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Sammanfattning:  

De senaste årtiondena har det skett en signifikant ökning av armerade konflikter i omvärlden, 

dessa konflikter har lett fram till en ökning bland nytillkommande flyktingar runt om i 

världen. Syftet med denna studie är kunskapsutveckling, problemlösning men främst 

innovation inom integration för nyanlända ungdomar mellan 19 -26 år. För att fånga detta 

sökte vi oss till det som lät mest intressant för oss inom innovationsområdet, nämligen 

process- och idéutveckling. Hur kan nyanlända individer integreras på bästa möjliga sätt i 

samhället? Vad finns det för lösning som bidrar till att matcha dessa åldrar med likasinnade, 

med billigare resurser och bättre resultat. Viljan samt förhoppningarna hos författarna är att 

bryta isoleringen hos specifikt de yngre nyanlända, idealiskt sätt med hjälp av en kreativ och 

innovativ process för att kunna optimera deras anpassning och integrering i samhället.  

Den slutsats vi har kommit fram till är att ungdomarna behöver komma i närmare kontakt med 

näringslivet/arbetsmarknaden. Ungdomarna upplever det största hindret för kontaktskapande 

vara språket, men utifrån studien så framkommer det även att det finns en rädsla hos dessa att 

visa framfötterna, dessutom anses det vara brist på vägledning, kommunikation samt 

information. Med hjälp av kreativitet och rätt vägledning mot en vision, att få ungdomarna att 

uppnå sina drömmar så kan vi - tillsammans med de involverade - bidra med att få dem ta 

reda på deras rättigheter och möjligheter i ett tidigt skede. 

Finns det utrymme hos föreningsmatchningsprojektet att också förbättra sina tillvägagångssätt 

med hur de når ut till omgivningen, för att erbjuda mer fysiska träffar för att öka 

kreativitetsförmågan samt låta ungdomarna komma närmare arbetslivet. 

 

 

Abstract  

In recent decades there has been a significant increase in armored conflicts in the world, these 

conflicts have led to an upshift among the refugee population around the world. The purpose 

of this study is the development of knowledge and problem-solving but mainly innovation in 

the integration of newly arrived young people aged 19 -26 years old. To manage to capture 

this, we searched for what was most interesting for us in innovation - the process and 

development of ideas. How can individual newcomers integrate in the best possible way in 

society? What is the solution that helps to match these ages with like-minded, with cheaper 

resources and an improved end product/result. The will and the aspirations of the authors is to 

break the isolation of specific younger newcomers, ideally with the help of a creative and 

innovative process to improve their adaptation and integration into society. 

The conclusion we have reached is that young people need to get in closer contact with the 

business/labor market. They see their biggest obstacle for networking to be the language, but 

based on our results, it’s also due to a fear among them to show/demonstrate what they can 

do, and also a combination of lack of guidance, communication and information. With the 

help of creativity and a proper guidance towards a vision and getting the young population to 



Kandidatuppsats i Innovationsteknik 
Av Tasneem Dawood och Hooman Eshaghi 
Mälardalens Högskola  
 

 Sida 6 av 52 
 

reach their dreams, we can – together with the people involved in the study - help with getting 

them to find out their rights and opportunities at an early stage of their lives. 

Is there room for compound matching project to also improve their approach to how they 

reach out to their surroundings, to offer more physical meetings to increase creativity and the 

ability to let the young people get closer to the working environment.  
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Inledning  

Bakgrund  
De senaste årtiondena har det skett en signifikant ökning av armerade konflikter i omvärlden. 

Dessa konflikter kan sträcka sig från allt mellan direkt krig, massvåld, till oro inom samhället 

som kan ha varit kvarliggandes från tidigare konfliktbaserade situationer – detta har som mest 

påverkat majoriteten av U-ländernas mest fattiga områden (Rivera, Lynch, Li & Obamehinti, 

2016). Enligt Förenta Nationerna så har drygt 20 million människor mist livet i beväpnade 

konflikter i 150 U-länder sedan det andra världskriget, och i nuläget är det drygt 55.2 miljoner 

människor i världen som har tvingats till att fly från sina hemländer. Majoriteten av de utsatta 

har varit barn och kvinnor. Det är estimerat att en person på 230 i världen är antingen ett barn 

eller en ungdom som blivit tvungen att fly från sitt hem. Nutida statistik indikerar att det har 

skett en ökning i det totala antalet flyktingar och asylsökande över de senaste fyra åren. För 

att påvisa detta så var det exempelvis 10.4 miljoner nya flyktingar i världen år 2011, antalet 

har ökat årvis och under mitten av 2015 så hade antalet flyktingar och asylsökande i 

omvärlden ökat till 15.1, enligt FN:s ”High Commisioner For Refugees” (Ibid). 

Statistiken ovan påvisar det högsta antalet flyktingar samt asylsökande som skådats under de 

senaste 20 åren. Tidigare i texten nämndes konflikter, såsom krig, beväpnade konflikter, och 

oro inom samhället, dessa tre tillsammans med organiserad brottslighet är huvudfaktorer till 

den senare ökningen av flyktingpopulationen världen över. Vidare forskning påvisar en 

nedåtgående trend när det kommer till antalet flyktingar som har möjligheten till att återvända 

till sina hemländer, något som antyder att flyktingarna fortsatt kommer få leva i exil utan 

något som talar för att de ska få kunna återvända hem. Enligt en rapport från UNHCR – FN:s 

flyktingkommissariat - från 2015 så registrerades det omkring en miljon individuella 

asylansökningar i 155 länder under första halvåret av 2015, vilket är en signifikant ökning om 

man jämför med samma tidsintervall från 2014 där 558 000 ansökningar registrerades. 

Effekten som framtvingad migration och omplacering av barn och familjer överlag pekar på 

en mer holistisk – helhetsomfattande – insats för att kunna hjälpa dessa individer.  

Utmaningarna är globala och olikartade, vilket uppmanar mer kreativt tänkande från olika 

håll, och diverse parter inom samhället för att på bästa sätt kunna bidra till 

flyktingpopulationen i deras jakt på en trygg miljö och omgivning, något som kan bidra till 

positiva utfall för alla involverade parter (Rivera, Lynch, Li & Obamehinti, 2016). 

Företag/organisationer som är mer produktcentrerade och inte benägna/lagda åt det mer 

tjänsteinriktade hållet kan faktiskt vara potentiella lösningsgivare till den ovan ställda 

problematiken – men kan till en början ha svårt med detta, eftersom de inte vet exakt hur 

tjänsteprocessen ska fungera i praktiken. Detta är dock förståeligt eftersom en ökning inom 

det tjänsteorienterade innebär stora skiften inom det strategiska området – en ny 

organisatorisk struktur samt nya färdigheter kommer behövas. För att kunna utveckla nya 

tjänster på en kontinuerlig basis och förstå den underliggande affärslogiken som tillkommer 

inom tjänsteinriktningen, måste företag utveckla mer dynamiska skickligheter, som kan 

möjliggöra tjänsteinnovation. Tjänsteinnovation och de dynamiska skickligheter/förmågor 
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som tillkommer är utav stor vikt för många av dagens företag, något som vissa forskare 

citeras nämna som ”nyckelkomponenter för att kontinuerligt prestera på en hög nivå över tid” 

(Kindström, Kowalkowski & Sandberg, 2013). Här ligger alltså vårt fokus mer på det 

tjänsteinriktade snarare än det produktcentrerade.  

Motiv till studien 

Föreningar som välkomnar och mer specifikt riktar sig in på invandrare/flyktingar är sådana 

organisationer som använder sig utav tjänster och anses enligt författarna till denna 

undersökning må bra/kunna främjas med hjälp av en välfungerande tjänsteinnovation. 

Anledningen till att vi anser att tjänsteinnovationer skulle nyttja liknande organisationer är för 

att de på ett optimalt sätt ska kunna nå ut till sin målgrupp – vilket är flyktingar/invandrare. 

En flykting är en person som är utanför sitt hemland och som antingen inte kan eller vill 

återvända till sitt hemland, på grund av en välgrundad rädsla av förföljelse på grund av 

faktorer såsom religion, nationalitet, politisk åsikt eller tillhörande av en specifik social grupp. 

För vissa flyktingar så är den enda hållbara lösningen att bosätta sig på nytt i ett annat land 

(Potocky, 2016).  

 

Flyktingar per definition skiljer sig från andra invandrare på så sätt att deras invandring har 

skett på ett ofrivilligt sätt, de har alltså blivit tvingade till att migrera till något annat land, 

exempel på varför finns listade ovan. De som inte anses vara flyktingar, utan definieras som 

invandrare är de som migrerar med ekonomiska skäl, eller för att återförenas med sin familj. 

Detta utgör en distinkt skillnad mellan dessa två, vilket är något som influerar i stort sett alla 

aspekter som hör till anpassningen till ett nytt land, inte minst när man tar i beaktning den 

historik av trauma som tillkommer från förföljelse, krig, och/eller tortyr. Flyktingar ligger 

sedermera i riskzonen och är mer benägna till att få större hälsorelaterade problem - inte minst 

när det kommer till det psykiska välmåendet - samt präglas av större ekonomiska problem än 

frivilliga invandrare (Potocky, 2016).  

Att ta sig tiden att lyssna på asylsökande barn och familjer är väldigt viktigt när det kommer 

till att ha en positiv inverkan på integrering – det vill säga att de lyckas bli ”ett” med 

samhället, och att de gör nytta/bidrar - av dem i samhället. Att ta sig tiden att lyssna på deras 

erfarenheter kan ge diverse utbildare och dylikt, värdefull information när det kommer till den 

sociokulturella erfarenheten som de asylsökande tar med sig till landet, och hur dessa 

erfarenheter i sin tur kan integreras i deras fortsatta utveckling.  

Enligt en rapport av Länsstyrelsen, finns det en koppling mellan ohälsa och social integration 

för människan och med fokus på nyanlända och asylsökande, som är icke involverade i 

samhället och har svårt med att anpassa sig – integreras. 

Länsstyrelsen står för flera vetenskapliga forskningar som påvisar att nyanlända flyktingar har 

sämre hälsa i jämförelse med svenskar – såväl fysiskt som psykiskt - och därifrån kom vårt 

intresse fram att studera kopplingen mellan ohälsa och social integration, samt bevisa att det 

finns ett samband mellan delaktighetsgraden i samhället och den egna psykiska/fysiska hälsan 

(Länsstyrelsen, 2011).   
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De har identifierat tre utmaningar för nyanlända samt tre lösningar för hälsofrämjande 

insatser. Av dessa utmaningar är etableringens påverkan på hälsa, en avsaknad helhetssyn hos 

den personal de nyanlända bemöter under sin vardag, och slutligen brist på stöd. Som lösning 

på detta tar de upp kunskap, hälsofrämjande insatser samt kompetensutveckling av personal 

(ibid).  

Länsstyrelsen (2011) tar i en rapport vid namn ”Tema nyanlända, utan hälsa, ingen 

etablering” upp att en idé kring bidragande kunskap för att effektivisera flyktingmottagande 

redan är framtagen, men att den saknar en tydlig analys, en samlad bild samt en spridning av 

förslag/lösningar, såväl som problemdefinitioner. Vidare skrivs det att de viktigaste insatserna 

som behöver fokus är informationsunderskott som nyanlända får kring struktur och 

levnadssätt i Sverige. Det kan likväl vara samhällsstrukturer såsom utbudet i mataffären, att 

berika de nyanlända så att de undviker nya livsstilsrelaterade sjukdomar, även de förändrade 

rollerna i familjen och i det sociala livet utgör en stor påverkan hos människor. Därför anses 

nyanländas behov av stöd och kunskap vara viktigt för att de ska kunna förstå och delta i det 

nya samhället (Länsstyrelsen, 2011).  

Begreppet integration används mer i politiska sammanhang, men begreppet används bl.a. när 

det talas om invandrare samt deras delaktighet i det nya samhället. Integration bygger ofta på 

de förståelser som finns mellan olika kulturer och individer från olika bakgrund, att förstå och 

delta med dessa olika kulturer och lära sig av varandra och även samhället. Vilket i sin tur ska 

skapa jämlikhet och delaktighet i samhället – trots att det kulturella ursprunget och 

bakgrunden förblir intakt så ska det ändå vara möjligt att integreras i det nya samhället 

(Abdulhgani & Elsaka, 2015).  

I och med att integration är viktigt för alla individer, vare sig det handlar om de nyanlända, 

långvariga invandrare, eller svenskar i samhället, vore det intressant att forska kring detta 

område och se hur Eskilstuna Kommun går tillväga för att stärka integration för nyanlända i 

Eskilstuna, men även se hur de samarbetar, exempelvis med ”Språkvän”-projektet som de 

lanserat. Projektet går ut på att de parar ihop nyanlända individer med andra svenska individer 

- där båda parter ska få lära av samt berika varandra - för att främja integrationen. Detta har 

vidareutvecklats till ett nytt projekt vid namn ”Föreningsmatchning”. där de matchar 

nyanlända individer med andra svenska föreningar utifrån intresse hos individerna, där 

nyanlända kan känna samhörighet i en grupp, och där svenskar samt nyanlända och tidigare 

integrerade invandrare hittar ett sätt att umgås på.  

Syfte & frågeställning 
 

Syftet med detta arbete är kunskapsutveckling och problemlösning, alltså blir vårt bidrag att 

lyfta fram nya innovativa arbetssätt för att främja integration för nyanlända ungdomar genom 

föreningar inom Eskilstunas kommun. Frågeställningen ser ut som följande:  

1. Hur kan nyanlända ungdomar integreras i samhället genom kreativitet?  

2. Vilka hinder samt möjligheter bemöter en nyanländ ungdom i samhället?  
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Innovationsbidrag 

Viljan samt förhoppningarna hos författarna är att bryta utanförskapet hos specifikt de yngre 

nyanlända, idealiskt sätt med hjälp av en kreativ och innovativ process för att kunna optimera 

deras anpassning och integrering i samhället.  

Studien grundar sig i att vi tillsammans med Föreningsmatchningsprojektet - samt i samarbete 

med Eskilstuna kommun – ska tillkomma med en tjänsteinnovation som leder till inkrementell 

innovation, vilket alltså är ett innovationsbidrag för att skapa, stödja och ge kunskap om 

samhället till unga nyanlända för att främja deras integration så gott som möjligt. Att matcha 

nyanlända med svenska föreningar är ett sätt hitta de positiva kvalitéer de besitter, samt belysa 

på vilket sätt de kan nyttja samhället för att eventuellt kunna utvecklas i symbios – alltså att 

samhället också tar till sig av deras talanger, tankesätt, erfarenheter och arbetsförmågor och 

gagnas utav dessa. 

I samband med detta ska de nyanlända känna att de faktiskt bidrar till det nya samhället och 

gör nytta, på så sätt ska de känna sig mer uppskattade. Detta medför ett mer hälsosamt sätt att 

integreras på, samt att denna samverkan mellan individ och samhälle leder fram till en hållbar 

utveckling inom integration för nyanlända.  

Disposition 
Studiens utformning ser ut som på följande vis: Den inleds med sammanfattning/abstract, följt 

av ett inledningskapitel om vad ämnet i fråga går ut på, med problemformulering, syfte, 

frågeställning, vilka studien ämnar nå ut till, samt avgränsningar. Därefter tillkommer ett 

metodkapitel, det detta avsnitt medför är att förklara vilka tillvägagångssätt som använts 

under studiens gång. Sedermera kommer teorikapitlet, här tas diverse teorier upp som 

kommer gå i hand med studien, och alltså ger dessa en större bild av vad studien handlar om. 

Efter detta kommer all data och empiri som insamlats under studiens gång att presenteras. Allt 

detta kulminerar slutligen i analys- och slutsatsdelen, där teorin och empirin kommer flätas 

samman med tidigare delar från inledningen, där de analyseras och diskuteras, och slutsatsen 

kan dras. 

Avgränsning 

Vår avgränsning har fått oss att rikta oss in på Föreningsmatchning och arbetsförmedlingen – 

dessa två parter har sen tidigare ingått i ett samarbete kring detta - för att fördjupa oss i deras 

diverse processer, tjänsteprocesser, och se hur de når ut till nyanlända. Tanken var först att vi 

skulle rikta in oss på alla nyanlända, men det ansågs bli för brett, och efter att ha bollat idéer 

med olika parter så skiftade vi fokus mot nyanlända mellan 18-26 år, eftersom det är viktigt 

för dem att hitta bra bekantskaper och utifrån dessa kunna integreras i samhället på ett 

optimalt vis. När det kommer till avgränsningar inom teori så ligger fokus på 

tjänsteinnovation, kommunikation och integration.  
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Metod  

Metodval 
Metoden som valdes för datainsamlingen utgick ifrån en analytisk induktiv forskningsansats 

(Bryman, 2011). Det vill säga att datainsamlingen gick tillväga på så sätt att 

frågeställningarna formulerades vetenskapligt för att komma till kärnan i problemet, detta 

medförde att den egna insamlade empiriska datainsamlingen formade en utförlig – samt i vårt 

fall - innovationsbidragande forskning. Detta verkställdes genom kreativa övningar – 

workshops – där idealet förstås var att så många som möjligt skulle ta del för att få mer input i 

alla involverade aktörers situationer. Under workshopens gång så fick samtliga deltagare även 

besvara på en enkätundersökning. Tankegången gick alltså på så vis att detta ur ett perspektiv 

skulle ses som något roligt för de delaktiga, men även att vi skulle gå vinnandes ur detta och 

bli mer berikade i hela föreningsmatchningslivet.  

Utöver detta samlades det in data och fakta kring respektive organisation/förening. Väl i 

kontakt med respondenterna/intervjupersonerna så utfördes datainsamlingen utifrån 

semistrukturerade intervjuer. Valet av just semistrukturerade intervjuer togs då det ansågs ge 

en bredare plattform för respondenterna, samt utrymme för intervjuarna i fråga att ställa 

följdfrågor på plats (Bryman, 2011).  

Orientering 
Studien hade en kunskapsteoretisk ståndpunkt. Det som menas med detta och symboliseras 

med en kunskapsteoretisk ståndpunkt är att det är väldigt tolkningsinriktat, det vill säga att det 

riktar in sig på att förstå individer och hur de ser på deras sociala verklighet/miljö (Bryman, 

2011). Sökord/nyckelord som det lades mycket vikt och fokus på under arbetets gång var 

integrering, kommunikation, innovation - ord som författarna ansåg gå hand i hand med den 

kunskapsteoretiska ståndpunkten, eftersom integrering och kommunikation handlar mycket 

om den sociala miljön individerna befinner sig i samt dess samspel med omgivningen – dvs 

deras upplevelse av sin sociala verklighet. 

I stora drag är detta just det författarnas arbete har grundat sig i, nämligen djupare forskning 

inom de diverse företag författarna valt att lägga fokus på och intervjua – samt kontakten med 

individerna inom dessa organisationer/föreningar för att få en bättre inblick i deras syn på 

saker och ting.  

Kvalitativ forskning 
Som tidigare nämnt så utgick vi ifrån en induktiv forskningsansats för vår studie, en induktiv 

ansats går hand i hand med en så kallad kvalitativ studie, och innebär att generaliserbara 

slutsatser dras ifrån observationer – i vårt fall från våra respektive intervjuer – och därefter 

tillkommer teorisamlingen. En kvalitativ studie - till skillnad från en kvantitativ studie, som 

innebär att man samlar in kvantifierbar data och gör en generaliserbar analys utav resultaten 

med hjälp av exempelvis siffror – ger utrymme för författaren att göra en semistrukturerad 

intervju. Vanligtvis kopplas en kvalitativ intervju ihop med en ostrukturerad intervju, men 

oftast förekommande så kombineras det ostrukturerade med det semistrukturerade.(Bryman, 
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2011). Anledningen till att det semistrukturerade ansågs vara så välpassande för oss 

grundades i att det inte finns något direkt krav att hålla sig till ”manus”. En färdig intervjumall 

utformades - intervjufrågorna anpassades utefter de olika intervjupersonerna som författarna 

valt ut - och alltså fanns det redan en färdig struktur att utgå ifrån med de färdigställda 

frågorna, och eftersom vi använde oss av just en semistrukturerad intervju så fanns det 

följaktligen utrymme för oss att ställa följdfrågor när tillfälle gavs för just detta. På så sätt 

blev det mer av en diskussion, samt öppenhet och bekvämlighet, och i slutändan lyckades vi 

samla på oss en större helhetsbild. Detta ansågs vara det optimala och mest fördelaktiga 

intervjusättet för oss, att använda det semistrukturerade kontra det strukturerade, som anses 

vara mycket mer strikt (Bryman, 2011). 

Genomförande av intervju 
Intervjupersonerna var folk inom Föreningsmatchning, Sisters in business och 

Arbetsförmedlingen. Frågor som ställdes var frågor kring projektet, hur deras målsättning ser 

ut samt tillvägagångssätt att nå ut till sin målgrupp. Det denna information skulle mynna ut till 

var förstås – i korrelation med teorier vi använt oss av under arbetets gång – att få svar på vår 

forskningsfråga och nå fram till något på ett innovativt plan. Utöver dessa intervjuer så 

utförde vi även workshops, en tanke bakom detta var att samla ihop nyanlända i vår målgrupp 

och få deras subjektiva synvinkel på deras levnadsförhållanden i Sverige, samt hur de ser på 

föreningslivet.  

En förening som vi lyckades komma i kontakt med via Mälardalens Högskolan är Sisters In 

Business, som jobbar med nyanlända och vill locka till sig fler nyanlända individer, och 

erbjuda dem en chans att lära sig mer om företagsekonomi, och även hjälpa de att kunna starta 

eget i Sverige. Denna kontakt med Sisters In Business ledde oss sedermera vidare till olika 

workshops med ungdomar, vilket underlättade träffen med nyanlända ungdomar. 

Vi kontaktade även en Innovationsstrateg i Eskilstuna Kommun som var delaktig i ”Modiga 

Idéer” för att även starta ett samarbete därifrån. För att hitta nyanlända individer som kan ta 

del av denna studie, och verkligen kunna besvara deras behov, tänkte vi söka oss dit de brukar 

befinnas sig om dagarna, exempelvis i SFI-skolan, arbetsförmedlingen, eller ute på torget, för 

att ställa antingen raka frågor eller djupintervjuer. Detta var den initiala tanken, men det blev 

istället att de fick ta del av vår enkätundersökning som nämns senare i texten.  

Intervjuerna med respektive respondenter skedde face-to-face, och det tog cirka 20-30 

minuter att utföra dessa intervjuer. Intervjun med Gunnar Lingmerth på Arbetsförmedlingen 

skrevs ner för hand då det inte fanns någon mikrofon tillgänglig att tillgå ifrån, dock så 

utfördes i samband med att de spelades in. Dessa inspelningar transkriberades därefter och tog 

drygt 2-3 timmar vardera att sammanställa, där togs det mest väsentliga ut från intervjuerna 

för att bygga på vår empiri som därefter agerade som en grundsten för vår diskussion/slutsats. 

(Bryman, 2011). 
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Kvantitativ forskning 
Precis som en kvalitativ studie går i hand med en induktiv forskningsansats så går den 

kvantitativa studien i hand med en deduktiv forskningsansats, det vill säga att teorier är 

utgångspunkten, och därefter följer observationer. En kvantitativ studie kan delas upp i fyra 

utskiljande intresseområden: Mätning, kausalitet, generalisering och replikering. Mätning 

inom en kvantitativ studie ämnar uppnå konsekventa resultat som går att upprepa i framtiden. 

I kausalitet ska det framkomma varför det som studerats är på det sättet och kunna notera 

orsakssamband. Generalisering innebär att resultatet som framgår ska kunna generaliseras till 

den population som respondenterna har valts ut för att representera. Steget efter 

generaliseringen är att studien ska gå att replikera, det vill säga att den ska gå att upprepas och 

uppnå i princip identiska resultat som tidigare, om det inte går att upprepa studien så innebär 

det att validiteten i studien är bristfällig. Utöver detta så anammar den kvantitativa 

forskningen en deduktiv forskningsansats – motsatsen till den kvalitativa forskningen som har 

en induktiv sådan – och så centrerar det mycket kring insamlingen av numeriska data 

(Bryman, 2011).  

Det positiva med den kvantitativa forskningen och dess kausalitet är att det underlättar att 

lyfta fram och styrka likheter samt skiljaktigheter som framkommer. Dock så var inte tiden på 

vår sida för att mäta studien samt resultaten, så generaliserbarheten samt validiteten går att fila 

vidare på för likartade framtida studier.  

För den kvantitativa datainsamlingen sammanställdes enkätundersökningar som ämnade få 

tillräckligt med kvantifierbara data kring dem nyanländas syn på deras nuvarande situation 

samt inblick i föreningslivet. 

Enkätundersökning 
En strukturerad intervju anses i stora drag vara en form av enkät som sker under uppsyn av 

samt regleras av intervjuaren. Dock så har det blivit något av en social regel att enkäter 

förknippas med en intervjuform där det konstruerats slutna frågor som respondenten på egen 

hand – utan uppsyn av intervjuaren – besvarar dessa frågor. Det finns olika enkätformer, 

såsom postenkäten som skickas ut per brev och är den mest frekventa formen, och så kan de 

även delas ut på plats till exempelvis eleverna i ett klassrum (Bryman, 2011). 

Det var den sistnämnda enkätformen vi använde oss av, där en mängd enkäter hade 

konstruerats på förhand som i efterhand fylldes i av deltagarna – det vill säga vår målgrupp 

som var nyanlända inom åldersgruppen 19-26.  

Den märkbara skillnaden när det kommer till enkäter kontra strukturerade intervjuer är som 

det tidigare nämnts att det inte finns någon intervjuare på plats, därför var det viktigt för oss 

att sammanställa enkäten på så vis att det ska vara lätt för respondenten att förstå syftet samt 

vad som efterfrågades, för att få subjektiva men främst väsentliga svar på respektive frågor. 

Dessutom underlättar det om frågorna inte är öppna av sig – frågorna ska vara slutna 

(Bryman, 2011). 

När det kommer till fördelar med enkäter i förhållande till strukturerade intervjuer så skriver 

Bryman (2011) att de är billigare samt snabbare att administrera, de är lätta att anpassa efter 

respondenternas behov eftersom man på förhand har bestämt sig för sitt urval och vet vad för 
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frågor som ska ställas till en mängd människor, när de faktiskt har tid och möjlighet för det. 

Något annat som ansågs vara fördelaktigt med tanke på att vi även använde oss utav 

kvalitativa metoder – semistrukturerade intervjuer - var uteslutandet av intervjuareffekten, det 

vill säga att respondenten blir påverkad på något sätt av intervjuaren. Det kan vara svårt för 

respondenten att berätta om något mer personligt på plats för en intervjuare i relation till att 

kunna besvara på en enkätundersökning, som till viss del är anonym och inte lika direkt och 

personlig. 

Nackdelar i en enkätundersökning kan vara att om det uppkommer några oklarheter så finns 

det inte alltid någon närvarande som kan hjälpa respondenten - speciellt i enkäter som skett 

via post/e-mail – och förtydliga frågorna. Frågorna måste vara specificerade så att 

respondenten inte upplever frågorna som oviktiga/tröttsamma så att de helt struntar i att 

besvara enkäten. Det går inte heller att samla in tilläggsinformation, eller ställa eventuella 

följdfrågor som kan framkomma under en strukturerad intervju, alternativt att respondenten 

som tidigare nämnt väljer att inte besvara på alla frågor beroende på tidigare nämnda 

anledningar/faktorer - således finns risken att all information inte kommer med (Bryman, 

2011).  

Metodkritik 
Kvalitativ forskning har sina fördelar, men även sina nackdelar. Dessa nackdelar berör 

subjektiviteten, replikerbarhet samt generaliserbarheten. Kvalitativa forskare brukar vara 

väldigt öppna med sina respondenter, vilket kan skapa ett något mer personligt ”band” mellan 

dem, vilket kan leda till att respondenten vill visa sig från sin bästa sida så svaren inte speglar 

verkligheten till 100 %. Intervjun kan även anses bli för impressionistisk, vilket innebär att 

intervjuaren tolkar svaren som hen själv vill, vilket också mynnar ut till att svaren inte blir 

riktigt så sanningsenliga som det önskas. Dessa faktorer, samt att studien oftast beror på vad 

forskaren är intresserad utav att forska, samt hens grad av uppfinningsrikedom gör att 

studierna inte alltid går att replikera. Faktumet att kvalitativa studier av intervjuer med ett litet 

stickprov i en specifik omgivning gör att det inte heller går att generalisera till andra miljöer, 

eller en större grupp av de respondenterna ämnar vara representativa för. Däremot funkar 

kvalitativa intervjuer bra när det kommer till en mer djupgående inblick hos ett företag eller 

en organisation (Bryman, 2011).  

Kvantitativ forskning har även det sina nackdelar – kritiken kommer mest ifrån kvalitativa 

forskare, dock så står kvantitativa forskare även för sin egen kritik av kvalitativ forskning. 

Denna kritik omfattar att de kvantitativa forskarna inte tar i hänsyn att människor är levande 

varelser som tolkar och upplever omgivningen/världen vi lever i på sitt eget unika sätt, vilket 

innebär att respondenten kan uppleva de mer viktiga frågorna i en enkät som mindre viktiga. 

Det kan dessutom försummas i vilka vardagliga sammanhang dessa uppnådda resultat faktiskt 

renderat i, då det är många faktorer i livet som har format ens tankar och åsikter - det förlitas 

för mycket på mätinstrumentet och mätprocesser, något som medför att det blir svårare att 

sammanbinda forskningen med vardagen. Vad detta betyder är att forskarna inte riktigt suttit 

sig in i respondenternas liv och förbisett faktumet att studien/undersökningen som de anser 

vara viktig, kanske inte alls är viktig för respondenten – respondenten kan trots sitt deltagande 
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alltså ha för lite information/kunskap kring det som efterfrågas. Frågan om reliabilitet och 

validitet spelar sin roll i dessa studier. Det är inte alltid som studier använder något specifikt 

mått för att mäta studiens validitet, detta behöver inte betyda att studien i sig är bristfällig när 

det kommer till validitet, det enda problemet är att det inte går att mäta hur pass stabil studien 

är. En anledning för att stabiliteten/validiteten undkommer att mätas är att sådana procedurer 

är kostsamma i både tid och resurser (Bryman, 2011).  

Under studiens gång så blev Tasneem anställd som idécoach hos Sisters in business vars syfte 

är att främja kreativitet, entreprenörskap och integration, vilket ansågs vara ett bra stöd för vår 

studie. Skillnaden var dock att Sisters in business riktar sig in på alla nyanlända, medan vi 

enbart valde att fokusera oss på nyanlända ungdomar. Som idécoach håller man i workshops 

och sprider information, samtidigt som man coachar deltagarna. Tasneems kunde som 

idécoach – utifrån kreativa processer av KREO, som är en del av Sisters in business - se 

utökad kreativitetsförmåga, samt stärkt självkänsla hos deltagarna. Detta väckte vårt intresse 

för att fördjupa vår studie inom området för att se varför de lyckats med att öka de nyanländas 

kreativitet, medan andra parter inte varit lika lyckosamma med detta. Detta kopplas även till 

första frågan i vår frågeställning. För att lyckas ha vårt eget perspektiv till studien så var vi 

tvungna att förhålla oss till två olika synvinklar – det ena är Sisters in business 

tillvägagångssätt och deltagarnas agerande till dessa, och det andra var vår personliga 

synvinkel där vi ville fördjupa oss i det vi ansåg vara relevant och sätta vår prägel på 

tillvägagångssätten för vår studie. Detta gjorde att vi gjorde våra egna intervjuer och 

enkätundersökningar, som var oberoende av Sisters in business, det vi däremot använde oss 

av var arbetsprocesserna de hade under sin affärsskola. 

Nackdelen med dessa kreativa processer inom Sisters in Business affärskola är att det 

fokuserades på entreprenörskap och företagsekonomi och uppmuntra nyanlända att starta eget 

i framtiden. Det blir inte lika lätt att se resultat på kreativa processer i ett helhetsperspektiv 

hos individerna än ett fokuserat område, där man nästan begränsar tankarna och önskningarna 

omedvetet kring företagsekonomi och entreprenörskap och förmågan att kunna starta eget i 

framtiden vilket inte väcker kreativitet hos alla individer t.ex. icke intresserade av 

företagsekonomi eller liknande men behöver ändå kreativa processer för att utvecklas vidare 

inom ett annat område och där inser man behov av fler liknande projekt som syftar mot olika 

områden och använder fler kreativa processer som leder vidare till person utveckling i helhet, 

att fokusera på individens vilja och hjälp henne utveckla dessa intressen via utvecklade 

kreativa processer med ett nära konkat mellan processledarena och deltagarna samt även 

praktiska övningar och studiebesök inom dessa områden som erbjöds, än att få dem fokusera 

sin kreativitet på ett område att t.ex. kunna starta eget.  

Urval 
Urvalet som användes till det kvalitativa momentet av vår studie var något av ett 

bekvämlighetsurval. Studien sker i samarbete med Eskilstuna kommun, och sedan tidigare så 

hade vi kommit i kontakt med en av de huvudansvariga för Föreningsmatchningsprojektet 

som vi ansåg vara relevant för vår studie, och denna person hade i sin tur sin kontakt hos 
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Arbetsförmedlingen som samarbetade tillsammans med Föreningsmatchningsprojektet, 

således var även han relevant att intervjua för vår studie. Bekvämlighetsurval handlar ofta om 

hur pass tillgängliga de tilltänkta respondenterna kan vara, alltså kan det sluta upp med att 

första bästa respondent väljs ut, alltså blir inte resultatet alltid så generaliserbart, dock så var 

inte vårt syfte att generalisera de kvalitativa intervjuerna - syftet var att få en större inblick 

samt fördjupning i företagen som intervjuades (Bryman, 2011). 

Urvalet i det kvantitativa momentet bestod av ett representativt urval. För vår studie så bestod 

detta urval av nyanlända som deltog i våra workshops och fick besvara en sammanställd 

enkätundersökning. Ett representativt urval är precis som det låter – de personer som valts ut 

ska vara så representativa som möjligt för den grupp individer som de utgör, vilket innebär att 

resultatet med stor sannolikhet ska gå att generaliseras utifrån svaren som respondenterna i 

urvalet ger, resultaten ska alltså inte vara unika (Bryman, 2011).  

Intervjumall/Semistrukturerad intervju 
Intervjufrågorna konstruerades med hjälp av ARIA-manualen som en grund, som gav oss mer 

utrymme för att lägga till lite egna tankar och idéer. ARIA-manualen anser vi vara en tillgång 

för det ger en möjligheter till att samla på sig ett mer externt samt subjektivt perspektiv. 

ARIA-manualen används allt som oftast när det kommer till arbetsplatser, där frågorna 

konstrueras på så sätt att de samlar på sig en mer subjektiv uppfattning kring hur en 

arbetsplats kan se ut, och alltså de hinder samt möjligheter som kan tillkomma på en 

arbetsplats. Eftersom författarna ämnade samla på sig mer data ur ett subjektivt perspektiv så 

togs inspiration från denna manual eftersom tanken var att komma i kontakt med många 

individer och efterforska deras synvinkel på saker och ting (Waldenström, 2009).  

Det första steget med intervjufrågorna var att välja ut frågor som ansågs vara bäst 

lämpade/mest väsentliga för vår studie som alltså skulle bidra till de mest omfattande 

resultaten efter att intervjuerna är färdigställda.  

Just faktumet att det från början finns en mall att utgå ifrån, samtidigt som det fanns en 

möjlighet för författarna att ställa ytterligare följdfrågor till sina respondenter - där det gick att 

tolka och precisera svaren mer utefter det författarna var ute efter – är det som gjorde att 

intervjun anammade en intervjuform av semistrukturerad natur (Bryman, 2011).  

Etiska principer 
Målet med de etiska principerna var att respondenterna skulle känna sig bekväma med att 

delta i denna studie, utan att känna sig stressade och/eller oroade över att deras namn ska 

porträtteras ur ett negativt perspektiv eller något som skulle påverka deras arbete. Alltså föll 

stor vikt på att informera dem kring att studien följer Vetenskapsrådets etiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2011) kring konfidentialitet. Vetenskapsrådets etiska principer utgörs av 

fyra huvudkrav: Samtyckeskravet – deltagarna bestämmer själva om de samtycker till 

deltagande eller ej. Konfidentialitetskravet – deltagarens identitet/personuppgifter behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att uppgifterna som respondenten delar med sig av, inte kan 

återkopplas till deltagaren från obehöriga, d.v.s. utomstående parter Informationskravet – krav 

på att meddela deltagarna vad deras uppgift i projektet är och villkoren kring deras 
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deltagande. Här var det alltså viktigt för oss att beivra att deras deltagande är frivilligt, och att 

de kan avbryta deltagande när de önskar. Nyttjandekravet – information om deltagaren 

används enbart för forskningens avsikter. Efter att respondenterna samt deltagarna 

informerades kring dessa så informerades de kring ungefär hur lång tid respektive intervju 

skulle ta, samt att de fick våra kontaktuppgifter utifall det skulle förekomma några frågor eller 

funderingar hos de berörda respondenterna. En av deltagarna i våra enkätundersökningar var 

17 år - vilket bidrog till att vi tog hänsyn till de etiska riktlinjerna gällande minderåriga där 

målsmans godkännande behövs, och valde sedermera att inte använda oss av vederbörandes 

enkät. 

Aktionsforskning 
Under studiens gång så är det viktigt att diagnostisera, planera, agera och utvärdera den 

information samt aspekter som samlas på som data/empiri, för att se hur studien artar sig samt 

vad för lärdomar som medförs utifrån detta. Det är viktigt att kontinuerligt ställa en frågande 

ton till de fyra ovannämnda faktorerna, kring hur de följer samma spår och korrelerar med 

varandra. Dynamiken av denna dubbelsidiga reflektion - där det sker en reflektion av den 

ursprungliga reflektionen – är det som införlivar lärandeprocessen av 

aktionsforskningscykeln, vilket möjliggör att aktionsforskning är mer än ett vardagligt och 

vanligt sätt att lösa problem på (Coghlan & Brannick, 2014).   

I aktionsforskning är självaste handlingen/aktionen det som utgör lärandet, vilket motsätter 

det traditionella lärandet – det vill säga där lärdom tas till först innan det utförs i praktiken - 

alltså är startpunkten i aktionslärande själva handlingen. Målet med aktionsforskning är enligt 

dess grundare följande: Att göra framsteg genom att behandla riktiga problem samt 

möjligheter. Att managers får tillräckligt med utrymme att själva få lära sig i samspel med 

andra, och slutligen att uppmuntra lärare och andra i manager-roller till att hjälpa andra att 

lära sig med och från varandra (Coghlan & Brannick, 2014). Just detta att kunna lära sig med 

och från varandra är något som anses vara viktigt i denna studie - och alltså anledningen till 

att detta applicerades mer specifikt i våra workshops, där deltagarna fick ta del av kreativa 

övningar, och vi fick ta till oss deras tankar/lösningar - med tanke på att hela 

föreningsmatchningsprojektet går ut på att integrera invandrare/flyktingar i samhället, men 

även att de ska nå ut till nya människor och där både den nyanlände som den integrerade ska 

se till att berika varandra med sina kunskaper/erfarenheter och dylikt. Kunskapen ska alltså 

inte vara enkelriktig – mot den nyanlände – kunskapen ska gå åt båda hållen.  

Tillförlitlighet 

När det kommer till tillförlitlighet inom kvalitativa studier så kan det delas upp i fyra olika 

delkriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet & en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Dessa fyra delkriterier appliceras även till kvantitativa studier (Bryman, 2011).  

Trovärdighet & Överförbarhet  
Inom trovärdighet så finns det ett begrepp som kallas för respondentsvalidering, det detta ord 

innebär, är att personer som är del av den verklighet som studien utformats kring att eftersöka 

kan konfirmera att forskaren/författaren har tolkat allt rätt. Trovärdigheten kan alltså sägas gå 
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i hand med i vilken grad studien accepteras utav sin omgivning samt att den överensstämmer 

med de regler som tidigare fastställts för studien i fråga.  

När det kommer till överförbarheten så handlar det om att få en så utförlig och så unik inblick 

som möjligt kring de utvalda, det vill säga att det handlar mer om djup snarare än bredd. Det 

gäller alltså att den resulterande empirin av studien idealt sätt ska kunna agera som en 

plattform där de tidigare resultaten ska kunna överföras till framtida studier och andra miljöer 

(Bryman, 2011). 

 

För att studien ska vara pålitlig så är det upp till författaren att se till att processen följer den 

kompletta struktur som lagts fram i början av studien, och slutligen för att studien ska kunna 

konfirmeras på bästa möjliga sätt så gäller det för forskaren att ställa sina subjektiva åsikter åt 

sidan, så att slutsatsen förblir så objektiv och tolkningsbar som möjligt för framtiden 

(Bryman, 2011). 

Projektdagbok 
Epp (2008) skriver lite kort om Deweys arbete som kretsade kring det mänskliga tankesättet. 

Dewey beskrev två typer av mentala processer – det okontrollerade kontra det 

kontrollerade/fokuserade tankesättet. Det sistnämnda myntade han som reflekterande 

tänkande - hur ofta i vardagen återspelar inte vi människor olika scenarion/händelser i våra 

huvuden? Tänker tillbaka på vad som hänt, diverse sammanstötningar med människor, 

och/eller börjar analysera något som sagts eller gjorts. Behovet för reflekterande tänkande kan 

uppstå i ovissa situationer där individen känner sig manad att hitta svaret till ovissheten och 

klarna upp situationen. Att använda sig av reflekterande metoder är ett bra inlärningssätt – att 

se tillbaka och fundera kring negativa situationer och försöka komma med ett nytt 

perspektiv/alternativa tillvägagångssätt för att undvika liknande situationer i framtiden och 

växa utifrån det. Genom dialog eller genom en dagbok, där tankar under arbetsprocessen 

skrivs ner så går det att se ifall det har skett någon utveckling under arbetets gång (Epp, 

2008). Vi har alltså använt oss utav en reflekterande dagbok under arbetets gång, där viktiga 

möten/händelser skrivits ner, för att reflektera kring vad vi har gjort bra respektive mindre 

bra, för att ta med oss denna erfarenhet in till framtiden.  

Metoddiskussion 
Metoddelen utgjordes genom både en kvalitativ undersökning, där det skedde ett antal 

personliga semistrukturerade intervjuer, samt en kvantitativ undersökning där en 

enkätundersökning konstruerades och delades ut under våra workshops. När det kommer till 

kvalitativa studier så är de svåra att replikera och generalisera, dock så var inte detta vårt syfte 

heller, det vi ville uppnå med dessa var att nå fram till en mer fördjupad inblick i de 

företag/organisationer vi intervjuade – Gunnar hos Arbetsförmedlingen, Rabee på 

föreningsmatchningen, Sara hos Sisters in business. Utöver dessa intervjuades två nyanlända, 

Simon och Milad – som deltog i alla tre workshops - dessa intervjuer var för att få deras 

subjektiva syn på frågor som berör integration, innovation, samt föreningslivet som denna 

studie trots allt fokuserat på.  

När det kommer till den kvantitativa delen av forskningen, nämligen enkätundersökningarna 
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så är fördelen i förhållande till kvalitativ forskning att resultaten går att generalisera, validera 

och replikera då det handlar om ett större stickprov (Bryman, 2011). Dock så har vi inte haft 

nog med tid eller resurser för att kunna bygga vidare på denna studie och alltså eftersöka hur 

pass reliabel och valid den är när det kommer till samma grupp individer i exempelvis någon 

annan miljö. 
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Teori 

Innovationsbakgrund  
Vi har tidigare i vår forskningsfråga och vårt syfte med denna undersökning klargjort att det 

vi vill uppnå med studien är att bidra med någon form av tjänsteinnovation och inkrementell 

innovation. Innan vi går in på, och börjar utforska tjänsteinnovation och inkrementell 

innovation så underlättar det att förklara definitionen av just vad innovation är och vad det 

medför. 

Innovation i grunden går ut på tre nyckelfaktorer – att notera samband, att se möjligheter och 

slutligen kunna agera på och dra fördel av dessa möjligheter (Tidd & Bessant, 2013). Ett 

väldigt bra exempel för att illustrera och symbolisera detta är att berätta lite om Robert 

Clifford, som under 70-talet hade ett färjeföretag i Australien, närmare bestämt i Hobart, 

Tasmanien, där en bro kollapsade. Clifford noterade genast detta, och eftersom att efterfrågan 

på färjor ökade som ett resultat av att bron kollapsade, agerade han genom att differentiera sitt 

utbud på färjorna och på så sätt öka sina inkomster. Clifford noterade alltså sambandet med 

att efterfrågan på färjor skulle öka, såg möjligheten och drog fördel av detta på bästa möjliga 

sätt. Detta exempel påvisar även att innovation inte enbart behöver betyda att det är något nytt 

på marknaden – innovation kan även erbjuda nya och/eller alternativa tillvägagångsätt till ett 

redan etablerat företag, huvudsaken är att det ska göra nytta (Tid & Bessant, 2013). Detta för 

oss vidare till inkrementell innovation. För att något ska vara innovativt så måste det alltså 

vara nytt och göra nytta, men som det skrivits tidigare så behöver det inte vara nytt från 

grunden, det kan vara nytt på så sätt att innovationen ser till att förbättra en redan befintlig 

produkt eller tjänst. 

 

Kreativitetsprocessen 

Att nå fram till en innovation innefattar följande – kreativitet, implementering, strategi och 

lönsamhet. För att komma med en ny idé så krävs det att man är kreativ, för detta så används 

den kreativa processen. Det efterföljande steget är att sätta upp en strategi och efterforska 

användbarheten – utifall det inte är nödvändigt och/eller nyttigt för samhället så klassas det 

inte som en innovation. Den unika och användbara idén ska testas – implementeras – ute i det 

verkliga livet. för att se hur lönsamt det är i praktiken (Michanek & Breiler (2012). 

Att använda sig av den kreativa processen innebär att ta de första stegen för att lyckas vara 

kreativ. Leonard & Swap (2005) har delat upp denna process till fem steg: 

1. Preparation (förberedning) – att förbereda sig med god djupgående kunskap inom ämnet. 

Vara redo att koppla redan befintlig kunskap med ny kunskap. 

2. Innovation opportunity (innovationstillfälle) – vara redo att utnyttja uppkommande 

situationer till sin fördel, att hitta problem att lösa, vilket kommer främja det kreativa 

tänkandet. 

3. Divergence (divergens) – att komma på nya, bra och användbara idéer/lösningar till diverse 

problem, via exempelvis diskussioner då man får hjälp att se flera möjligheter. 
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4. Incubation (inkubation) – ”time out”, ta det lugnt och vila upp hjärnan så framkommer 

eventuellt nya perspektiv till att lösa de problem som finns. 

5. Convergence: selecting options (konvergens) – att välja den mest lyckade idén/lösningen på 

problemet. 

Jonas Michanek och Andreas Breiler (2012) delar i sin tur upp den kreativa processen i fyra 

delar: Kunskap, mental miljö, fysisk miljö och slutligen metodik. Metodiken appliceras till 

idégenerering, det vill säga att det underlättar att tänka ”outside the box” tack vare att det 

bidrar med nya tänkesätt som bryter de gamla vanorna och rutinerna såsom grupptryck och 

begränsningar som kan förekomma inom brainstorming – en ofta förekommande metod för 

kreativt tänkande.  

Att ha med personer med rätt kompetens är väldigt centralt, därför är det av yttersta vikt att 

dessa personer har nog med kunskap för att kunna vidareutveckla sina projekt. Dock så får de 

som besitter mindre kompetens inte glömmas bort, då de uppfyller sin uppgift genom att de 

vågar ställa ”dumma frågor” och komma med idéer under idéprocessen, vilket ger en 

plattform för de mer kompetenta personerna att jobba vidare på. 

Med den mentala miljön så anspelar det på atmosfären som finns kring de respektive 

deltagarna samt relationen mellan dessa. De involverade ska alltså lära känna varandra, och 

bygga upp ett förtroende och trygghet sinsemellan. Denna trygghet ska bidra till att de vågar 

säga vad de tänker och tycker, utan att vara rädda för att bli dömda - alltså att det de säger inte 

ska anses vara dumt eller fel – således bevaras det goda klimatet hos deltagarna (Michanek & 

Breiler, 2012).  

Både Leonard & Swap (2005) och Michanek & Breiler (2012) skriver kring gruppkreativitet 

och är på samma våglängd kring detta. De kreativa människorna på organisationen/företaget 

är de som utgör dessa grupper. Deras uppgift är alltså att komma med nya användbara idéer, 

och uppnår målet med hjälp av att följa stegen som finns i den kreativa processen.   

Innovationsprocessen  
Tidd & Bessant (2013) skriver kring Thomas Edisons åsikt om den distinkta skillnaden 

mellan innovation och uppfinningar – för att något ska vara innovativt så räcker det inte 

enbart att det är en ny bra idé, den ska utöver detta även sätta sin prägel på samhället genom 

att fungera både tekniskt som kommersiellt.  

Leonard & Swap (2005) uttrycker sig på så sätt att en innovation uppstår som ett lyckat 

resultat av kreativitet. Alltså anses innovation vara det sista steget av den kreativa processen 

som de talar för, där det kreativa tänkandet har kulminerat i ett resultat som går att appliceras 

till verkligheten och praktiken.  

”Innovation är förkroppsligandet, kombinationen, och/eller sammanställningen av kunskap i 

något nytt, relevant, värdeskapande produkt, process eller tjänst” (Leonard & Swap, s.6-7, 

2005).  

Frans Johansson (2006) skriver att innovation är nyskapade, värdefulla idéer som skiljer sig 

från tidigare idéer och som blir mer uppskattade över tid. Att frammana det kreativa tänkandet 

– ett mer unikt tankesätt – går att lära sig genom att observera exempelvis olika kulturer, 
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tankar, discipliner eller idéer, och eftersöka skiljaktigheter/liknelser mellan dessa. På så sätt 

underlättas det kreativa tänkandet som slutligen ska mynna ut till ett mer innovativt tankesätt. 

”Tankeläsningsexperimentet – där en apa rör på en markör på skärmen med hjälp av sin 

tankekraft – ansågs vara kreativt eftersom det var något nytt och värdefullt, dessutom ansågs 

det vara innovativt då den kreativa idén hade realiserats” (Johansson, s.14, 2006).   

För att lyckas framkomma med en innovation så har Tidd & Bessant (2013) skrivit om 

innovationsprocessen som har fyra viktiga steg att följa,  

 

  

 

 

Innovation process modellen. Tidd och Bessant, (2013) Managing Innovation, s 47. 

Search - Hur kan vi hitta möjligheter för innovation?  

Select  - vad ska göra och varför? 

Implement - Hur ska vi få det att hända? 

Capture - hur ska vi få nytta av det? 

 

Co-creation & Co-design 
Co-creation kan även kallas för gemensam produktutveckling. Co-creation används oftast 

inom interaktionen mellan det berörda företaget och dess kunder, vilket anses vara relevant i 

detta sammanhang. Co-design i sin tur handlar i stora drag om att de berörda parterna 

tillsammans börjar diskutera kring målsättningen med sina produkter/tjänster. Efter att ha 

identifierat det gemensamma målet så fortskrider diskussionen till hur de ska agera för att nå 

upp till det bestämda målet (Steen, Manschot & De Koning, 2011).  

Vi rör oss mot en värld där värdeskapande är resultatet av implicita förhandlingar mellan den 

individuella kunden och företaget. När det kommer till resultatet av värdeskapande för 

exempelvis biltillverkare, så är det tack vare förhandlingar med miljoner av kunder. 

Konsekvenserna av att inte igenkänna detta skifte kan vara kostsamt. Så länge företag tror att 

marknaden kan separeras från värdeskapandeprocessen så kommer företag som eftersöker 

värdekällor inte ha något annat val än att få ut så mycket kostnader från deras värdekedja-

aktiviteter som möjligt. Parallellt med detta så gör globalisering, avregleringar, outsourcing 

samt sammanstrålningar av företag samt teknologier det svårare för företagsledare att 

differentiera sina tjänster. Produkter och tjänster bemöter produktifiering som tidigare inte 

setts. Företag kan inte undgå att vara supereffektiva. Däremot, om kunder inte ser någon 

differentiering så kommer de köpa smart och billigt. Resultatet av detta är Walmart som 

erbjuder allt från mat, till kläder och DVD-spelare. Finns det ett motgift till detta dilemma? 

Firmor reducerar kontinuerligt sina kostnader, och konsumenter förhandlar i sin tur bort dessa 

Search – how can 

we find 

opportunities for 

innovation?  

Select – what are 

going to do and 

why?  

Implement – how 

are we going to 

make it happen?  

Capture – how are we 

going to get the benefits 

from it?  
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kostnadssänkningar i en priserosion. För att hitta motgiftet så måste företag undvika det 

konservativa tankesättet där företaget är i fokus och istället söka sig till att samverka – co-

create- och tillsammans med sina kunder skapa värde genom ett maniskt fokus på en mer 

personlig interaktion mellan kunder och företaget. För detta så krävs det hos företagsledarna 

att komma ifrån deras produktcentrerade tankesätt och fokusera mer på erfarenheterna kunden 

har att dela med sig till denna samverkan (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

Högkvalitativa interaktioner som möjliggör en kund att co-create med ett företag, och genom 

denna samverkan tillsammans skapa unika erfarenheter är nyckeln till att låsa upp nya källor 

för en konkurrensfördel. Värdeskapandet tillkommer alltså utifrån samarbetet mellan kunden 

och företaget. För detta samarbete mot värdeskapande mellan kund och företag så spelar vissa 

”grundstenar” en roll i detta. Dessa grundstenar är – dialog, risk-fördelar och transparens. 

Dialog är ett viktigt element i detta, och med dialog så menas interagerande, djupt 

engagemang, samt förmågan och viljan att agera från båda hållen. Båda parter måste vara på 

lika villkor från början till slut. Det är dock svårt att upprätthålla en dialog och de lika 

villkoren om inte kunderna har samma tillgångar och transparens till information som 

företagen. Traditionellt sett har företag haft en fördel av att dela med sig utav sin information 

till den individuella kunden. Dialogen och transparensen i sin tur får kunden att enklare kunna 

utvärdera riskerna och fördelarna med att ingå i en samverkan av detta slag (ibid). 

Tjänsteinnovation 

Begreppet tjänsteinnovation innebär att något nytt introduceras till livet/organisationen, samt 

timing och placering till det som i stora drag kan beskrivas som den individuella och även den 

kollektiva processen som relaterar till konsumenter. Innovationsprocessen kan planeras, både 

medvetet såsom omedvetet, på så sätt att det tillkommer genom en interaktiv 

inlärningsprocess, som initierats av de diverse involverade parterna.  

Tjänsteinnovation appliceras på en alltmer kontinuerlig basis inom tillverkningsföretag som 

hoppas på att differentiera sig själva genom nya tjänster samt integrerade tjänsteprodukter, 

som en del av en lösning eller bredare funktion. I samband med att traditionella gränser 

mellan sektorer inom företagen fallerar så spelar tjänsteinnovation en allt större roll med att 

bibehålla prestationen inom företaget samt dess konkurrenskraftighet mellan 

industrisektorerna (Carlborg, Kindström, Kowalkowski, 2014). Gustaffson, Witell, 

Kristensson (2016) skriver att om ett företag eller en organisation ska skapa ett färdigt 

erbjudande så behöver dem gå igenom olika steg – en tjänsteinnovationsprocess – som inte är 

lika strukturerad som exempelvis en utvecklingsprocess för produkter. Innovationer kan delas 

upp inom radikala respektive inkrementella innovationer, och när det kommer till just 

tjänsteinnovation så är majoriteten inkrementella, vilket innebär att de förändringar som sker 

inom den redan existerande produkten/tjänsten ämnar att förbättra detta och öka 

konkurrenskraften hos företaget. Utvecklingsarbetet ses som ett optimeringsproblem, det vill 

säga att företagets fokus ligger på att öka konkurrenskraften genom att skapa bättre 

tjänster/produkter och sedermera få mer nöjda kunder.  

”Företag bör umgås mycket med sina kunder och sätta sig in i deras kontext för att lyckas med 

tjänsteinnovationer” (Gustafsson, Witell, Kristensson, 2016). 
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När det kommer till kontakten/interaktionen mellan just kunden och företaget/organisationen, 

så är kommunikation en viktig grundsten för detta. 

Kommunikation formas på olika sätt – tar olika skepnader - och kan sedermera anses vara 

mångfacetterat och stundtals komplext. De olika formerna beror exempelvis på vilken 

frekvens diskussionen har, åt vilken riktning det går, alltså innebär detta hur ofta företaget 

möter kunderna, under vilka villkor kommunikationen sker och slutligen vad diskussionen går 

ut på – innehållet. Företaget behöver alltså bestämma sig för vart fokus ska ligga och utifrån 

det samla på sig kundinformationen de valt att rikta sig in på, och därefter bestämma hur den 

nytillkomna informationen ska utnyttjas och vad det ska användas till så att företagets resurser 

används gynnsamt (Gustafson, Witell, Kristensson, 2016).  

När det kommer till tjänsteinnovationsprocessen så skriver Gustafson, Witell, Kristensson 

(2016) att den går ut på att skapa fokus i utvecklingsarbetet, ha förståelse för sina kunder och 

ha en struktur som underlättar kundvärdets leverans. Nedan illustreras hur 

utvecklingsprocessen för en tjänsteinnovation kan se ut: 

 

 

Processen börjar alltså med att fokusera på vad målet är, det vill säga, varför gör företaget 

detta och vad är det som de vill uppnå? Det andra steget är att skapa en förståelse för kunden 

och få kunden mer involverad så att företaget på så sätt kan lära sig mer av kunden. De två 

parterna samarbetar och experimenterar därefter för att företaget ska kunna förstå kundens 

behov som ska fungera som en grund att bygga på för framtida beslutsfattande kring 

vidareutvecklingen på den nya lösningen för företaget. Den tredje fasen går ut på att rätt 

struktur tillkommer genom implementering, prövningar och standardisering. Implementering 

innebär att företaget lägger sitt fokus på att se om den nya lösningen är realistisk och stämmer 

överens med företagets strategi, hur förändringstålig den är, eventuell påverkan för företagets 

nätverk och om den får lika mycket stöd som de tidigare lösningarna. Fortfarande i den tredje 

fasen så gäller det att pröva den nya idén/lösningen på företagets kundgrupp och se om den 

Fokusera •mål med 
tjänsteinnovation 

Förstå 
Kunden 

•Involvera ( lär av och 
med kunder) 

•Lära ( syntetisera och 
experimentera) 

Bygga 
Struktur 

•Orkestrera ( strategi, 
förändrings benägenhet, 
kultur och nätverk) 

•Pröva ( design och prototyp) 

•standardisera ( Test/ 
lansering) 
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faktiskt är applicerbar och passar kunderna som företaget redan har en bra relation till, och 

därefter utveckla sitt egna koncept som anpassas till dessa kunder där konceptet först lanserats 

– implementering på en liten skala. För att summera så går det stora hela ut på att efter att den 

nya lösningen har prövats så ska den lanseras på en större marknad, dock så ska den först 

hinna standardiseras – så att den når ut till en bredare skara av kunder – vilket är modellens 

slutgiltiga steg (Gustafson, Witell, Kristensson, 2016). 
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Empiri 
Vi började vår studie med projektet Föreningsmatchning i Eskilstuna Kommun, vars syfte är 

att integrera nyanlända i samhället. De nyanlända visar sitt intresse genom att själva anmäla 

sig till aktiviteter de tycker är intressanta, därefter matchas de nyanlända med föreningar, 

vilket ska få dem känna samhörighet till samhället och även få de involverade svenskarna 

känna att de nyanlända deltar och samverkar med dem – och faktiskt själva kunna lära sig från 

de nyanländas tidigare erfarenheter/kunskaper. 

Som vi nämnde tidigare under vårt metodavsnitt så utfördes det intervjuer för att berika vår 

empiri – nedan följer det mest väsentliga som framkom utifrån dessa.  

Intervjuer 
Vi gjorde fem intervjuer med olika personer från olika organisationer som arbetar mot samma 

mål och vision - integration. Första intervjun var med Rabie Aldeeb som är integration- och 

flyktingsordnare på Eskilstuna Kommun. Andra intervjun skedde med Sarah Poser som varit 

workshopsledare på en workshop vid namn ”Solver Session” - syftet var att hitta brister och 

förslag på integration i samhället. Intervju tre gjordes med Gunnar Lingmerth på 

arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kommun. Intervju fyra gjordes med två nyanlända ungdomar 

som går tredje året i gymnasiet i Eskilstuna, samt delaktiga i ett projekt med Sisters In 

Business. Den femte intervjun gjordes med Annika Löfgren som är grundare till föreningen, 

Sisters In Business.   

Intervju 1  (Integration-och flyktingsordnare, Rabie ALdeeb )  
Intervju med respondenten Rabee Aldeeb från Eskilstuna Kommun, tog plats 29/11-2016, där 

Föreningsmatchningsprojektet diskuterades, här belystes både för- och nackdelar med 

Språkvän och Föreningsmatchningsprojekten. Enligt respondenten så har Språkvänsprojektet 

fått lite av en motsatt effekt än det var ämnat att få. Den ursprungliga tanken var att projektet 

skulle föra samman en nyanländ med en svensk/svenskspråkig person där båda parter ska 

berika varandra. Det som dock hänt är att den nyanlända känt sig kränkt då den 

svenskkunniga har varit ”bossig”, istället för att vara som en vän, och påpekat fel med att 

saker går till på ett annorlunda sätt här. Alltså var vissa nyanlända missnöjda med detta, 

istället för att de skulle bli berikade så blev de mer osäkra, detta fick Eskilstuna Kommun att 

istället satsa på föreningsmatchningsprojektet.  

Föreningsmatchningsprojektet  

Utifrån visat intresse så matchas de nyanlända - eller generellt intresserade individer - med 

föreningar och det ska få nyanlända att känna samhörighet till samhället och även svenskar 

ska känna att nyanlända deltar och samverkar med dem, med syfte att nyanlända integreras i 

samhället. Nackdelen hos Föreningsmatchning enligt respondenten är språket och att kunna 

kommunicera under de olika aktiviteterna föreningarna har. Utöver detta så framgick även 

deras samverkan med Arbetsförmedlingen i projektet.  
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Under intervjuns gång framkom även svårigheter som ungdomar mellan 19-23 år har, kvinnor 

mellan 20-30, och inom det äldre åldersintervallet 40-60 år har. Alla åldersgrupper har sina 

respektive hinder att bemästra under sin integreringsprocess, vilket inte är så märkligt om man 

tar deras åldersskillnader i åtanke och att alla är i olika skeden av livet.  

Intervjun var givande och gav ytterligare perspektiv på arbetet och sedermera mer klarhet 

kring vilken åldersgrupp vi ska rikta in oss på – 18-26 år. Denna information gav oss en 

inblick i hur projektet hade sett ut i början och diverse reaktioner som uppstått under 

projektets gång.  

Intervju 2 (Workshopsledare, Sarah Poser)  
Sarah Poser var workshopsledare för en workshop vid namn ”Solver Session”. Den hölls i 

samarbete med Mälardalens Högskola och Munktell Science Park, och ägde rum i Munktell 

Science Parks lokaler 29/11-2016. Där deltog flera företagare, organisationer och nyanlända 

individer, där syftet var att hitta brister och förslag på integration i samhället.  

Enligt respondenten Sarah Poser, workshopsledare, 8/12-2016, så blev deltagarna på 

workshopen indelade i flera mindre grupper, där varje grupp fick komma med ett till tre 

förslag på att förbättra integration i samhället. De skulle dessutom hitta brister, där en av 

bristerna som uppmärksammades av gruppen Sarah tog hand om, var själva systemet hos de 

olika organisationerna och myndigheterna när individerna ansöker om hjälp, eller den långa 

väntetiden för att få svar på en inlämnad ansökan. Detta får en att tappa intresset till det man 

tänkte göra och att komma vidare till nästa steg av integration. De beskriver att just systemet i 

samhället inte hjälper till för att främja integreringen på bästa sätt. Ett utdrag av förslag på 

förbättring av integrering såg ut på följande vis: hitta på fler mötesplatser för dessa individer 

och företagare för bättre samverkan. Erbjuda bättre möjligheter för att få dem att mötas och 

kunna dela kunskap med varandra, exempelvis genom en öppen föreläsningssal dit alla kan gå 

och dela med sig av sin kunskap inom olika områden. Detta skulle kunna kulminera till en 

ökning av integration i samhället, och även en chans att dela med sig av sina kunskaper på 

plats samt aktivt samverkande.   

 

Intervju 3 (Arbetsförmedlare, Gunnar Lingmerth ) 
 

Intervju med Gunnar Lingmerth, från Arbetsförmedlingen, 19/01-2017 

Föreningsmatchningsbakgrund & innovationssatsning  

Innovation är förbättring av processer, om vi inte är nöjda förbättrar vi det. Det var så 

föreningsmatchningsprojektet började. Föreningsmatchningsprojektet lanserades 2011 men 

hade redan påbörjats lite ”haltande” i 2006. Gunnar började jobba med detta projekt i 2015, 

och har erfarenhet från att jobba med nyanlända sedan 80-talet. För- och nackdelar med 

arbetssättet: Kom inte direkt på något bortsett från ett exempel med kurser som de köper upp. 

Om kurser som köps upp, inte har någon direkt uppföljning eller kritisk granskning så finns 



Kandidatuppsats i Innovationsteknik 
Av Tasneem Dawood och Hooman Eshaghi 
Mälardalens Högskola  
 

 Sida 28 av 52 
 

chansen att de bara fortsätter på samma spår, även om resultaten varit bristande, därför är det 

viktigt för dem att ställa krav och följa upp. När de har gjort det så har det gått bättre i 

resultatväg. Ständigt i revolution – kommer sträva mot mer digitalisering. Ge mer tid till de 

”svaga” som inte har möjlighet till data/mobil.  

 

Enligt en fortsättningsintervju med Gunnar – 19/1-2017 - så siktar de ständigt framåt, 

exempelvis att de dragit ner på kostnader hos tolkar med en tredjedel. Ursprungligen kostade 

tolkar en halv miljon kronor per månad för dem. Här fortsattes det bygga vidare på att 

förbättring gick i hand med digitalisering då det skapade fler möjligheter för att få kontakt 

med sina arbetsgivare på ett mer smidigt sätt - folk kan sköta sitt mer på egen hand via datorn 

– kundservice och dylikt. Det ska alltså investeras mer på tekniken - mindre tillgängliga 

fysiskt, men mer tillgängliga via nätet. Du kan själv boka ditt möte och skippa väntetiden.  

Innovationsfrämjande – bevakar diverse utbildningar, och de tar till sig tekniken, dvs. de 

anpassar sig och hänger med i teknologins framfart.  ”Etablering” – denna etablering innebär 

att det är en två års-period där du blir placerad i en kommun, och det gäller att du är aktiv 

under denna period, när det kommer till arbetssökande/arbete, SFI-kurser och dylikt. 

Förhoppningsvis har man lyckats etablera sig något och fått ett någorlunda stabilt fotfäste 

under denna period. Så finns det även hjälp och bidrag, exempelvis för föräldrar som har flera 

barn så finns barnbidrag, du kan dessutom få tillägg och hjälp om du är ensamstående. Om 

någon inte har någon så uppmuntras de till föreningar där de får träffa människor som 

antingen redan har integrerat sig i samhället och/eller svenskar.  

Integration mellan nyanlända & föreningsmatchning  

De nyanlända uppmuntras även till att visa framfötterna, ett exempel som Gunnar tog upp var 

att om man sedan tidigare är duktig på kampsport så kan man efter att ha lärt sig språket, i 

samarbete med föreningar, själv hålla i och leda kampsportskurser.  

De unga blir rastlösa om de inte får något att göra, de flesta är unga som måste lämna in en 

intresseanmälan till föreningar. Enligt Gunnar så påvisar deras resultat/data att integreringen 

gått betydligt snabbare för de som haft en förening att gå till. Ännu en fördel med att vara del 

av en förening är att om de anser att man är duktig på det man gör så kan de göra saker för att 

behålla talangen inom föreningen, möjligen att de får jobb på plats där, eller att de genom sina 

kontaktnätverk ordnar ett annat jobb/praktikplats så att personen i fråga integreras på ett bra 

sätt i samhället. Matchningsprocessen går till på så sätt att personen i fråga först fyller i en 

intresseanmälan, därefter kontaktar diverse föreningar ams och uttrycker sitt intresse för de 

som fyllt i sin intresseanmälan. När det kommer till matchningen så tar de hänsyn till i princip 

allt – intresse, erfarenheter, talang - exempelvis finns det ett reportage/klipp på SVT med en 

nyanländ som spelar pingis, han kunde knappt spela pingis, dock så hade han stort intresse för 

det. Tack vare föreningsmatchningen så samlade de på sig landslagsspelare som lärde ut, 

anordnade kurser och stod för material, kläder och racket, för de nyanlända. Friidrott, fotboll, 

basket, bordtennis, det finns flera föreningar som riktar in sig på dessa sporter. Baserat på 

ambitionsnivån hos de intresserade så slussas de intresserade in i de föreningar som anses 

vara lämpade för dem. 
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Det anordnades en stor föreningsmässa, där det först anordnades ett möte i stadshuset, där 

planer lades fram samt informationskampanjer. I föreningsmässan där de presenterade sig så 

fanns lokal TV och reportage på plats. Heldag, obligatoriskt för SFI-elever att delta, där de 

fick prova på sport, även konst- och musikinriktningar finns som alternativ när det kommer 

till föreningar, inte enbart sport. Dans- och musikgrupper fanns också på plats.  

Planer finns för att expandera projektet, den 22 september 2017 kommer de tillsammans med 

”Eskilstuna inspirerar” ha en föreningsmässa som pågår i två dagar, målet är att de ska öka 

från förra årets mässa där de hade 100 föreningar, till 200 föreningar i år. Outsourcing är en 

innovativ metod som arbetsförmedlingen brukar – de använder sig av kompletterande aktörer, 

använder sig av något som heter ”stöd och matchning”, det dessa gör är att de hjälper till med 

att hitta arbete till folk, samt hjälp med språkkurser och datakurser och dylikt. De tar in hjälp 

utifrån som underlättar deras arbete.  

 

Intervju 4 (Två nyanlända ungdomar)   
Intervju med Milad Oskani, 20 år, och Simon A. Hallak, 19 år – 3/2-2017.  

Milad och Simon har bott i Sverige i två år, de pratar bra svenska. och läser sista året på språk 

& Introduktionsprogrammet på St; Eskil Gymnasium i Eskilstuna.  

Simon jobbade i sitt hemland med datorer samtidigt som han också studerade på gymnasiet. 

Under sin fritid tyckte han om att spela Scout, och det gjorde han i åtta år – något han tycker 

är tråkigt att han inte kan fortsätta med det här i Eskilstuna. Milad brukade träna på gym i sitt 

hemland parallellt med sina gymnasiestudier. Milad Oskani, anser att det inte finns så mycket 

att göra i Eskilstuna efter att man tränat och varit i skolan, då allting stänger vid 19:00. Simon 

och, Milad har inte hört talas om någon förening, däremot känner de igen ungdomshus, där de 

anser det vara för unga personer, och att det är tråkigt att vara med de yngre. Enligt Simon så 

känns det bra och tryggt att vara i Sverige, det finns stora möjligheter för att kunna skaffa en 

bra framtid, utbildning och jobb, och därefter resa utomlands.  

Språket  

Milad började prata svenska efter att han hade bott i Sverige i åtta månader, och Simon 

vågade sig på att prata svenska redan under efter att ha bott här i fyra månader. Milads 

inlärning av språket underlättades då han hade en svensk flickvän jämsides med att han 

jobbade som vaktmästare på ST: Eskilgymnaiset, Simon lärde sig däremot språket mest av sin 

bror som har bott här längre än honom och var mer i kontakt med det svenska språket. Han 

hade även kusiner som var födda här vilket gjorde det lättare för honom att lära sig språket 

snabbt.  

”man lär sig att prata bättre svenska när man umgås, men för att kunna grammatik och bättre 

ord behövs skolan” Simon, 3 februari, 2017, intervju, Eskilstuna. 
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Arbetslivet  

Milad säger att för att få reda på information om diverse jobb via arbetsförmedlings hemsida 

så behöver man kunna språket, annars blir svårt att veta vilka jobb som finns tillgängliga.  

Man kan inte klara sig utan språk, säger Milad. Simon berättade att även om kan engelska så 

blir det ändå svårt att arbeta utan att kunna det svenska språket, dessutom anmärkte han 

rädslan att gå ut i samhället utan att kunna svenska- skillnaden är stor i jämförelse med om 

språkkunskaper finns. Ett exempel var när Milad var 18 så var han osäker och hoppade på fel 

buss, han kunde ha kontaktat sin god man – som kunde Milads hemspråk, arabiska – men han 

vågade inte ringa för att han var osäker, blyg och kände att han störde honom. Det var en för 

stor förändring för honom, vilket gjorde det lätt att tappa vägen – något som Simon bekräftade 

och instämde med. 

Milad hade en bra relation med vaktmästaren i sin skola och kunde därför bli erbjuden ett 

sommarjobb, trots faktumet att han inte lärt sig språket än. I framtiden vill han jobba med 

idrott, fast han i nuläget söker i princip alla jobb som finns. Simon vill jobba inom vård och 

omsorg för att träffa nya människor och även hjälpa dem som behöver.   

Tips till nyanlända ungdomar  

Milad & Simon tipsar andra nyanlända ungdomar att investera sin tid på ett bra sätt, istället 

för att träffa och umgås med fel människor som har en negativ påverkan på dig och din 

framtid - det är lätt hänt när man inte kan så mycket och är så ung. Milad menade alltså att det 

är viktigt att vara försiktig med vem man umgås med, och på samma gång vara aktiv i sitt 

jobbsökande.  

Simon tycker att det är viktigt att våga prata svenska redan från början – var inte blyg - och 

för att integreras snabbare i samhället så tipsar de att försöka hitta jobb även fast det är svårt i 

början. En praktikplats går lika bra, så länge du bjuder på dig själv, och slutligen gavs tipset 

att umgås mer med svenskar än med nyanlända.  

Saknade behov  

För att göra det bättre för nyanlända, och för att inte vara lika rädda i början, tycker Milad att 

affärsskolorna som Sisters in Business – som han är delaktig i – var något bra, alltså att 

liknande program skapas som kan öka deras nätverk, kreativitet och jobbmöjligheter, samt 

vidgar ens perspektiv och hjälper en att få mer perspektiv på vad som finns att göra och 

utnyttja i samhället. Både Simon och Milad ansåg det dock vara onödigt att behöva gå om 

grundskolan igen. 

”när man redan kan och läst detta i hemlandet så hade förhoppningen varit att man kunde 

börja gymnasiet direkt, som i andra europiska länderna ” Simon, 3 februari, 2017. 

Tasneem Dawood kom till Sverige år 2015, då hon var 14 år gammal och började på en skola 

för att lära sig språket samtidigt gjorde tester inom matematik, engelska och andra kurser för 

att mäta hennes kunskap inom områden och därefter bestämma vilken klass/ skola hon ska gå. 

när Tasneem visade sina färdigheter fick hon börja 9:an och har varit ett år äldre än hennes 
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klass då och direkt efter började på gymnasiet och där upplever hon att fick också läsa vidare 

utifrån visade färdigheter på kurserna hon hade läst och visat att hon ska kunna klara 

programmet. Enligt detta upplever vi att det kan vara olika, beroende på visade kunskaper och 

lärarnas omdöme på dessa kunskaper samt individernas färdighet för att klara av näst 

kommande kurser.  

Intervju 5 (Sisters In Business Grundaren, Annika Löfgren) 
24/2-2017 skedde vår intervju med Annika Löfgren, hon berättade att syftet hos den ideella 

föreningen Sisters In Business är att stödja minoritetsgrupper som har svårare att kunna starta, 

utveckla och driva eget företag i Sverige. Det finns stödsystem i kommunen som erbjuder den 

tjänsten till dess invånare, att hjälpa dem kunna starta eget, men oftast har nyanlända svårt att 

nå fram till denna information, och känner sedermera inte till att det finns liknande 

organisationer som Almi, Ny Företagarcentrum och Companion, som kan hjälpa invånare 

med att kunna starta och driva eget företag.  

För att kunna nå ut till nyanlända och sprida informationen, så går Sisters In Business runt och 

pratar med människor och försöker hitta olika mötesplatser där nyanlända brukar befinner sig, 

dessutom söker de sig till andra föreningar i Eskilstuna. Annika ansåg dock att det var svårt 

att hitta vilka föreningar som finns, och tyckte att kommunen skulle ha ett mer tydligt register 

på vilka föreningar som finns, så man även kan se vem/vilka som driver dem. Sisters in 

Business har däremot gjort sin egen kartläggning för vilka föreningar som finns i Eskilstuna. 

Sisters In Business har tagit in personer i projektet som kan olika språk för att underlätta 

kommunikationen med nyanlända, för att på så och förenkla informationsdelningen.  

”Föreningslivet är en otrolig resurs - speciellt för nyanlända - men även för andra som 

enbart är nya till en stad, och har en stor betydelse för integration” Annika Löfgren, 24 

februari, 2017.  

Affärsprogrammet  

Sisters In Business arbetar med ett affärsprogram med nyanlända i Eskilstuna, som vill öka 

kunskapen hos dem nyanlända om det företagssystemet som finns i Sverige, dels om vilka 

organisationer de behöver kontakta för att starta eget och vad som behövs ta hänsyn till när 

det kommer till moms och arbetsgivaravgifter, skatt etc. Sisters In Business samarbetar med 

en revisionsbyrå som hjälper till med att berätta om ekonomi till nyanlända på plats.  

Annika Löfgren vill stärka och öka självkänslan hos de nyanlända individerna, så att de 

känner sig mer hemma i Sverige, för att på så sätt kunna träffa flera människor och få större 

nätverk – just nätverkandet är anledningen till att Sisters in Business samarbetar med många 

andra organisationer.  

Affärsprogrammet med nyanlända började i oktober i Eskilstuna. I början så var det lite av en 

affärsskola, där nyanlända fick jobba med kreativitet och med sina idéer samt vilka 

målgrupper de ville vända sig till med sina respektive idéer – deras kunder. De jobbade även 

med vilka tankar om framtiden de hade samt deras drömmar. Nyanlända har väldigt snabbt 
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kommit in i den här processen, och uppskattar den otroligt mycket. I början var de lite rädda, 

och några deltagare försvann för de inte kände sig tillräckligt sedda, det fanns alltså många 

som ville vara med i början men som inte fullföljde programmet, därför anser Annika det vara 

viktigt att bygga en relation med varje person i början. Relationen ska se till att de ska känna 

sig trygga för att kunna gå ut från sin trygghetszon - inte minst när det jobbas med kreativitet, 

och diverse saker ska genomföras i grupparbeten, så det skapas en samhörighetskänsla hos de 

nyanlända.  

Annika Löfgren kan dela med sig av nyttan av affärsprogrammet med andra föreningar för att 

öka integrationen mellan nyanlända.  

”Att verkligen lyssna på vad deras drömmar är, jag tror inte att det är så ofta någon tar det 

riktigt på allvar, för att hitta det lilla intresset hos varje person och utgå ifrån det och få dem 

att växa därifrån” Annika Löfgren, 24 februari, 2017.  

Workshops 
Våra workshops har skett med hjälp av föreningen Sisters In Business i Eskilstuna. Vi 

använde olika kreativa övningar med ungdomarna för att kunna fånga upp tankar, behov, 

framtida planer och drömmar, samt att väcka kreativitet och intressen för dem olika 

möjligheterna som finns i samhället. Vilket hänger ihop med föreningens (Sisters In Business) 

syfte som också går ut på att främja kreativitet mellan nyanlända, visa möjligheter och öka 

kunskap kring företagande, entreprenörskap och innovation.   

Vi höll i tre workshops som ur ett perspektiv även kunde ses som en utvecklingsprocess för 

kreativitet hos deltagarna - dvs. att se utvecklingen från den första workshopen till den sista.  

Workshopen grundar sig på Sisters In Business lärmetoder samt Michanek, Jonas; Breiler, 

Andréas (2012) , Idéagenten: en handbok i att leda kreativa processer.  

Workshop 1  
Den tog plats 22/11-2016 med Sisters in Business, på Idélab i Mälardalens Högskola, med 20 

nyanlända ungdomar mellan 19 – 21 år.  

Temat är kreativitet och entreprenörskap;  

• vi började med att presentera oss till deltagarna, detta följdes upp med en 

uppvärmningsövning på kreativitet, där vi hade en liten sak på bordet och fick 

deltagarna gissa på vad detta kan vara till användning för under tio minuters tid, 

deltagarna lyckades komma med flera olika gissningar.  

• Cirkelporträtt var den andra övningen, där deltagarna satt i en cirkel mittemot varandra 

och ritade ett porträtt på varandra och tio sekunder efter ska de ge porträtten till den 

dem har ritat och var en ska i sin tur hålla sitt porträtt och presentera sig, utifrån vad 

hen gillar, drömmer om, gör på fritiden och vad hen ser från sitt sovrumsfönster.  

• Vi delade upp deltagarna i fem olika grupper av fyra personer, och ställde olika frågor 

som skulle besvaras av grupperna. Frågorna riktade sig mot drömmar och om vad de 

hade önskat sig göra/starta om de hade en chans att göra det här i Sverige. Deltagarna 
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satt i 20 minuter och berättade om vad de hade önskat sig göra/starta. Syftet var att de 

skulle berätta om sina önskningar, och drömma sig bort från vad de kan anse vara 

möjligt och inte.  

• Blickleken, där deltagarna, fick stå i en cirkel, ingen fick prata utan bara ha 

ögonkontakt, för att lyckas byta plats mot varandra i cirkeln.  Syftet är att visa vikten 

av kroppsspråk och att kunna våga gå fram och kommunicera.  

• Sedan har deltagarna haft i uppgift att planera och rita en skiss till att bygga domino 

under tio minuters tid, och var och en i gruppen bör ha en roll och ska därefter berätta 

vilka roller de hade och visa sin domino. Syftet var samarbete, visa upp kreativitet 

samt planering och ledarskap.  

Recension kring workshop 1  

Deltagarna förstod mer svenska än vad de kunde prata, de flesta kunde arabiska, somaliska 

och engelska. Övningarna tog lite längre tid då vi var tvungna att översätta till respektive 

språk. Tasneem Dawood kunde arabiska, och en somalisk vän som också arbetade på Sisters 

In Business, hjälpte till för att översätta till somaliska under workshopens gång.  

I början var alla deltagare blyga, däremot efter cirkelporträttleken började de bli mer öppna 

med varandra, då det varit mycket skratt på porträtten, var och en presenterade sig på svenska 

till alla, detta var ett stort steg för dem, de försökte sitt bästa med språket och var modiga för 

att visa framfötterna, då alla var nästan på samma nivå när det kom till det svenska språket 

samtidigt som de också fick stöd med översättningar vid behov.  

Ungdomarna tyckte att det var svårt att beskriva sina drömmer då de ansåg sig själva vara 

väldigt begränsade, och att de inte hade någon chans att gå vidare på grund av språket, vilket 

försvårade allt för dem. 70 % av deltagarna har satsat på just hitta ett jobb (vilket som helst) 

säger de flesta. Det har tagit lite längre tid för att kunna bli mer insatta i frågorna om vad de 

vill göra i framtiden. Vissa ville läsa vidare till att bli ingenjör, andra sjuksköterskor, några 

tjejer ville bli frisörer, därefter började fler och fler drömmar/önskningar om vad de ville bli 

falla på plats, trots begränsningarna de ansåg sig ha.   

Workshop 2  
Workshop 2 gjordes 25/11-2016, fortsatt i samarbete med Sisters in Business på Idélab i 

Mälardalens högskola, med 29 nyanlända ungdomar mellan 19-22 år.  

Temat var kreativitet och entreprenörskap;  

• Vi började med att presentera oss till deltagarna, detta följdes upp med en 

uppvärmningsövning på kreativitet, där vi hade en liten sak på bordet och fick 

deltagarna gissa på vad detta kan vara till användning för under tio minuters tid, 

deltagarna lyckades komma med flera olika gissningar.  

• Cirkelporträtt var den andra övningen, där deltagarna satt i en cirkel mittemot varandra 

och ritade ett porträtt på varandra och tio sekunder efter ska de ge porträtten till den 



Kandidatuppsats i Innovationsteknik 
Av Tasneem Dawood och Hooman Eshaghi 
Mälardalens Högskola  
 

 Sida 34 av 52 
 

dem har ritat och var en ska i sin tur hålla sitt porträtt och presentera sig, utifrån vad 

hen gillar, drömmer om, gör på fritiden och vad hen ser från sitt sovrumsfönster.  

• Vi delade upp deltagarna i fem olika grupper av fyra personer, och ställde olika frågor 

som skulle besvaras av grupperna. Frågorna riktade sig mot drömmar och om vad de 

hade önskat sig göra/starta om de hade en chans att göra det här i Sverige. Deltagarna 

satt i 20 minuter och berättade om vad de hade önskat sig göra/starta. Syftet var att de 

skulle berätta om sina önskningar, och drömma sig bort från vad de kan anse vara 

möjligt och inte.  

• Blickleken, där deltagarna, fick stå i en cirkel, ingen fick prata utan bara ha 

ögonkontakt, för att lyckas byta plats mot varandra i cirkeln.  Syftet är att visa vikten 

av kroppsspråk och att kunna våga gå fram och kommunicera.  

• Sedan har deltagarna haft i uppgift att planera och rita en skiss till att bygga domino 

under tio minuters tid, och var och en i gruppen bör ha en roll och ska därefter berätta 

vilka roller de hade och visa sin domino. Syftet var samarbete, visa upp kreativitet 

samt planering och ledarskap.  

Recension kring workshop 2  

Resultatet på workshop 2 har varit nästan samma som det på workshop 1, däremot kunde 

denna grupp bättre svenska i förhållande till de på första workshopen, vilket demonstrerades 

genom bättre resultat under dominobyggandet. Dock så ansåg sig även dem vara begränsade 

med sina drömmar, skillnaden var dock att de inte ville hitta vilket jobb som helst – som den 

tidigare gruppen – fler tänkte på att läsa vidare på högskolan, andra ville starta ett gym, och så 

fanns det dock en grupp tjejer här också som ville bli frisörer.  

workshop 3  
Workshop 3 var en fortsättningsprocess till workshop 1 och 2 med samma ungdomar som 

tidigare varit delaktiga i dessa workshops. Femton av ungdomarna kom den dagen och deltog 

på workshopen, den andra februari, 2017.   

Syftet med workshop 3, som var den slutgiltiga workshopen, var att se en utvecklad idé hos 

ungdomarna. Under workshop 1 och 2 ungdomarna fick berätta om vad de önskar sig göra i 

framtiden – vilka drömmar de har - vissa har varit väldigt begränsade och anser deras 

drömmar och idéer vara omöjliga, men tack vare kreativa övningar som peppade ungdomarna 

så tillkom det fler olika drömmar/önskningar under workshop 3. Dessa drömmar var som en 

fortsättning där de byggde på dessa drömmar, där ungdomarna fick vidareutveckla dessa. 

Workshopen började med att välkomna alla, berätta om dagens agenda och temat: kreativitet, 

våga drömma, innovation och entreprenörskap. Dagen såg ut som följer:  

1. Icebreaker-övning med ungdomarna 

2. Påminna ungdomarna om deras idéer och önskningar från workshop 1 och 2 och 

utdelning av papper som dem skrev på sist. De fick tio minuter på sig att läsa och 

tänka igenom sina idéer/drömmar.  
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3. Det gjordes en övning som heter Dagens Nyheter – Succéartikel. Ungdomarna skulle 

använda sin fantasi och tänka sig att de om tio år har blivit väldigt populära och 

framgångsrika - deras namn och bild står på en succéartikel på Dagens Nyheter.  

Var och en av dem fick sitta ensam i 15 minuter och besvara frågorna själva i lugn och 

ro. Frågorna var följande;  

1. Vem lyckades du bli? 

2. Vad sysslar du med?   

3. Vad har du gjort som fått dig bli så framgångsrik? 

4. Vad tipsar du andra för att bli lika framgångsrika som du?  

Därefter har var och en presenterat sig själv (personen han/hon är om tio år) framför alla och 

därifrån kunde vi fånga riktiga drömmar av ungdomarna.   

4. Feedback av deltagarna  

5. Avslut  

Recension kring workshop 3   

Deltagarna som dök upp under workshop 3, var de som kommit längre med det svenska 

språket än resten, vilket gjorde att vi inte behövde översätta lika mycket under workshopens 

gång. 15 nyanlända ungdomar deltog. Det har inte varit svårt att få de att vänja sig vid 

varandra, de var öppna med varandra och delade med sig av sina åsikter och idéer. 

När vi påminde dem om deras tidigare drömmar så byggde vissa vidare på det dem sagt från 

början, t.ex. Milad, 20 år som ville starta sitt eget gym och hålla på med sport och hälsa. 

Några ändrade på sin idé. 

Dagens Nyheter-övningen gav upphov till fler riktiga drömmar, några exemplar från 

deltagarna är:  

Mohamad Chwihne, 20 år, bott i Sverige i två år, vill bli populär och känd politiker, och stå 

för rättvisa i världen och göra skillnad.  

Elham Berhe, 21 år, och Rahma Ibrahim, 20 år som drömmar om att bli kända och populära 

inom modebranschen, driva eget och vara med i olika populära modevisningar i Paris. Utöver 

denna framgång så ville Elham Berhe dessutom bli en ”motivational speaker”. 

Fler andra hade mycket fina och bra idéer som de ville förverkliga. 

Det fanns en märkbar skillnad mellan första workshopen och den sista, där deltagarna inte var 

lika begränsade, de visade prov på mer kreativitet, de ville göra skillnad och trodde på sig 

själva mycket mer.  

Enkätundersökning  
Enkätundersökning var för nyanlända ungdomar mellan 18-26 år. Syftet var att få ta reda på 

hur många som kände till Föreningsmatchningsprojektet, och hur involverade de är i 

föreningslivet, samt att hitta det som anses vara de största hindren för att kunna integreras i 

samhället.  
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Svaren visas nedan;  

11 av 15 personer kände inte till Föreningsmatchningsprojektet. 

9 av 15 personer är med i någon förening här i Eskilstuna.  

När det kommer till språket och frågan om hur ofta detta är ett hinder mellan 1 – 5 (där 1 

motsvarar mycket sällan och 5 mycket ofta) så ringade 11/15 personer in femman, där de 

anser språket vara förhinder mycket ofta. 2 personer av 15 ringade in fyran där det också 

säger språket är förhinder ganska ofta. En av 15 personer ringade in trean. När det kom till 

frågan om ”vad är ditt största hinder för att kunna integreras som nyanländ i Sverige”, så 

svarade tio av femton personer att språket var det största hindret.  

En av dem frågorna vi ställde på enkätundersökning var: Vad hade ni önskat er för hjälp som 

ny i samhället? för att kunna få ta reda på vilka behov som saknas - svaren varierade:   

1. Bättre vägledning 1 av 15  

2.  Mer hjälp för att anpassas i kulturen och lära oss språket, 1 av 15  

3. Att hjälpa mer med språket och förklara att det är okej om man inte kan språket så väl, 

och att de kan få hjälp av andra som har kunskap av hemspråket. 1 av 15 

4. Ordna mer praktikplatser 1 av 15 

5. Bättre språkstöd 4 av 15 

6. Behöver extra hjälp med typ allt, om hur det fungerar 1 av15  

7. Skapa bättre kommunikation och mer praktikplatser 1 av 15  

8. Att jobba 3 av 15 

9. Att få dem umgås mer med svenska vänner. 1 av 15 

Däremot anser de flesta att Eskilstuna Kommun hjälper de ganska mycket för att kunna 

integrera sig i samhället, där de exempelvis nämner språk caféer, tolk och skolor.  
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Diskussion/analys 

Denna del kommer beskriva och knyta samman relevanta teorier med den empiri som samlats 

in under studiens gång, för att därefter analysera samt diskutera kring detta och komma med 

en slutsats, för att se om vår forskningsfråga besvarats eller inte.  

Under arbetets gång så har det varit tydligt att vi centrerat arbetet mycket kring 

tjänsteinnovation, dess processer, samt teorier som går hand i hand med detta, för att kunna nå 

fram till några förbättringsförslag.  

 

För att ett företag eller en organisation ska skapa ett färdigt erbjudande så behöver de gå 

igenom stegen som finns i tjänsteinnovationsprocessen, dessa steg innehåller som tidigare 

nämnt – fokus på vad målet är, skapa en förståelse för kunden, det tredje och sista steget är att 

rätt struktur tillämpas via implementering, prövningar och standardisering – standardiseringen 

innebär att produkten/tjänsten ska nå ut till en bredare målgrupp (Gustaffson, Witell, 

Kristensson, 2016). 

Detta är alltså så vi har tänkt och gått tillväga, det vi gjorde var att vi sedan innan hade 

bestämt oss för att tillkomma med en inkrementell innovation – alternativt förbättringsförslag 

- för att främja Föreningsmatchningsprojektet, och på så sätt även främja integrationen hos de 

nyanlända ungdomarna. Detta ledde alltså till att vi höll tre workshops för att stimulera 

kreativiteten hos deltagarna, för att undersöka deras tankebanor kring deras nuvarande 

levnadssituationer, framtida planer, men främst ifall de hade kontakt med några föreningar. 

Under workshopens gång så såg vi till att inleda med att förklara kreativitet och 

entreprenörskap, samt innovation. Därefter hölls det kreativa övningar för att få deltagarna att 

bli mer involverade i detta tankesätt då ett bra inlärningssätt är just genom lärande i praktiken. 

Just lärande i praktiken korrelerar med resultatet av våra workshops, där en tydlig förbättring 

kunde belysas i workshop tre i förhållande till workshop ett, där vi tillsammans med våra 

deltagare nådde fram till följande steg för främjad kreativitet och integrering;  

• Personlig utveckling hos deltagarna med vårt samskapande och våra kreativa 

övningar– Co-creation – även om co-creation mer handlar om gemensam 

produktutveckling (Steen, Manschot & De Koning, 2011), så var detta mer av en 

gemensam utveckling på ett personligt plan.  

• Denna utveckling skedde på så sätt att de vågade visa framfötterna mer/var inte lika 

begränsade, visade prov på mer kreativitet, ville göra en skillnad i samhället, samt 

prov på bättre självkänsla. Dessa steg är bland de viktigaste för att integreras i ett nytt 

samhälle. 

• Resultatet bekräftades även under intervju fem med Annika Löfgren där hon under 

sina affärsskolor till en början kunde känna av en osäkerhet hos sina deltagare där 

många exempelvis hoppade av i början, då de inte kände sig tillräckligt sedda. 

 Efter övningarna så delades det ut enkäter till samtliga deltagare, för att skapa en bättre 

förståelse för respondenternas behov, för att därefter se vad samtliga föreningar gör bra, men 

borde göra ännu bättre i framtiden, eftersom en stor del av deltagarna inte ens kände till 
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föreningarna i Eskilstuna kommun – alltså finns det utrymme för förbättring när det kommer 

till marknadsföring för föreningar. Brist på information och en förbättring av deras 

marknadsföring går att se utifrån vår enkätundersökning där 11 av 15 inte kände till 

föreningsmatchningsprojektet. Däremot så var 9 av 15 personer med i utländska föreningar - 

inte svenska föreningar - vilket är förståeligt då de känner sig trygga i det, dock så anser vi att 

detta bildar grupperingar, snarare än att det ska främja deras integration. Detta är något 

svenska föreningar kan jobba på för att förbättra trygghetskänslan samt självkänslan hos de 

nyanlända för att locka dem till sig för att de ska kunna integreras och samverka i det nya 

samhället. Det slutgiltiga steget på tjänsteinnovationsprocessen är att strukturera 

upp/orkestrera de nya lösningar som framkommit. 

Vi kom fram till att en del inte kände till föreningar i kommunen, och utöver detta att ett av de 

största hindren som de stöter på är just språket, vilket bidrar till rädsla för att visa 

framfötterna. Här finns det alltså utrymme för föreningarna att ta del av dessa faktorer och 

bygga vidare på för framtiden, där de får implementera en något förbättrad, alternativt ett 

något differentierat marknadsföringssätt för att nå ut till dessa individer. Om vi jämför 

tillvägagångssätt hos Arbetsförmedlingen med hur Sisters in Business opererar för att nå ut till 

nyanlända så finns det en signifikant skillnad – i arbetsförmedlingen så är det de nyanlända 

som själva får lämna in sin intresseanmälan, detta sker antagligen i samband med när de väl är 

i kontakt med sin handledare. Sisters in Business däremot går själva aktivt ut och tar kontakt 

med nyanlända exempelvis ute på torget, och informerar dem om varför de tagit kontakt med 

dem. Här påvisas vikten att skapa en relation med de nyanlända ungdomarna för att de ska 

känna sig trygga, vara manade till att visa framfötterna och faktiskt ta steget till att bli 

integrerade i samhället. Detta styrks i empirin i intervjun med Milad och Simon, där de båda 

bekräftar att de till en början var rädda för att exempelvis ta fel buss, och Milad vågade inte 

ens ta kontakt med sin godeman, trots att han talade hemspråket - alltså är trygghets- och 

samhörighetskänslan av yttersta vikt. Däremot så är både Gunnar – AMS - och Annika – 

Sisters in Business - på samma våglängd när det kommer till vikten av föreningslivet och 

bekräftar detta, där Gunnar berättar om resultaten att ”integreringen gått mycket snabbare för 

de som varit delaktiga i en förening”. Annika säger att ”föreningslivet är en otrolig resurs för 

speciellt för de nyanlända, men även för de som är nytillkomna till en stad, och har en stor 

betydelse för integration”.  

Det finns flera möjligheter som svenska samhället erbjuder för att främja integration mellan 

nyanlända, dessa är exempelvis:  

• Det finns flera projekt – såsom föreningsmatchningsprojektet - som jobbar för, och vill 

främja integrationen för nyanlända 

• Skolor som förbättrar och lär ut språket samt mer om det svenska samhället där de 

nyanlända också får nätverka.  

• Fler föreningar som välkomnar alla individer och håller på med olika aktiviteter 

• Konstant vägledning från de som står för denna vägledning för nyanlända individer, 

för att visa att det finns möjligheter för dem att ta del av i samhället.  
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Dessa möjligheter bemöts även av hinder och svårigheter som stoppar nyanlända att kunna ta 

del av möjligheterna. Dessa hinder nämndes ovan i texten och demonstreras kortfattat i 

punktform nedan: 

• Språket 

• Brist på vägledning och kommunikation för att nå ut till nyanlända 

• Låg trygghets- och samhörighetskänsla hos de nyanlända 

Frans Johansson (2006) skriver att innovation är nyskapade, värdefulla idéer som skiljer sig 

från tidigare idéer och som blir mer uppskattade över tid. Att frammana det kreativa tänkandet 

– ett mer unikt tankesätt – går att lära sig genom att observera exempelvis olika kulturer, 

tankar, discipliner eller idéer, och eftersöka skiljaktigheter/liknelser mellan dessa. På så sätt 

underlättas det kreativa tänkandet som slutligen ska mynna ut till ett mer innovativt tankesätt. 

Annika Löfgren säger att kreativitet är grunden för att väcka intressanta idéer hos deltagarna i 

affärsprogrammet som hon driver. 

För att främja det kreativa och innovativa tankesättet hos våra deltagare så använde vi oss 

utav olika kreativa övningar under diverse workshops gång. Till dessa kreativa workshops så 

har vi gått igenom de fem kreativa stegen som Leonard & Swap (2005) tog upp. Dessa steg 

var att gå in med god kunskap i det ämne som presenterades för dem – kreativitet, innovation 

och entreprenörskap. Steg två var att hitta problem att lösa, där skrevs deltagarnas drömmar 

ner, vad för hinder som fanns för dessa drömmar, så skulle de därefter själva skriva lösningar 

på hur de skulle kunna uppnå dessa drömmar – Se bilaga 3 - för att främja det kreativa 

tänkandet, detta går även i hand med steg tre. Det kreativa tänkandet stimulerades än mer 

under en blicklek där syftet var att demonstrera att det går att kommunicera även utan 

språkliga kunskaper, och att det går att kommunicera via exempelvis kroppsspråk. Som 

tidigare nämnt så hade deltagarna en övning där de fick visualisera sig själva om tio år i en 

DN-artikel, tanken med detta var att de skulle släppa sina begränsningar och expandera sinnet. 

Under tidningsartikelövningen så implementerades steg fyra – inkubation – där lugn musik 

sattes på och de fick sitta för sig själva i drygt 15 minuter och fundera på vem hen är som 

blivit så framgångsrik, och att hans namn stod överallt på artikeln. En av frågorna som skulle 

besvaras var ”vad är det som lagt grunden för denna framgång” – vilket är det femte steget i 

den kreativa processen där den mest lyckade idén/lösningen till problemet väljs ut.  

I slutet på workshop tre så noterades det en signifikant skillnad i kreativitetsförmågan på 

deltagarna i relation vår första workshop – deras kreativitet hade alltså främjats. Detta 

påvisades genom utvecklat språk, en ökad trygghets- och samhörighetskänsla, vilket om man 

jämför första workshopen med den sista, kunde notera att deltagarna började ta för sig mer 

genom att komma med flera idéer och förslag för sig själva, och faktiska affärsidéer som hat 

potential att förverkligas, utveckla sina drömmar. De började fråga och se efter fler 

möjligheter för framtiden, genom att nätverka och kontakta andra organisationer såsom 

Companion och Almi, för att kunna gå vidare med och förverkliga sina drömmar/affärsidéer. 

Detta anser vi vara ett stort och viktigt steg för att de ska integreras i samhället, och det är 

svårt att se att de hade nått fram till detta stadie om det inte vore för de främjande 

kreativitetsprocesserna deltagarna fick ta del av.  
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När det kommer till innovationsprocessen så följde vi dess modell, och dess fyra steg, search, 

select, implement, capture (Tidd & Bessant, 2013). I search så läste vi på kring ämnet 

integration för nyanlända för att berika oss mer i ämnet. Därefter sökte vi oss till Eskilstunas 

kommun för att se hur de går tillväga för att främja integration för nyanlända i kommunen, 

och det var utifrån detta som vi kom i kontakt med Föreningsmatchningsprojektet. Sökningen 

började därefter ifrån dem, vilket ledde till att vi sökte fram mer teorier och intervjuer med 

ansvariga för Eskilstunas kommun för att få fram deras åsikter. Därefter sökte vi efter behov 

hos de nyanlända utifrån våra tidigare nämnda workshops, enkätundersökningar som delades 

ut, samt två mer personliga intervjuer på plats för att få en mer fördjupad inblick. Detta ledde 

oss till nästa fas – implementeringen – vilket skulle vara någon form av inkrementell 

innovation, alltså någon förbättring på föreningarnas nuvarande arbetssätt.  

Förbättringsförslag 
Vår studie går ut på att hitta lösningar till en samhällsfråga som riktar sig mot integration 

mellan nyanlända ungdomar, vilket kan ses som en form av social innovation som vi vill bidra 

med.  

Förslag på idéer/förbättringar vi fick under implementeringsfasen var att fler praktikplatser 

skulle anordnas, bättre vägledning, mer språkstöd, samt fler affärsprogram som är riktat mot 

nyanlända som Sisters in Business står för – allt detta kom vi fram till tack vare våra 

enkätundersökningar. 

Utifrån våra intervjuer samt resultatet på workshop tre så lyckades vi fånga deras tankar och 

behov. Det som belystes var att deras största strävan/önskan är att komma in på 

arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. De ansåg att kontakten med svenskkunniga individer 

skulle underlätta deras integrering/involvering i samhället, därför ansåg de att 

affärsprogrammet som Sisters in Business anordnar är av stor hjälp, eftersom de har tolkar på 

plats, så ifall det skulle vara något ord de inte förstod på svenska så fick dem det översatt. 

Utöver språkhjälpen så fick de hjälp att förstå vilka möjligheter de faktiskt har i samhället, 

samt utökning av deras nätverk som när de fick träffa organisationer som Almi och 

Companion. All denna information leder fram till capture, nämligen att fånga deltagarnas 

behov och på så sätt veta vad som fungerar och vad som inte fungerar, för att kunna främja 

deras integration i samhället på bästa möjliga sätt. Det som framkom är alltså det finns vissa 

brister inom vägledning, kommunikation och information, då många inte ens kände till vilka 

rättigheter och möjligheter som Sverige faktiskt erbjuder. Ett bra förslag som framkom och 

som behöver vidareforskas är att fler idéer som Sisters in Business affärsprogram blommar 

fram. Med liknande träffar som dessa så ska de nyanlända få bättre vägledning, och det ska 

satsas mer på kreativitet redan från en tidig ålder, alltså ska det satsas mer på kreativitet hos 

de unga. För den sista delen på innovationsprocessen – select – så krävs det vidareforskning 

för att se om föreningarna kan bygga vidare på, införliva och faktiskt realisera dessa idéer 

som framkommit.  
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Slutsats 
Nyanlända ungdomar anser deras största hinder vara språket, men utifrån de resultat vi kommit fram 

till, så handlar det snarare mer om rädslan att visa framfötterna och brist på vägledning, 

kommunikation och information, när de är nyanlända – detta illustrerades bäst under intervjun med 

Milad & Simon, samt Annika Löfgrens upplevelse under affärsprogrammet när affärsdeltagarna 

försvann i början då de kände sig osäkra och otrygga. Med hjälp av kreativitet och rätt vägledning 

mot en vision, att få ungdomarna att uppnå sina drömmar så kan vi tillsammans bidra med att få 

dem ta reda på deras rättigheter och möjligheter i ett tidigt skede. Detta går att möjliggöras genom 

att man ska ta sig tiden att lyssna på dem, så att de känner sig mer trygga och uppskattade, för att 

på så sätt öka självkänslan och kreativitetsförmågan - denna hjälp kan ske på plats som exempelvis 

i affärsprogrammet i Sisters in Business, där de arbetar på plats och kan se efter deras deltagares 

respektive utveckling. Dessutom noterades det att de vill ha hjälp med andra organisationer och 

individer utanför skolan och deras umgängeskrets – dvs. att de ska kunna nätverka med andra parter 

för att kunna integreras och bli en del av samhället. 

Innovationsbidraget var från början att tillkomma med en inkrementell innovation med hjälp av 

tjänsteinnovationsprocessen, och kringliggande innovationsteorier, i samarbete med 

Föreningsmatchningsprojektet, för att främja integration i samhället.  

Majoriteten känner inte till att det finns vissa föreningar och ett pågående 

föreningsmatchningsprojekt, och om de skulle gå med i dessa så erbjuds det där kontakt med folk 

som kan hjälpa till med det svenska språket. Alltså finns det utrymme hos 

föreningsmatchningsprojektet att också förbättra sina tillvägagångssätt med hur de når ut till 

omgivningen, för att erbjuda mer fysiska träffar för att öka kreativitetsförmågan samt låta 

ungdomarna komma närmare arbetslivet, exempelvis genom att använda sig av samma 

tillvägagångssätt som Sisters in Business gör med sitt affärsprogram.  

För framtida studier, så gäller det att föreningarna faktiskt når ut till en större skara av de nyanlända 

individerna så att de faktiskt kan erbjuda deras tjänster med diverse föreningsträffar och språkstöd, 

så krävs det ett bredare marknadsföringsnätverk från deras sida. Om föreningar som ingår i 

föreningsmatchningsprojektet kan erbjuda dessa träffar, med eventuell fokus på att öka 

kreativitetsförmåga, och ha god uppsyn kring dessa program så att de utförs på rätt sätt. Detta 

behöver mycket samverkan med andra organisationer inom näringslivet som i sin tur ska vara med 

och kunna träffa dessa ungdomar med hjälp av språkkunniga personer på plats. Detta ska leda till 

att ungdomarna ska vara mer aktiva inom föreningarna med målet att komma igång i arbetslivet, 

och följaktligen bli mer integrerade i samhället. Vi anser alltså att vår forskningsfråga besvarades, 

vi illustrerar tidigare i texten vilka hinder de nyanlända bemöter samt vilka möjligheter de har i sin 

vardag. Dessutom, utifrån våra utförda kreativa övningar, så la vi märke till en personlig utveckling 

hos de nyanlända. Denna utveckling var att de började tro mer på sig själva och att de vågade visa 

framfötterna mer, vilket vi anser vara ett stort steg i rätt riktning för att kunna integreras i samhället 

på ett bra sätt. Utöver detta så kan det vara bra att göra en liknande studie, med diverse 

enkätundersökningar i andra miljöer för att se efter validiteten och reliabiliteten i studien.  
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Intervju  

Rabee Aladib från Eskilstuna Kommun, 29/11-2016.  

Sarah Poser Workshopledare inom integration, 29/11-2016. 

Gunnar Lingmerth arbetsförmedlare, 19/1-2017. 

Milad Oskani och Simon, 3/2- 2017.  

Bilaga 1  
 

Intervju-underlag ( Intervju 1 med Rabie Aldeeb)  

Presentation  

Bakgrund om föreningsmatchning projektet  

1. kan du berätta om Föreningsmatchning projektet? hur kom ni upp med iden?  

2. vad var för-och nackdelar med språkvän som gjorde att ni vill utveckla på detta, för 

vad jag har för mig så var den populärt och framgångsrikt projekt?  

3. vad gjorde ni för att säkerställa att dem nackdelarna inte upprepas på 

föreningsmatchningen?  

Samverkan  

4. vilka är era samarbetspartner?  

5. hur var reaktionerna på marknaden / hos samarbetarna dvs. kommunen, 

arbetsförmedling, föreningarna och dem nyanlända?  

6. vad var era utmaningar under projektets gång?  

Kommunikation  

7. var det lätt att nå ut och få med föreningar och nyanlända att ingå med i projektet?  

8. kan du nämna några av dem föreningarna som gått med på projektet?  

9. vi vill forska utvecklingsprocessen på projektet och försöka även utveckla den vidare, 

hur tror ni kan hjälpa oss på bästa sätt?  

10. hur når ni ut till nyanlända, känner ni att ni fått med tillräckligt bra resultat? nått 

målen?  
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Bilaga 2  
 

Intervju Underlag med en Workshopsledare för integration på MDH (Sarah Poser) 

Presentation  

bakgrund om workshopen och integration  

1. Hur har workshopen varit?  

2. Har den vänt sig mot en specifik ålder?  

3. Hur såg workshoppen ut och vad va syftet?  

4. hur delaktiga var deltagarna på workshopen?  

5. vad kom ni fram till?  
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Bilaga 3  
 

Intervjumall ( Intervju 3 med Gunnar Lingmerth)  

Innovation  

1. Vad innebär innovation för er på arbetsförmedlingen? 

2.  Innovation handlar ju om förnyelse/förbättring – har ni några planer på att förbättra 

era arbetsprocesser/kundrelationer? 

3. Vilka tillvägagångssätt använder ni er av för att främja innovation?  

4. Har ni någon specifik inriktning på er innovationsprocess, dvs, riktar ni er in på Open 

innovation, outsourcing, social innovation och dylikt? 

Arbetssätt  

1. Vilka för- och nackdelar finns det med ert arbetssätt? 

2. Bland de arbetssökande så tillkommer det även nyanlända - har ni något särskilt 

arbetssätt eller någon specifik metod för att optimera samarbetet med dem och komma 

fram till en bra lösning?  

Integration och föreningsmatchningsprojektet  

1. Hur främjar ni integration? (fråga om föreningsmatchningsprojektet kanske, hur bidrar 

dem till det) 

2. Hur ser intresset ut hos de nyanlända, finns det någon märkbar skillnad hos unga i 

förhållande till de äldre? 

3. Hur går matchningsprocessen till, vad tar ni oftast hänsyn till? Deras erfarenheter, 

talanger, intresse? 

4. Ni samarbetar ju med föreningsmatchningsprojektet, vilka är de mest attraktiva 

föreningarna? Speciellt för de unga nyanlända?  

5.. Hur gick ni tillväga för att väcka intresset hos de föreningar ni samarbetar med, och hur 

ser detta samarbete ut? 
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Bilaga 4  

 

Intervju 4   

Bakgrund 

1. var kommer ni ifrån?  

2. hur länge har ni bott här?  

3. vad gjorde ni i hemlandet, varit duktiga på någon sort av sport eller något 

liknande?  

Dagsläget  

1. vad gör ni idag?  

2. vad tycker ni om Sverige och om att bo här?  

3. hur lång tid tog det för att lära er språket?  

4. lärt ni er bäst i skolan eller ute, med att umgås med vänner?  

AKTIVITER  

1. VAD GÖR NI PÅ FRITIDEN, ÄR MED PÅ NÅGOT FÖRENING?  

2. jobbar ni? om ja vart? om nej varför? ville du men inte hittar och vad 

är största hindret för dig?  

3. hur har du hittat jobbet?  

4. ser du språket som hinder?  

5. är det skillnad på hur du va när du kom och hur du är nu?  

6. är det något du ville tipsa till de som kom nyligen bott just några 

månader?  

7. hur tror du att de kan komma in i samhället på bäst sätt?  

8. vad hade du önskat dig att bli bättre för de nyanlända ungdomarna?  
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Bilaga 5  
Enkätundersökning 

Presentation: Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som skriver sin c-uppsats inom 

innovationsteknik. Vi har valt att fördjupa oss inom integration, med fokus på 

föreningsmatchningsprojektet som drivs här i Eskilstuna kommun. Vi ämnar att med Er hjälp, 

genom att svara på frågorna i denna enkätundersökning, kunna komma med något innovativt 

för att uppnå bättre resultat för utveckling och förändring i Eskilstuna.  

 

Generell information   

Kön Man      ⃝ Kvinna      ⃝ 

Ålder: ---------------- 

Högst avklarad utbildning: 

Grundskola      ⃝             Gymnasial        ⃝ Högskola / Universitet       ⃝ 

 

Vad gör du idag?  Jobbar      ⃝  Pluggar     ⃝ 

 

Kommunikation: 

 

Känner Ni till föreningsmatchningsprojektet?  Ja      ⃝ Nej      ⃝ 

Är Ni med i någon förening?   Ja     ⃝ Nej      ⃝ 

Om ja, hur kom ni i kontakt med föreningen? 

 

 

Om Nej, varför inte? 

 

 

Hur intressant anser Ni det vara att vara med i en förening på en skala mellan 1-5?  

1 2 3 4 5 

Ointressant    Väldigt intressant 
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Hur ofta förekommande är det svenska språket för Er utanför skolan? 

1 2 3 4 5 

Mycket sällan    Mycket ofta 

 

 

Vad anses vara det största hindret för en nyanländ för att kunna integreras i det svenska 

samhället? 

 

 

Hur känner Ni att Eskilstuna kommun har hjälpt er att integreras i samhället?  

 

 

Vad hade Ni önskat er för hjälp som nya i samhället? 
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Bilaga 6 
 

En kreativ övning om deltagarnas önskningar, drömmar och framtidsplaner under Workshop 

1 och 2  

Hinder Lösningar 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. 
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Bilaga 7  
Intervjuguide med Milad Oskani 20 år och Simon A. Halak. 19 år  

Bakgrund 

4. var kommer ni ifrån?  

5. hur länge har ni bott här?  

6. vad gjorde ni i hemlandet, varit duktiga på något sort av sport eller något liknande?  

Dagsläget  

5. vad gör ni idag?  

6. vad tycker ni om Sverige och om att bo här?  

7. hur lång tid tog det för att lära er språket?  

8. lärt ni er bäst i skolan eller ute, med att umgås med vänner?  

AKTIVITER  

9. VAD GÖR NI PÅ FRITIDEN, ÄR MED PÅ NÅGOT FÖRENING?  

10. jobbar ni? om ja vart? om nej varför? ville du men inte hittar och vad är största 

hindret för dig?  

11. hur har du hittat jobbet?  

12. ser du språket som hinder?  

13. är det skillnad på hur du va när du kom och hur du är nu?  

14. är det något du ville tipsa till de som kom nyligen bott just några månader?  

15. hur tror du att de kan komma in i samhället på bäst sätt?  

16. vad hade du önskat dig att bli bättre för de nyanlända ungdomarna?  
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Bilaga 8  
Intervjuguide med Annika Löfgren  

Vi är två innovation-studenter som är intresserade av integration mellan nyanlända ungdomar, och 

så som du vet så håller vi på med vårt X-jobb, och under projektets gång har vi lyckats vara i 

kontakt med er på Sisters In Buisness, där vi fått mycket hjälp och stöd av er workshop som hade 

också underlättat vår träff med nyanlända ungdomar.  

 Vi fick se hur kreativt ni arbetar med nyanlända utifrån olika övningar och ett fint upplägg på ett 

affärsprogram, där två av nyanlända ungdomar vi intervjuade, hade kunnat se nytta på detta 

affärsprogram, och nu är vi är nyfikna på att veta mer om Siters In Business och upplägget på 

affärsprogrammet.  

Bakgrund  

1. vad är siters In Business, dvs. grunden till det?  

2. Vad gör ni idag?  

3. vad är ert syfte och mål?  

4. hur arbetar ni och vilka processer används på Sisters In Business? kreo metoden, som 

utvecklats under innatovinstprogarmmet, olika kuserena med… gjorde praktisk verktyg på 

varje kurs, examensarbetet som gick ut på från ide till process metod. använt den hör 

metoden och utvecklat den tillsammans med under orginisationerna. lönsamhet, patentera 

sin ide, trendsapning, där har man utvecklar på det..jobbar med ambassöderer som blivit 

en salgs metod.  

Affärsprogrammet  

1. vad går den ut på? öka kunskapen om företagande i sverige, kontakta med andra 

orginiatuonera, hur det går till och hur det fungerar med ekonokmin. försäkringar och 

rådgivning för att låna penagr och där kommer in andra orginsationer hjälpa till …  

2. Hur började ni med affärsprogrammet? fanns efterfrågan hos olika personer som ville 

starta företag , kreo startade, många hade ideer och inte visste hur dem ska göra, började 

köra affärsskolrona med dessa människor.  

3.  Hur ser upplägget ut? kreativitet, affärsiden, drömmmar, tänka i framtiden. kommit 

snappt in i processen..  

4. Vilka metoder använder ni? samma som på kreo men satasa mer på kreativitet.  

5. ser ni en framgång på ert affärsprogram?  

Samarbetet  

1. Hur ser era samarbeten ut?  

2. efter en intervju med två nyanlända ungdomar på ålder 21 år och 20 år, berättade då hur 

ett liknande affärsprogram kan öka deras nätverk, förbättra svenska språket samt även fått 

de se en bättre inblick på deras möjligheter, ska du vilja sprida nyttan och kanske dela 

med dig affärsprogrammet med andra föreningar?  

3. vad tycks om andra föreningar kommer med några små ändringar på affärsprogrammet så 

att det blir mer riktat mot deras syfte dvs. sport, musik, dans etc.? 


