation of immigrants, were
not met. An overview of the national regional growth partnerships activities 2000 – 2007
shows that there was no accomplished translation of the objective of transformative mainstreaming of integration. The regional growth partnerships practice reflected more of the practices of the earlier immigration policy than of the new visions of the integration policy. The
issue of immigrants generated interest but the measures of implementation were of a more
side-stream character and involved special measures, instead of being an example of transformative mainstreaming. Those measures were focused on immigrants, managed by officials that
worked mainly with traditional immigrant issues, funded by special project money and were
rarely long-term embedded features of the organizations’ work. Integration policy remained of
a “sidecar character”.
Several reasons can be found for not translating the objective of transformative mainstreaming. One was that the concept of integration and immigrants was linked to perceptions of problems and resource requirements, and was not reconciled with current notions of economic
growth. This contributed to the marginalization of the issue. The actors assigned to accomplish
the mainstreaming thought they had neither time nor knowledge nor funding for the task. Incentives for engaging in mainstreaming were small and sanctions for non-engagement were
absent. Public policy actors did not see the broader objective of growth as entailing a necessity
to engage with the perspective of immigrant inclusion.
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THREE OBSTACLES OF A COMPLETED TRANSLATION
I will here in the following, more exhaustively discuss three different factors influencing the
translation process, as first, negative stereotyping, second, lack of sufficient steering and translation capacity, and third, negative effects of network governance:
As presented before, the aim of the new integration policy is to replace a negative stereotyped image of immigrants and re-position immigrants with respect to integration as a resource
for trade and industry requiring the active incorporation of rather than the marginalization of an
immigrant perspective. By contrast, this research reveals that negative stereotyping of immigrants and immigration can be found in some of the steering documents translating the integration policy, as well as in different growth agreements and programmes. A labeling of something as an integration issue was likely to lead to a definition of that measure as not being a
growth issue. Integration policy issues were thus categorized as something not compatible with
“normal” regional and local economic growth activities. Instead, some of the persons supposed
to act as policy entrepreneurs for integration policy, calculated with that engagement for integration objectives could lead to diminished chances of succeeding with what was perceived as
their main mission.
Those conditions were accentuated by the framework for economic development in terms of
multi-level networks of governance. A membership in a network is supposed to be voluntary.
But in implementing regional development policy, governmental and public authorities were
admonished to actively involve and steer regional actors to cooperate about regional programmes for growth. They should instigate sub-partnerships, development coalitions, alliances,
networks, joint action groups or projects. In this dense network, the involvement of regional
trade and industry was judged extremely important. But the authorities could not compell other
actors to participate. The power and dependence structure within the configuration of networks
was very asymmetric. In reality also other public authorities than County Administrative
Boards showed great independence and did not automatically fully participate in the growth
partnership work. Different partners acted on areas where they found it to be in their best interest. Their participation was fragmented and based on their own internal organizational logic.
The growth partnerships had only small economic advantages to offer in exchange for the assumed costs or burdens of a partner or actor implementing the integration policy objectives.
Neither could the growth partnerships take sanctions against actors lacking compliance. The
issues of economic growth and of integration policy, were thus effectively decoupled in the
trajectory of attempted implementation. The structure of dependencies in a multi-level governance network led to exclusion of issues that could produce disagreement and led instead to a
focus on issues were consensus was or was judged to be easier to establish.
The strategy of the integration policy emphasized participation of immigrants in the partnerships networking as a mean to accomplish mainstreaming of an integration perspective. But
overall, the participation of immigrants and immigrant organizations in the regional growth
partnerships, was missing.
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The problem with the network governance was further increased by lack of resources and
translation capacity. As shown in the research oversight, implementation and mainstreaming of
policy objectives is resource demanding. Even more so, if the values and policy issues to be
mainstreamed are considered detached from mainstream core values. Overall, a substantial
amount of potentially steering capacity and instruments were granted in the integration policy
organization, as well as in the regional development policy. A combination of economic, administrative and informative steering resources was available. But in reality, few policy instruments were used and if so, mostly in a passive way. Likewise much of the funding for regional projects was formally possible to be construed on the basis of compliance with the objectives of the integration policy. That was the case for an example the European structural
funds. But this possibility was seldom executed. Lack of knowledge, time and lacking of prioritization affected also the structural funds practices.
Officials, working as project-leaders, re-iterated the lack of available resources in many
ways. They had experienced lack of time, lack of knowledge on how to manage mainstreaming
of integration. They also lacked skills in mobilizing interest in actors for working with integration issues in regional and local growth partnerships. The project-leaders also where hindered
by a perceived difficulty with integration issues. What was politically correct to say and do?
In the dissertation the researcher Mieke Verloo is cited. She compares mainstreaming as a
strategy with “seducing”. It was by persuasion and what Verloo calls “strategic framing” that
actors were to be convinced to embrace mainstreaming. It was by “seducing” officials and
politicians to realize the advantages and necessities of mainstreaming that the policy objectives
could be realized. But as this dissertation suggests “seduction” can fail. Other steering- or policy instruments as rewards and sanctions were not used at all, or in a limited way in the constellations of policy implementation described here.
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A SUMMARY
Integration of immigrants has become, at least rhetorically, an important political issue in
Sweden during the 1990s which resulted in the establishment of a new integration policy. The
main policy instrument in integration policy was cross-sectoral mainstreaming, but also such
measures as network governance were put forward. The mainstreaming model used was heavily influenced of gender mainstreaming. It consisted of four grounding pillars: 1.The mainstreaming perspective should permeate all planning processes. 2. The mainstreaming perspective should permeate all decision-making. 3. The mainstreaming perspective should permeate
all evaluations; 3. Immigrants and immigrant organizations should be part of the working
process; 3. Those four pillars were the core of the proposed idea of mainstreaming. In this
study those pillars are used as an analytic scheme which is used for analysing translations of
the concept of mainstreaming in different policy contexts. These analyses showed that the idea
of mainstreaming of integration policy nowhere was fully translated. Instead the objective of
mainstreaming of integration was resisted or translated in an assimilative way and/or decoupled. But the translation quality differed greatly. Some translations nearly qualified for
reaching all criteria of the analytic scheme. Some failed partly and others utterly. These great
variations showed the importance of local-context specific factors, such as the will to implement, stereotyped images of immigrants, resources, and steering and translation competence.
The study shows that despite the access to a wide variety of steering- and policy instruments
only a few were used and then mostly in a passive way.

IS THE IDEA OF MAINSTREAMING PROVEN FAILURE?
Does the result of this study mean that the new integration policy has failed? If the policy was
aimed at a greater awareness of immigrants as resources and to result in more activities for
immigrants within regional development policy, then some progress was achieved. More regions are working with more or less established measures for immigrants. But if it was important to reach the objective of mainstreaming integration policy, the objective can be deemed to
have failed. To paraphrase the researcher Alison Woodward: The policy has not come out of
specific measures and the positive action ghetto. Has then the theory of normative mainstreaming proved useless? Such a conclusion cannot be drawn from this study as it shows that the
enforced mainstreaming model was not practiced. The basic terms according to the theories of
transformative mainstreaming, were not met. The results thus suggest not that transformative
mainstreaming is impossible, but emphasize that it is not easy to achieve. Experience from
previous research on the mainstreaming on the importance of will, resources and a competent
management was confirmed. The dissertation also shows that network governance does not
necessarily mean that implementation becomes easier. Network governance also demands
management skills and resources, and does not automatically lead to the mainstreaming of integration policy.
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THE SLIPPERY WAYS OF MAINSTREAMING!
When engaging in mainstreaming, this means a commitment to focus on your own organization and to question your own conceptions and routines. It means a focus on power relations
and resource distribution. In this study one can see that this has been a problematic undertaking. And contrary to many hypotheses, it was not the “immigrant”-part of the idea of mainstreaming integration policy which proved most difficult. It was to combine the policy objective of integration with the methodology of mainstreaming implementation.
A future policy involving mainstreaming should therefore try to focus more on the mainstreaming part of the concept of mainstreaming of integration policy, and use more reflective
(and reflexive) active steering policy instruments, both as economic incentives and sanctions,
and as tools to enhance implementation competences which can be shared at the same time
between all actors in the process.
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BILAGA 1 UTDRAG UR FÖRORDNINGAR GÄLLANDE INTEGRATION.
Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken. Med tillägg.
Myndigheternas ansvar:
1§ Myndigheterna ska fortlöpande beakta samhällets etniska och kulturella mångfald både när
de utformar sin verksamhet och när de bedriver den. Myndigheterna ska verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Myndigheterna ska i sin verksamhet särskilt motverka alla former av etnisk diskriminering(1999:593)
Serviceskyldighet
2§ Myndigheterna ska inom ramen för tillgängliga resurser ge likvärdig service till alla oavsett
etnisk eller kulturell bakgrund samt eftersträva att alla berörda nås av information om verksamheten. Myndigheterna ska där vid uppmärksamma att detta kan kräva särskilda åtgärder för
nyanlända invandrare (1999:593).
Samråd:
3§ För att främja en effektiv samordning ska myndigheterna, när anledning finns till det, samråda med Integrationsverket om hur insatser enligt denna förordning ska utformas (1999:593).
4§ Myndigheterna ska delta i överläggningar enligt lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering när ombudsmannen finner det lämpligt (1999:593).
Och så avslutningsvis Verksförordningen (1995:1322).
Inledningsvis talas om att det är myndighetschefen som har ansvaret för att leda verket på bästa
sätt. Och så i paragraf 7:4 skrivs att myndighetschefen ska
”beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller totalförsvaret, regionalpolitiken, en
ekologisk hållbar utveckling, jämställdheten mellan kvinnor och män samt integrationspolitiken883”.

883

Min understrykning.
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Om man nu sammanfattar propositionen Sverige, framtiden och mångfalden och de tre styrande förordningarna går det enligt min bedömning att sammanfatta innehållet i följande fyra
punkter:

1) Myndigheter och andra offentliga verksamheter ska i all sin verksamhet ständigt
analysera sin organisation men också såväl offentlig som privat verksamhet inom sitt
specifika verksamhetsområde utifrån de integrationspolitiska målen.
2) Om det visar sig att något inom verksamheten har negativa integrationspolitiska
följder ska det upprättas en politik som åtgärdar detta.
3) Analys och praktik ska ständigt utvärderas och rapporteras.
4) Verksamheten ska sprida uppnådda kunskaper och agera som förebild.
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