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Abstrakt 

 
Titel: Integration genom nätverk – Om hur nätverk mellan den offentliga och privata 

sektorn kan förbättra arbetskraftsintegrationen.  

 

Syfte och problemformulering: Syftet med denna studie är att förstå hur PPP nätverk 

upprättas och arbetar i syfte att integrera nyanlända in till arbetslivet. Utifrån vår 

förståelse av nätverket vill vi komma med förbättringsmöjligheter. Vårt syfte leder oss 

in på våra två följande problemformuleringar 

  

 Hur nätverkar en kommun med privata och offentliga organisationer i syfte att 

integrera de nyanlända in till arbetslivet? 

 

 Hur kan ett nätverk mellan den offentliga och privata sektorn i syfte att 

integrera den nyanlända befolkningen effektiviseras?  

 

Metod: Denna studie har utgått ifrån den deduktiva ansatsen som tillämpar teoretiska 

ramverk för att förstå det empiriska materialet djupare. Studien tillämpade en kvalitativ 

forskningsansats för att genomföra intervjuer och ritningar som återspeglade 

intervjusubjektets upplevda nätverk på ett visuellt och muntligt sätt. Den empiriska 

insamlingen utgörs av sex stycken djupintervjuer med aktiva aktörer inom det valda 

nätverket.  

 

Slutsatser: Genom vår studie har vi kommit fram till att det nuvarande nätverket i 

Nybro lider av dålig samverkan. De olika aktörerna inom nätverket ser inte varandra 

varpå vi föreslår effektiviseringsåtgärder genom att skapa en mötesplats där alla aktörer 

kan samverka regelbundet. Genom att samverka regelbundet blir nätverket synlig för 

aktörer både inom och utanför nätverket. Regelbunden samverkan inom nätverket skulle 

leda till att resursfördelningen inom nätverket skulle kunna förbättras och på sätt blir 

nätverket effektivare än vad det är idag.  

 

Nyckelord: Integration, PPP, nätverk, samverkan, nätverksrelationer, resursfördelning, 

nätverksstruktur, formalitet, nätverksstyrning.  
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Abstract 

Purpose and research questions: The purpose of this study is to understand how a 

PPP network is set up and how it improves the integration of refugees into the 

workplace. From our understanding of PPP networks we want to improve the network. 

To study our subject we have chosen to answer the following questions.  

 

 How does networking between private and public organisations look, with the 

purpose of integrating recently arrived refugees into the workplace?  

 

 How can a network between the public and private sector be improved upon, in 

regards to the recently arrived refugees?  

 

Methodology: This study is based on a deductive approach which has applied a 

theoretical framework in order to understand the empiric material. This study has made 

use of a qualitative approach to conduct interviews and drawings, with the purpose of 

mirroring the respondent’s self- perceived network. The empirical data was collected 

through six in-depth interviews with individuals who are all a part of the chosen 

network in Nybro.  

 

Conclusions: Our study has concluded that the existing network in Nybro is suffering 

of bad structuring which has led to poor cooperation within the network. The different 

individuals in the network don’t perceive each other, which has led us to recommend 

the creation of a structured meeting place for networking. Creation of a structured 

meeting place, will lead to a more visible network which can be perceived by those 

within and outside of the network. Continuous co-operation at a common meeting place 

can lead to a better resource allocation and improved effectiveness within the network.  

 

 

 

 

Key words: Integration, PPP, network, cooperation , networkrelations, resource 

allocation, network structure, formality, network control.  
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1 Bakgrund 
 

Alliansblocket med Fredrik Reinfeldt i spetsen, gjorde ett uttalande 2006, ”Sverige har 

misslyckats med sin integrationspolitik”. Människor med invandrarbakgrund har det 

fortfarande svårt att ta sig in på arbetsmarknaden (Örstadius, 2014). Sedan uttalandet 

har sysselsättningsgraden för svenskar med invandrarbakgrund ökat med 1,6 procent 

mellan åren 2006-2013. År 2014 blev Europa överraskade av en flyktingvåg som 

orsakades av, bland annat, kriget i Syrien (Scb.se, 2016). Flyktingvågen var så stor att 

Sverige förberedde sig för en krissituation under en period i slutet av år 2015. Stefan 

Löfven uppmärksammade att Sverige befann sig i ett mycket ansträngt läge och 

betonade vikten av ansvarstagande i ett försök att samla flera kommuner och 

myndigheter. Enligt Löfven var situationens allvar så stort att han kallade på alla 

privatpersoner och organisationers ansvarstagande (Sköld, 2015). 

 

Påfrestningarna på det dåvarande systemet ledde till att standarden för mottagandet av 

asylsökande kom till att sänkas över en period. Samhällsaktörernas mottagande kom att 

prioritera tak över huvudet och mat framför allt annat till de nyanlända flyktingarna. 

Trots den sänkta standarden i krisläget fick myndigheter det svårt att erbjuda boende till 

flyktingarna. Regeringen förväntade sig inte det stora inflödet av flyktingar som 

skapade en bostadsbrist. Migrationsverket fick till följd av bostadsbristen i uppdrag av 

regeringen att sätta upp provisoriska tält tills krisen hade lagt sig (Sköld, 2015).  

  

Fortsatta problem kom till att uppmärksammas i och med krisen, bland annat 

problematiken kring att validera de nyanländas utländska betyg. Enligt Riksrevisionen 

så finns det stora brister i kartläggningen av de asylsökandes kunskaper och kompetens. 

Bedömningen av utländska betyg kan ta lång tid, vilket har lett till att få personer har 

fått sina erfarenheter värderade. Svårigheterna kring bedömningar och validering av 

utländsk kompetens och betyg har lett till att fler människor hamnar utanför 

arbetsmarknaden (Örstadius, 2014) vilket kan vara en av orsakerna som hämmar 

integrationen. 
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Integrationen av de asylsökande flyktingarna som kom i och med flyktingvågen är ett 

ämne vi anser kräver uppmärksamhet med tanke på det kommande behovet av 

arbetskraft i Sverige. Andelen inrikesfödda i den aktiva befolkningen mellan 16-64 år 

minskar (Mattmar, Holmin & Olofsson, 2014). Den nuvarande tillväxten av den aktiva 

befolkningen kommer bestå helt av utrikesfödda. Prognosen visar att Sverige behöver 

40 000 nettoinvandrare varje år för att klara av arbetsmarknadens behov (Ibid, 2014). 

Oavsett tillväxtbehovet på arbetsmarknaden på 40 000 personer kommer 1,6 miljoner 

svenskar att lämna arbetsmarknaden på grund av åldersskäl och pension mellan år 2010 

och 2025 (Strömbäck, 2016). Konsekvensen av det ökande behovet av arbetskraft har 

lett till att den svenska regeringen har planer på att höja pensionsåldern, vilket tvingar 

våra äldre medborgare att jobba längre (Bjurbo, 2016). 

 

Integrationen av den stora flyktingskaran skulle kunna påverka arbetskraftsgapet 

positivt. Dock kommer det kräva stora integrationsåtgärder, vilket kan te sig 

problematiskt då Sverige placeras bland de sämsta länderna i Europa på att integrera 

sina medborgare (Mattmar, Holmin & Olofsson, 2014). Dock så bör det 

uppmärksammas att de länder Sverige jämförs med tar emot färre flyktingar och mer 

arbetskraftsinvandrare. En arbetskraftsinvandrare är en individ som invandrar till ett 

annat land i syfte att arbeta, till skillnad från en flykting som flyr för sitt liv till ett 

främmande land för att överleva (Assarsson, 2015). 

 

1.1 Arbetskraftsinvandring 

 

Invandring har skett av olika anledningar, såsom adoption, kärlek men inte minst arbete. 

Arbetskraftsinvandring har under många år assisterat den svenska marknaden då 

arbetskraft behövts till offentliga och privata organisationer. Olika åtaganden för att 

attrahera arbetskraft till Sverige är exempelvis hur Arbetsmarknadsstyrelsen 1946 

öppnade ett rekryteringskontor i syfte att marknadsföra svenska arbeten i Turkiet och 

Jugoslavien. SAAB och SKF m.fl. organisationer påbörjade under samma tid 

rekryteringsprojekt för att attrahera utländsk arbetskraft från Italien, Belgien och 

Västtyskland. Mellan 1950 -1970 ökade antalet utrikesfödda stadigt i Sverige från 198 

000 till 538 000. Arbetskraftsinvandringens topp nåddes 1970, med nettoinvandring på 

78 000 personer, för sedan sjunka i och med lagföring och reglering av 

arbetskraftsinvandring (Strömbäck, 2016). Enligt Ekberg & Hammarstedt (2002) så har 
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Sverige sedan 70-talet blivit sämre på integrationsfrågor i och med minskningen av 

arbetskraftsinvandring. Under 60-70- talen låg arbetskraftsinvandringens 

sysselsättningsgrad 20-30 procent högre än den inhemska sysselsättningsgraden. 

Anledningen till varför sysselsättningsgraden låg på en så hög nivå kan förklaras i 

invandringens syfte. Arbetskraftsinvandrarna kom till Sverige för att jobba och kom 

enbart till landet när de hade ett väntande arbete, vilket underlättar integrationen av den 

utländska arbetskraften (Ibid, 2002). 

 

Från 1970 har svensk arbetskraftsinvandringen minskat för att istället se en ökning av 

flyktinginvandring och anhörigsinvandring. Faktorer som har orsakat 

flyktingtillströmningen till Sverige är bland annat Libanonkriget 1975-1982, Iran-

Irakkriget 1980-1988, krigen i forna Jugoslavien på 90 talet och det pågående 

Syrienkriget. Det har visat sig att det idag bor människor från 200 länder i Sverige, men 

att 49 procent av alla dessa människor kommer endast från 10 länder (Strömbäck, 

2016). Den utrikesföddabefolkningen i Sverige kommer från en blandad bakgrund och 

därför måste man vara försiktig med alla typer av generaliseringar. Enligt Strömbäck 

(2016) så är det enda som förenar de utrikesfödda i Sverige två faktorer, att de är 

utrikesfödda och inte har svenska som modersmål. Strömbäck (2016) ställer sig därmed 

kritisk till begrepp som ”invandrare” och ”utrikesfödda” då han menar att begreppen är 

bekväma och nödvändiga för att förstå en komplex verklighet, men att begreppen 

riskerar att dölja mer än vad de visar. 

 

1.2 Flyktinginvandring 

 

Övergången från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring har lett till att det finns 

svårigheter för flyktingar att hitta sysselsättning och framgångsrikt integreras i det 

svenska samhället (Ekberg & Hammarstedt, 2002). Flyktingarna har med stor 

sannolikhet upplevt traumatiska upplevelser, vilket innebär att individen kan behöva tid 

för återhämtning. Därtill måste flyktingar bli bokförda, få personnummer, läsa svenska 

för invandrare (Strömbäck, 2016). Dock menar Ekberg och Hammarstedt (2002) att ett 

sådant tidsargument inte räcker då många utrikesfödda som har varit bosatta i Sverige 

uppemot 15 år enbart har en svag anknytning till den svenska arbetsmarknaden. 

   



  

 

4 

 

Övergången från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring innebär att Sverige idag 

tar emot människor av humanitära skäl snarare än för arbete. Den påverkan som det har 

haft är att flyktinginvandrarna har det svårare att ta sig in i arbetsmarknaden än 

arbetskraftsinvandrarna. Aldén & Hammarstedt (2015) lyfter fram nätverk, språk, 

utbildningsgrad och diskriminering som bidragande orsaker till varför 

flyktingsinvandarana har det svårt att ta sig in i den svenska arbetsmarknaden. 

 

Flyktingkrisen som drabbade Europa 2014 har och kommer fortsätta påverka Sverige 

och det svenska näringslivet. Integrationen av den mångkulturella flyktingskaran kan 

komma till att vara ett av vår tids stora åtaganden och kommer påverka Sveriges 

framtid. Därför behöver vi aktörer, organisationer och kommuner i ett samlat nätverk 

för att kunna bemöta flyktingar som behöver arbetskrafts integreras. 

 

2 Problemdiskussion 
 

Den stora flyktingströmmen som har kommit till Sverige behöver integreras i samhället. 

Om arbetet med integrationen misslyckas löper Sverige en risk att ha en stor 

invandrararbetslöshet, som kommer bli kostsam för samhället. Näringslivet kommer 

lida om inte sysselsättningsgraden ökar bland de utrikesfödda, då företagen inom några 

år kommer drabbas av ett stort underskott av rekryterbar arbetskraft (Mattmar, Holmin 

& Olofsson, 2014). Enligt Mattmar, Holmin och Olofsson (2014) kommer företagare att 

bli lidande om de inte tar hänsyn till befolkningstillväxten som sker bland utrikesfödda, 

som består av en stor mängd individer som är avskärmade från arbetsmarknaden. 

  

Abbassian (2003) framhåller vikten av integrationens effekt på människan, men många 

saker behöver finnas i en individs liv för att hon ska känna sig integrerad. Att ha ett 

arbete väger tungt när det kommer till integreringen av en individ in i samhället. Arbetet 

gör det möjligt för individen att komma i kontakt med samhället i fler sammanhang. 

Liknande menar Alici (2007) att arbete är en tillgång för individer som önskas 

integreras i samhället och att avsaknaden av ett jobb kan leda till att personen blir 

avskärmad från samhället. Önskan om att få ett jobb är därför av intresse för alla som 

tillhör flyktingströmmen men det är också ett samhällsintresse (Mattmar, Holmin & 

Olofsson, 2014). Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention, vilket innebär att 
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Sverige måste pröva varje persons ansökan om asyl individuellt, om den asylsökande 

har tagit sig till Sverige och söker asyl i landet (migrationsverket, 2017). Det innebär att 

Sverige inte tar emot människor för att endast fylla det kommande gapet i 

arbetsmarknaden utan Sverige hjälper dessa människor i nöd av humanitära skäl. Men 

trots anledningen till mottagandet av flyktingarna krävs det en integrerad arbetskraft i 

Sverige som kan hjälpa det svenska näringslivet, som en resurs, istället för att bli en 

kostnad för samhället (Strömbäck, 2016). 

 

Flyktinginvandringen kräver att sverige måste göra allt för att underlätta inträdet på 

arbetsmarknaden (Holm, 2016) genom integrationsalternativ och mer ansvarstagande 

från organisationer och kommuner (Strömbäck, 2016) Ett förslag för att få in människor 

som står utanför arbetsmarknaden har varit att sänka ingångslön vid anställning. 

Förslaget skulle innebära bland annat att flyktingar som får jobb kommer få ökad 

kompetens men lägre lön än sina svenska kollegor. Detta är en modell som bland annat 

förespråkas av centerpartiets Annie Lööf (Ibid, 2016)  

 

Medan regeringen föreslår handlingsmöjligheter för att underlätta integrationen för 

flyktingar, ser vi att vissa organisationer har börjat ta eget initiativ och ansvar för de 

nyanlända flyktingarna. Industrilås i Nässjö är ett av få exempel på företag som har tagit 

det initiativet. Företaget erbjuder nyanlända flyktingar praktik, mellan kl.7-12, för att 

sedan ha undervisning i svenska i företagets lokaler efter lunch, kl.13-16. 

Integrationsprojektet är Thom Nilsson idé, dåvarande VD för Industrilås. Bakgrunden 

till projektet är, enligt Thom, en tanke kring hur arbetsgivare kan ta en mer aktiv roll i 

utvecklingen av integrationsarbetet (Dahlström, 2015). Projektet placerade deltagarna i 

en arbetsplats tillsammans med hjälpsamma kollegor som kunde lära dem jobbet och 

svenska språket. Efter 2 år visade sig Thoms projektet vara lyckat då Industrilås 

anställde 25 av de 26 nyanlända som praktiserade på företaget (Hernandez, 2017).  

  

Industrilås är dock ett undantag. Regeln säger snarare att Sverige är dåliga på att 

integrera människor med utländsk bakgrund in i arbetsmarknaden (Ekberg & 

Hammarstedt, 2002, Aldén & Hammarstedt, 2015). Individer som Thom och hans 

projekt är sällsynta då problemet gällande integrationen av invandrare inte är särskilt 

nära hjärtat för privata företag. Vad företag eftersträvar är att knyta sig an talanger och 
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individer som redan kan språket och har utbildning, som kan föra företaget framåt 

(Michaels, Handfield-Jones, & Axelrod, 2001). Det är viktigt för organisationer att hitta 

kompetent och begåvad personal som kan förbättra den existerande arbetskraften inom 

organisationen. Organisationer idag söker ofta arbetskraft som är en matchning i kravet 

på personlighet, kompetens och talang (Alnıaçıka, Alnıaçıka, Serhat & Kültigin, 2014).  

 

Vi har inte uppfattat någon studie som uppmärksammat möjligheterna som uppstår vid 

ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn i syfte att integrera människor in 

i arbetslivet. Det är därför rimligt att anta att integreringen av flyktingar inte uppfattas 

av företagen som deras roll i samhället. Integreringen överlämnas istället till kommuner 

och arbetsförmedlingen som är direkt och naturligt involverade i integrationsfrågan.  

 

 

För att den nyanlända befolkningen i Sverige ska kunna integreras krävs det dock arbete 

av både kommuner och organisationer i ett nätverk där de kan samarbeta. Därför är det 

viktigt för kommuner och andra samhällsaktörer som jobbar med flyktingar att 

uppmärksamma individer likt Thom Nilsson och hans idé om hur ett lyckat 

integrationsarbete kan se ut (Dahlström, 2015). Thom visar med sitt agerande att 

organisationer har möjlighet till att påverka positivt i integrationsfrågan, vilket utgår 

från hans vision om att organisationer kan ta ett större ansvar i integrationsfrågan (Ibid, 

2015). Arbetskrafsintegrationen av den nyanlända befolkningen behöver aktörer likt 

Thom som försöker lösa integrationsfrågor på ett nytänkande sätt och blir därmed 

resurser för kommuner som kan placera flyktingarna på arbetsplatser. 

 

Ett problem för nyanlända är att deras kompetens och betyg behöver valideras innan de 

ens får ansöka om samma yrkesroll som de tidigare haft. Svårigheten kring valideringen 

gör det svårt för de nyanlända att bevisa sin kompetens samt att leva upp till de svenska 

kraven på arbetskraft. (Assarsson, 2015). Tidigare forskning visar dock att utländsk 

utbildning eller fler terminer i det svenska utbildningssystemet inte har någon 

avkastning i form av ökad sysselsättningsgrad på den svenska arbetsmarknaden (Rooth, 

2000). Studien visar istället att svensk arbetserfarenhet har en stark positiv effekt på 

sannolikheten att vara i arbete. Den främsta bidragande orsaken till varför man finner 

skillnader i situationen på arbetsmarknaden för olika individer är tillgång till 
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arbetserfarenhet. Enligt Rooth (2000) är de flyktinginvandrare som lyckats bäst i den 

svenska arbetsmarkanden på 90-talet, den grupp som kom i arbete omgående efter sin 

ankomst till Sverige. Rooths (2000) forskning visar på den vikt ett arbete har för en 

invandrare och hur viktigt det är för kommuner att snabbt sätta nyanlända flyktingar i 

kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Vi anser att ett nätverk där kommuner får 

möjlighet att tillsätta flyktingar i positioner inom privata organisationer skulle kunna 

förbättra integrationen av de nyanlända flyktingarna.  

 

Bland utrikesfödda finns stora olikheter. Olikheterna finns i skillnader i utbildningsnivå, 

kön, födelseland, arbetslivserfarenheter, språkkunskaper, ålder och sociala nätverk 

(Rooth, 2000). Olikheterna bland utrikesfödda leder till att integrationsåtgärder måste se 

annorlunda ut beroende på gruppen som åtgärden är riktad till. Forsell och Ingemarsson 

(2008) menar att den andra generationens invandrare befinner sig ute i samhället och tar 

del av den svenska kulturen, medan deras föräldrar inte gör det på samma sätt.  Arbetet 

kring integration ser därför annorlunda ut för barn till nyanlända som är bosatta i socialt 

utsatta och avskärmade områden kontra till deras föräldrar. Integrationsåtgärder bör 

därmed se annorlunda ut mellan första och andra generationens invandrare. 

Integrationsarbetet gällande första och andra generationens invandrare skiljer sig 

markant. På grund av det är det inte konstigt enligt Forsell & Ingemansson (2008) att 

flyktingar kan behöva annorlunda åtgärder. För flyktingar som kommit till Sverige 

mellan 1997-2006 låg den totala sysselsättningsgraden på 50 procent efter en period på 

8 år. Konsekvensen av integrationstiden har lett till att arbetslösheten bland utrikesfödda 

idag är 3 gånger så hög som för inhemsk arbetskraft (Strömbäck, 2016). Rapporter som 

enbart är lite nyare än Strömbäck (2016)  hävdar att arbetslösheten bland utrikesfödda är 

över fem gånger så hög, jämfört med inrikesfödda. Den ökande arbetslösheten bland 

utrikesfödda har sin förklaring till det stora antalet flyktingar som har kommit till 

Sverige på senare år (Rosén, 2017). 

 

Rimliga anledningar till ursprunget för problematiken med integration går att spåra till 

arbetsmarknaden och samhällets utseende. Det finns regionala olikheter i utseendet hos 

arbetsmarknaden där efterfrågan på arbetskraft kan vara hög eller låg (Ekberg, 1994). 

Andra faktorer som påverkar en individs inträde på arbetsmarknaden är det lokala 

mottagandet av flyktingar och samarbetet mellan myndigheter och näringsliv (Ekberg & 
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Hammarstedt, 2002). Om en nyanländ exempelvis placeras i ett område utan en lokal 

arbetsmarknad kan det bli svårt att skapa en kontakt mellan arbetsmarknaden och 

individen vilket gör den slutliga integrationen svårare (Ibid, 2002). För att en flykting 

ska kunna få ett så bra mottagande som möjligt och kunna integreras inom en kort och 

effektiv period krävs ett samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Vad 

löpande kommunikation mellan kommuner och privata organisationer kan skapa är 

stora möjligheter till jobb, som inte nödvändigtvis behöver finnas lokalt. För att ett 

sådant samarbete ska kunna ta form krävs ett nätverk mellan privata organisationer och 

den offentliga sektorn på en kommunnivå, eller vad som kallas på engelska för PPP – 

Public and Private Partnership (Klijn & Teisman 2002). 

  

2.1 PPP Nätverk 
 

PPP är ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer med en varaktig karaktär där 

aktörerna utvecklar gemensamma produkter och/eller tjänster (Klijn & Teisman, 2002). 

Ett PPP nätverk skapar möjligheter för offentliga och privata organisationerna då ett 

partnerskap öppnar dörrar och möjliggör genomförandet av svåra projekt som annars 

hade kunnat vara komplexa och kostsamma. PPP innebär att både den offentliga och 

privata sektorn delar på risk, kostnader och förmåner i åtagandet. Nätverkets utformning 

kommer leda till att det gemensamma värdeskapande kommer väga tyngre än dess 

kostnader och risker (Ibid, 2002). 

 

PPP nätverk är en blandning av två olika aktörer. Medan privata organisationer kan ta 

sig frihet och agera i sitt eget intresse, så måste offentliga organisationer agera på ett 

utmärkande och exemplariskt sätt. Därtill måste offentliga organisationer agera legitimt 

i politikers och partipolitiska intressen när de agerar. Offentliga organisationer är 

därmed bundna till vissa ramverk, men de har en utmärkande styrka och speciella 

resurser där de har möjlighet att agera. De har tillgång till stora budgetar, 

personalstyrkor, anknytningar till media samt demokratiskt given legitimitet. Deras 

resurser och ramverk gör dem till en unik partner inom ett nätverk (Klijn & Koppenjan, 

2000). 
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Offentliga organisationer har möjligheten att agera på tre sätt om de vill vara en del av 

ett nätverk med privata organisationer. De kan jobba tillsammans med privata 

organisationer och dela uppgifter och resurser med parterna. De kan välja att vara en 

processövervakare, där de försöker påverka privata aktörer att försöka skapa 

problemlösande projekt i den riktningen som den offentliga organisationen vill se 

utveckling. Det sista sättet offentliga organisationer kan agera på är att vara en 

nätverksbyggare. Som en spindel i nätet kan offentliga organisationer sätta ihop olika 

aktörer för samarbeten och agera strategiskt utan att vara en instrumentell del i 

skapandet av utvecklingen inom problemområdet (Klijn & Koppenjan, 2000). 

 

För att det gemensamma värdeskapandet ska fungera krävs det samarbete mellan 

aktörer som tillhör olika nätverk. Det är först när de två olika nätverkens intressen 

börjar likna varandra som ett partnerskap ses som önskvärt. För att kunna skapa värde 

krävs båda parternas aktiva investeringar inom det valda samarbetsområdet (Klijn & 

Teisman, 2002), något som inte sker idag gällande arbetskraft integration (Einarsson, 

2016). Vare sig organisationer väljer att förbereda sig eller inte så kommer 

organisationer få det svårt inom en snar framtid att hitta arbetskraft enligt Einarsson 

(2016). Organisationer önskar ofta att se sig själva som strategiska för att hålla sig 

handlingskraftiga och starka över ett längre perspektiv (Teece, Pisano & Shuen, 1997). 

Organisationer bör därmed kunna se den strategiska vikten av att bilda nätverk med 

offentliga organisationer likt kommuner.  

 

Historiskt sett har det svenska näringslivet och offentliga organisationer samarbetat 

kring svårigheterna att integrera individer in i det svenska samhället och dess 

arbetsmarknad (Strömbäck, 2016). Nätverk löste kravet på arbetskraft under 60-70 talet 

(Ibid, 2016), och enligt Klijin och Teisman (2002) så har PPP nätverk stora möjligheter 

att lösa problem som berör både det privata och den offentliga verksamheten.  

Ett fungerande nätverk mellan offentliga och privata organisationer kan bidra till att lösa 

komplexa problem som annars hade varit ogenomförbara (Klijn & Teisman, 2002).  

 

Teorier kring hur PPP nätverk fungerar finns (Osborne, 2000) men PPP studier har 

aldrig genomförts i syfte att integrera nyanlända in i arbetsmarknaden. Utifrån PPP 

nätverkets potential till att bearbeta komplexa problem (Klijn & Teisman, 2002) anser 
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vi dock att det bör studeras. Vi menar att skapandet av ett nätverk, vars mål är att 

positivt påverka integrationsfrågan, har stora möjligheter att positivt påverka det 

pågående integrationsarbetet i Sverige. Vi håller med Klijn & Teisman (2002) som 

menar att problemlösningar till unika problem ligger i ett bättre samarbete mellan den 

privata och offentliga sektorn. 

 

2.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att förstå hur PPP nätverk upprättas och arbetar i syfte att 

integrera nyanlända in till arbetslivet. Utifrån vår förståelse av nätverket vill vi komma 

med förbättringsmöjligheter.  

 

2.3 Problemformulering 
 

Hur nätverkar en kommun med privata och offentliga organisationer i syfte att integrera 

de nyanlända in till arbetslivet? 

  

Hur kan ett nätverk mellan den offentliga och privata sektorn i syfte att integrera den 

nyanlända befolkningen effektiviseras?  
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3 Metod 
 

Vi valde att studera ett nätverk. Då nätverk kan upplevas olika var vi intresserade av att 

förstå hur aktörernas agerande och relationer påverkar nätverkets arbete och struktur. 

Vårt ämnesval har lett till att vi har genomfört anpassade metodval för att kunna studera 

vårt ämne närmare. Konsekvensen för ämnesval kommer beskrivas mer djupgående i 

metodens olika delar.  

 

 

3.1 Deduktiv forskningsansats 

 

Den kvalitativa forskningen delas in i tre typer av forskningsansatser enligt Saldaña 

(2011), och de är deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Vår studies främsta 

frågeställning innefattar effektivitetsbedömningen av ett nätverk mellan den offentliga 

och privata sektorn. För att kunna bedöma ett nätverks effektivitet krävs en bakgrund 

och förståelse inom faktorer som kan påverka det valda ämnet. Vi har i vår studie valt 

att bemöta detta problem genom att utgå från en deduktiv ansats med en teoretisk 

referensram inom den företagsekonomiska inriktningen. Bedömning av effektivitet 

inom nätverk måste ha en utgångspunkt som är legitim och relevant för det valda 

området (Fejes & Thornberg, 2015). Enligt Yin (2013) så är ett deduktivt 

tillvägagångssätt ytterst användbart när man har begrepp som i förväg är identifierat. 

Dock är inget nätverk det andra likt, enligt Kenis & Provan (2009), inte minst i ett PPP 

nätverk där offentliga och privata aktörer samverkar.  

 

För att kunna undersöka det unika samarbetet, med en anknytning till det 

företagsekonomiska perspektivet krävs det en stabil utgångspunkt som referensram. 

Inom den deduktiva ansatsen utgår man från en teori som man senare ställer mot det 

empiriska subjektet för att komma fram till relevanta slutsatser (Saldaña, 2011). Av 

nämnda anledningar anser vi att det är av vikt att avgränsa området som ska undersökas. 

För att hålla oss till det valda ämnet valde vi att utgå ifrån nätverksteorier som vi sedan 

applicerade på det insamlade empiriska materialet. Det deduktiva tillvägagångssättet 

besparar forskaren mycket tid eftersom forskningen startar med kända begrepp som 

utgångspunkt (Yin, 2013). 
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Enligt Yin (2013) så används deduktiv ansats när man tolkar konkreta upplevelser i 

vardagslivet, eller förutsäger ett visst förhållande utifrån en fast förståelseram. 

Förståelseramen vi utgår ifrån är nätverksteorier som bland annat förklarar den unika 

karaktären av ett PPP nätverk. Vi valde att inte utföra en induktiv ansats, då denna 

ansats enligt Yin (2013) fokuserar på att utforska och hitta upptäckter som man senare 

relaterar till relevant teori. Den induktiva ansatsen har inte sin grund i teorier (Yin, 

2013) vilket ytterligare är en faktor till varför vi inte valde denna ansats, då vi i vårt 

arbete utgår från teorier om PPP nätverk. Den abduktiva ansatsen har sin grund i 

empirin likt den induktiva, men skillnaden mellan ansatserna är att den abduktiva 

ansatsen inte utesluter den teoretiska delen. Den abduktiva ansatsen kan ses som ett 

växelspel mellan den induktiva och deduktiva ansatsen (Ibid, 2013). Integration är ett 

brett ämne som har fler inriktningar än det företagsekonomiska perspektivet vilket 

kräver en avgränsning. Av den anledningen valde vi att inte utgå från abduktiv ansats 

som har sin grund i empirin. 

 

3.2 Kvalitativ forskning 

 

Valet av insamling av materialet har två möjliga kanaler, kvantitativ eller kvalitativ 

(Starrin & Svensson, 1994). Då vårt valda ämne är nätverk, specifikt som assisterande 

faktor för en nyanländ som vill komma i arbete, krävs det en djup förståelse för ämnet 

för att kunna studera det. En kvalitativ studie undersöker beteende och möjliggör en 

djupare förståelse, genom exempelvis intervjuer, inom det valda ämnet (Ibid, 1994, 

Bryman & Bell, 2005). Vid en kvalitativ intervju kan forskningsdeltagarens synsätt bäst 

förklaras och deras verkliga förhållanden förstås (Yin, 2013). Vi valde att undersökte 

nätverk kvalitativt för att få djupare kunskapssamling gällande de olika relationerna 

inom nätverket och dess detaljer (Jack, 2010). Med en djupare insikt inom det valda 

området av nätverket kan processerna, samt dess förändring och utveckling över tid, 

inom olika nätverk analyseras (Ibid, 2010).  

 

I syfte att undersöka vårt valda ämne nyttjade vi en kvalitativ metod. Då nätverk 

innefattar beteenden och sociala samspel krävs en djupare förståelse för att kunna 

besvara våra forskningsfrågor, vilket gör att den kvalitativa forskningsmetoden lämpar 

sig för vårt arbete. Varför den kvalitativa metoden lämpar sig inom nätverksstudier är då 
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relationerna och samspelet inom nätverk är av stor vikt (Jack, 2010). Relationer och 

samspel är högst individuella och personliga upplevelser som finns i subjektets sociala 

verklighet. När det kommer till att undersöka den sociala verkligheten och personers 

beteenden är den lämpligaste metoden den kvalitativa. Vad vi fick ut av att nyttja den 

kvalitativa metoden var samlingar av personliga upplevelser från individer som befinner 

sig i det valda området (Saldana, 2011: Yin, 2013). Genom de personliga upplevelserna 

kunde vi få insikt och skapa en bred ögonblicksbild mellan samband och speciella 

förhållanden inom det valda nätverket (Olsson & Sörensen, 2011). 

  

Nätverksteori har dock en djupgående förkärlek till den kvantitativa metoden. 

Ursprunget till detta är det faktum att organisatoriska nätverk kan utformas och 

genomföras på många olika sätt (Jack, 2010). Kvantitativa studier har genomförts då 

forskare vill se utseendet av ett specifikt nätverk och analysera vilka överhängande 

processer som genomförs inom nätverkets olika delar (Miles, Huberman & Saldaña, 

2014). Den kvantitativa metodens största svaghet inom undersökningar av 

nätverksaktiviteter är att undersökning enbart ger begränsade beskrivningar om dess 

innehållande relationer och vad som faktiskt sker inom dem (Jack, 2010). På grund av 

dessa faktorer lämpade inte den kvantitativa metoden sig för denna studie då vi försöker 

analysera effektiviseringen av ett nätverk. 

 

3.3 Fallstudie 

 

När man utför en undersökning finns det tre olika undersökningsdesigner. Fallstudie, 

tvärsnittsstudie och experiment (Yin, 2014). Vi valde att undersöka nätverk, ett ämne 

med många specifika egenskaper som är unika från fall till fall, exempelvis nätverkets 

relationer och processer (Jack, 2010). På grund av vårt valda ämnes mångsidighet var vi 

ute efter att samla information på ett så djupgående sätt som möjligt. Enligt Lindlof 

(2011) kan fallstudie vara relevant när man genomför en djupgående undersökning 

inom processer eller relationer i en grupp. Valet av fallstudie bidrar till djup och 

detaljerad informationssamling (Yin, 2014). Jack (2010) anser att fallstudier lämpar sig 

bäst när man undersöker nätverksrelationer. Då vi har valt att undersöka ett specifikt 

nätverk anser vi att en fallstudie skulle lämpa sig bäst för det valda ämnet. För att få 

djup i en fallstudie krävs det, enligt Yin (2014) att ett specifikt ämne avgränsas ner till 
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den enhet som ska analyseras. Merriam (2011) är inne på samma linje och menar att det 

som gör en undersökning till en fallstudie är ett beslut att inrikta undersökningen till ett 

specifikt exempel. Vi identifierade att det råder integrationsproblem i Sverige, och 

fortsatte avgränsa oss till att förstå hur PPP nätverk upprättas och arbetar i syfte att 

integrera flyktingar in till arbetslivet i Nybro kommun. Nybro är en lämplig kommun 

för en fallstudie då de procentuellt sett till kommunens storlek tagit emot flest personer i 

Småland (Kerpner, 2015). Antalet individer som Nybro har tagit emot gjorde det till ett 

bra fall då vi ansåg att Nybros situation var av intresse för vår studie. Därtill resonerade 

vi oss fram till att kommunen rimligtvis hade uppmärksammat problematiken och 

försökt bearbeta integrationsproblematiken. Efter ett samtal med Nybro kommun fick vi 

även veta att kommun hade skapat en integrationsenhet, vilket gjorde valet av Nybro 

lämplig då vi kunde se att de hade en grund av ett nätverk mellan offentlig och privat 

sektor. Då vi inriktat oss på att undersöka Nybro kommuns nätverk, och inte valde att 

titta på hur ett PPP nätverk ser ut i andra delar av landet, anser vi att fallstudie lämpar 

sig bäst då undersökningen är inriktad till en specifik kommun. Enligt Yin (2014) kan 

en fallstudie summeras i viljan att belysa ett eller flera val som man sedan analyserar. 

Hur man analyserar valen är att man ifrågasätter varför de togs, hur de implementeras 

och vad resultatet slutligen blev (Yin, 2014).  

 

3.4 Datainsamling 

 

I vår studie har vi använt oss av personliga intervjuer och ritningar för att samla 

empiriskt material. Innan vi påbörjade att ställa våra intervjufrågor fick våra 

intervjudeltagare rita nätverket de medverkar i och förklara vilken roll de har i 

nätverket. När intervjuobjektet har ritat klart det självupplevda nätverket och förklarat 

hur de olika organisationerna hänger samman, gick vi över till personliga intervjuer där 

frågor och följdfrågor ställdes för att få en djup och en klar bild om ämnet vi har valt att 

undersöka.  

 

3.4.1 Ritningar 

 

Inom intervjuer finns det ett stort krav på det deskriptiva materialet som insamlas, där 

materialet inte får vara för tunt (Alvesson & Kärreman, 2012). Vid en empirisk 

insamling av information kan dock forskaren konstruera artificiella 
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forskningsverkligheter utifrån vad intervjusubjektet berättar (Borell & Brenner, 1997). 

För att komma åt den bild som intervjusubjektet innehar av området som undersöks, kan 

forskaren assistera i att ge en utgångspunkt. Utgångspunkten kan assistera 

intervjusubjektet i att återge information med högre autencitet och detaljrikedom, samt 

nyansera individens självuppfattning inom området bättre (Ibid, 1997) Hur vi valde att 

genomföra detta var genom att be våra intervjusubjekt att visa deras uppfattning av hur 

nätverket de befinner sig i ser ut. Hur intervjudeltagarna visade detta var genom att de 

ritade upp deras nätverk på ett vitt papper med en blyertspenna. Efter att de hade ritat 

bad vi dem beskriva hur kollegor och andra avdelningar spelar roll i deras nätverk i 

syfte till integrationsarbetet. Utifrån deras beskrivning bedömde vi hur de uppfattar sin 

position i sitt arbete, vart de placerade andra aktörer och hur intervjusubjektet 

uppfattade sitt nätverk. Efter att intervjusubjektet fick beskriva sin bild av sitt nätverk 

fick intervjudeltagarna läsa följande text. 

 

Ett nätverk kan likväl vara ett officiellt eller inofficiellt samarbete mellan olika parter, 

organisationer, föreningar och privatpersoner. Officiellt nätverk syftar till muntliga 

eller skriftliga överenskommelser där ämnesspecifika och dedikerade kanaler nyttjas för 

att nå framsteg. Inofficiellt syftar till samtal som inte är bundna till några specifika 

parter, men där ämnet diskuteras, utan några bundna avtal. 

 

Efter att texten hade lästs frågade vi om intervjusubjektet skulle vilja korrigera sin 

ritning av det nätverk de befinner sig i. Om intervjudeltagaren valde att korrigera sin 

bild gav vi hen en penna med bläck, så att eventuella förändringar till ritningen lätt 

kunde uppfattas. Varför vi valde att låta intervjuobjektet ändra sin bild var för att vi 

önskade att minska subjektets rigida tankesätt (Borell & Brenner, 1997). Enligt Klijn & 

Teisman (2002) är kommuner, som står i centrum för ett PPP nätverk, hierarkiska och 

rigida. Rigida organisationer skapar mentala gränser i hänsyn till handling och 

effektivitet inom organisationer (Ashkenas, Ulrich, Jick, Kerr, Prahalad & Bossidy, 

2002). Genom att konfrontera det rigida tankesättet, med ett potentiellt nytt perspektiv 

och en chans att korrigera ritningen, kunde intervjudeltagaren se sitt befintliga nätverk i 

ett nytt perspektiv. Det nya perspektivet på nätverk kan ge upphov till att alternativa 

aktörer uppfattas inom subjektets nätverk, vilket ger studien mer material för att bedöma 

en potentiell nätverksstruktur (Borell & Brenner, 1997). 
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3.4.2 Intervju 

 

Vår andra form av datainsamling var genomförandet av intervjuer. Intervjuer samlar 

kunskap som är både teoretisk och begriplig från respondenten samt ger respondenterna 

möjligheten att tala om egna livserfarenheter och personliga uppfattningar. Intervjuerna 

blev därför, för att kunna följa upp respondenternas personliga perspektiv och 

uppfattningar, utformade med möjligheten att ställa oförberedda följdfrågor (DiCicco-

Bloom & Crabtree, 2006). Vi gjorde detta då vi såg en potentiell nytta i att kunna ställa 

nya intressanta frågor utifrån det personliga mötet med respondenten. 

  

Vår undersökning designades därför utifrån ett semistrukturerat sätt, med en förberedd 

intervjuguide till förbestämda respondenter (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). 

Intervjuguiden bestod av frågor vi ansåg vara relevanta i syfte att få en djupare 

uppfattning inom problemområdet. Vi gjorde detta då vi ville få en uppfattning genom 

en ögonblicksbild av det komplexa ämnesområdet men inte binda respondenten till ett 

slutet svar på frågan. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att den utgår ifrån ett 

ämnesspecifikt format för samtliga respondenter, samtidigt som det öppnar upp för 

individuell anpassning (Ibid, 2006). Vi genomförde våra intervjuer enskilt med varje 

respondent för sig då vi ville ta del av intervjusubjektens kunskap om ämnet och förstå 

de förutsättningar och faktorer som påverkar deras arbete och arbetets 

förbättringsmöjligheter. Individuella intervjuer gjorde att vi också kunde knyta mer 

personlig kontakt med varje respondent och ställa mer specifika följdfrågor (Ibid, 2006).  

 

Vi valde att genomföra intervjuer hos både kommunen och privata företag och på så sätt 

var vi tvungna att anpassa våra frågor efter aktörerna inom nätverket. Anpassningen 

behövdes då aktörernas olika positioner gav dem skilda arbetsuppgifter inom nätverket. 

Kommunen är den stora aktören som tar han om de nyanlända medan de privata 

organisationer är de aktörer som är behov av arbetskraft. Därför utformade vi våra 

frågor annorlunda beroende på vilken aktör vi intervjuade, en för Integrationsenheten 

(Bilaga 1) och en för privata aktörer (Bilaga 2). Det ska därtill tilläggas att vi har aktivt 

försökt att påverka våra intervjudeltagare att hålla sig inom den företagsekonomiska 

nätverksaspekten av deras arbete, vilket inte alltid är möjligt. En kommun kan inte välja 
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att ignorera faktorer som vart flyktingar placeras i kommunen samt hur villiga de är att 

medverka i SFI eller kommunens egna åtaganden för att integrera befolkningen. 

 

3.5 Urval 

 

Inom kvalitativ forskning är det enligt Yin (2013) av vikt att samla sitt urval avsiktligt 

för att få den mest relevanta informationen gällande det valda ämnet. Genom att 

undersöka vilka individer som kan inneha sådan information, innan intervjun 

genomförs, finns det större chans att erhålla intressant information (Ibid, 2013). I 

hänvisning till kvalitativ forskning i en fallstudie anses det avsiktliga urvalet vara det 

mest passande, då man med rätt kandidater kan samla specifik och djupgående 

information inom det valda ämnet (Teddlie & Yu, 2009). Vi valde Nybro kommun för 

att de är representativa för många små kommuner som tar emot många flyktingar i 

förhållande till dess folkmängd (Öner & Wennström, 2015). Vi kontaktade chefen för 

Nybro kommuns arbetsmarknadsenhet. Från Nybros arbetsmarknadsenhet fick vi 

kontaktinformationen till en mellanchef inom avdelningen för etableringen av 

nyanlända in i arbetslivet, eller Integrationsenheten, som bildades 2015 för att hantera 

flyktingströmmen. För att en intervju ska anses vara relevant och legitim måste kriterier 

som ålder, kön eller, i vårt fall, arbete uppfyllas (Merriam & Tisdell, 2016). Om inte 

intervjuobjekten uppfyller kriterierna kan studiens resultat inte anses relevant (Ibid, 

2016). När vår kontakt och intervju var genomförd med vår första intervjudeltagare 

framgick vad som skulle kunna kallas för rollfördelningen inom nätverket.  

 

För att kunna undersöka de olika relevanta delarna av nätverket övergick vårt urval i ett 

snöbollsurval. Ett snöbollsurval genomförs när datainsamlingsmetoden övergår till att 

forskaren väljer att eftersträva en tilltänkt intervjuperson genom de tidigare kontaktade 

intervjusubjekten (Ibid, 2013). Varför övergången skedde var för att det är av vikt, 

enligt Yin (2013) att eftersträva det bredaste spektrumet av information och synpunkter 

på studieämnet. För att få tag i informationen från exempelvis de organisationer som 

tagit emot flyktingar för praktik eller arbete, nyttjade vi mellanchefen för att komma i 

kontakt med dem. Sett till vår deltagares medvetenhet om vad vi avsåg att undersöka 

gav han oss ett urval av individer som skulle kunna vara av intresse för vår studie. 

Utifrån de olika individerna och deras funktioner hölls en kort diskussion mellan oss 



  

 

18 

 

och Lennart som är mellanchef på arbetsmarknadsenheten, för att sedan bestämma vilka 

individer vi skulle ta kontakt med. Varför vi gjorde detta är då Miles, Huberman & 

Saldaña (2014) menar att det är negativt att genomföra forskning inom enbart det 

specifika ämnet, och att för att få en rättvisande bild krävs även andra närstående 

personers perspektiv. För att kunna genomföra ett rättvisande arbete på nätverkets 

utseende var vi tvungna att utforma våra frågor beroende på vem vi träffade. Varför vi 

gjorde detta är för att det är naturligt att anta att kommunen kommer ha större vetskap 

om nätverket. Ett exempel på detta är då vi frågar efter syftet bakom nätverket och vad 

det avser att uppnå från kommunens sida. Det är rimligt att anta att ingen berättat detta 

för de medverkande organisationerna, vilket gör det intressantare för oss att veta varför 

företagen gick med i nätverket. Utifrån om de olika svaren skiljer sig kan vi analysera 

skillnaderna.  

 

Vårt urval inom detta komplexa problemområde bestod av sex individer med olika 

arbetsroller inom nätverket. Vår första intervju hölls med en mellanchef för Nybro 

kommuns enhet för arbetsintegrering av flyktingar. Inom den enheten intervjuade vi två 

operativt anställda. En person som aktivt arbetar med integreringen och samarbetet 

mellan kommunen och yrkesutbildningar samt försöker lösa praktik till villiga 

flyktingar. Den andra personen arbetar åt flyktingarna och försöker få dem att ta del av 

kommunens nätverk och möjligheter. Ytterligare intervjuer hölls med två individer som 

representerar två organisationer, i det privata näringslivet, som ansvarar för anställning 

eller praktikplats för de flyktingar som tagits emot. Den sista intervjun som hölls var 

med en rektor på en närliggande skola som valt att ta emot individer med pedagogisk 

bakgrund på praktik. Vi har avsiktligt valt, genom vårt urval, att undvika det arbete som 

arbetsförmedlingen i syfte att arbetskraftsintegrera individer. 

 

3.6 Tolkning och Analys 

 

Den kvalitativa forskaren studerar saker i deras naturliga omgivning och försöker förstå 

eller tolka fenomen utifrån innebörd som människor ger dem (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Efter att det empiriska materialet är insamlat, måste det analyseras. Det finns tre 

grundläggande arbetssätt för att arbeta med det insamlade empiriska materialet, och det 

är: sortera, reducera och argumentera. När empirin sorteras stöter man på problem som 
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oöverskådlighet och oordning. Om forskaren lyckas sortera sitt empiriska material på ett 

välgrundat sätt har hen skapat någon slags ordning för sin analys (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Vi har studerat ett specifikt ämne, där våra intervjusubjekt först fick 

rita sitt nätverk som omfattar olika ämnesrelevanta aktörer, för att sedan svara på våra 

intervjufrågor. Ritningarna gav intervjudeltagaren ett visuellt självstöd för att kunna 

besvara våra frågor utan att glömma några aktörer i deras sociala verklighet. Vi har 

sorterat vår empiri utan att skilja på ritningarna och intervjufrågorna, då ritningarna är 

grunden för ett visuellt stöd för intervjupersonen. Vi sorterade vårt empiriska material 

genom att först transkribera intervjuerna så att viktiga delar inte gick förlorade. När vi 

transkriberade vårt empiriska material hade vi intervjudeltagarnas ritning framför oss, 

för att inte mista viktiga delar av subjektens visuella bild.  

 

När man reducerar det empiriska materialet är det av vikt att forskaren lyckas sålla och 

beskära sitt material, utan att mista nyanser och komplexitet (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Det innebär att reducering innehåller nödvändiga val av vad forskaren främst vill 

uppmärksamma, vilket i sin tur är kopplat till den tidigare teori och forskning som 

arbetet är riktat mot (Ibid, 2015). Efter transkriberingen sammanfattade vi vårt 

empiriska material genom att reducera de saker som inte hade någon påverkan på 

nätverket eller aktörerna inom nätverket. Vår forskning är riktad till att se hur nätverket 

mellan den privata och offentliga sektorn kan bli bättre och effektiviseras. Integrationen 

av nyanlända flyktingar är ett brett ämne som omfattar fler inriktningar än de 

företagsekonomiska. I syfte att integrera nyanlända kommer vissa faktorer som inte är i 

linje för vad vi syftar till att studera därför uppmärksammas, som språk och utbildning, 

Reducering av materialet kan därmed vara ämnesnära och ha påverkan på vårt 

studiefall, men inte analyserbart inom det teoretiska ramverk som ställts upp. Det 

innebär att när vi samlar vår empiri har vi tillgång till information som rör bland annat 

språk, och utbildning. När vi reducerat vår empiri har det varit viktigt att få med saker 

som utbildning och språk om vi upplever att de har en direkt koppling till nätverkets 

utformning och syfte (Ibid. 2015).   

 

Genom att sortera empirin skapar forskaren ordning och genom reducering av empiri 

skapas koncentration och skärpa. Slutligen måste det empiriska materialet argumenteras 

för (Rennstam & Wästerfors, 2015). Rennstam & Wästerfors (2015) menar att den 
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forskaren som kan argumentera för sin tes med hjälp av sin empiri har mycket goda 

chanser att formulera ett självständigt arbete. Analysen av empirin ska klarlägga om det 

finns skillnader i våra kommentarer till befintliga teorier och tidigare forskning (Ibid, 

2015). Vi har i vår studie utgått från nätverksteorier och syftet är att koppla vårt 

empiriska material med den teoretiska referensramen. Vi har argumenterat för vår tes 

genom att koppla det sammanfattade empiriska materialet till de teorier vi har utgått 

ifrån. Vi sammanfattade vårt empiriska material för att se kopplingen eller skillnader 

mellan det empiriska materialet och vår teoretiska referensram.  

  

3.7 Forskningskvalitet  

 

Inom forskning krävs ett kritiskt öga som ska läggas på den egna studien. Akademiskt 

arbete ska uppnå en nivå som anses relevant att uppmärksamma av andra forskare. 

Genom att analysera de egna valen kan vi ge en högre kvalitet av den egna studien (Yin, 

2013).  

 

3.7.1 Trovärdighet  

 

Trovärdighet bygger på att forskningsprocessen har genomförts på ett korrekt sätt och 

sättet som resultaten har nåtts på är noga nedskrivna (Bryman & Bell, 2013). Vi har 

motiverat och redogjort för alla moment i vår uppsats metodkapitel. Logiken är att, man 

genom redovisning för metodologiska val kan bidra till större mängd pålitlighet för den 

egna studien. Bryman & Bell (2013) förklarar att trovärdighet kan delas upp i fyra 

delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet & konfirmering.  

 

3.7.1.1 Tillförlitlighet och pålitlighet 

 

För att säkerställa tillförlitligheten för våra egna resultat har vi följt upp med deltagarna 

vid tillfällen där vi ställt oss frågande till betydelsen av något som hade medgivits under 

de inspelade intervjuerna. Samtliga av individerna har, vid samtycke, spelats in under 

intervjun. För att stärka studiens trovärdighet har intervjudeltagarnas inspelade 

intervjuer sammanställts på ett noggrant sätt. Vid förekommande otydligheter i 

deltagarnas svar har vi gjort återkopplingar till intervjupersonerna, varpå vi sedan tolkat 

deras information. Bryman & Bell (2013) menar att tillförlitlighet i resultaten kommer 
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ur att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. Våra intervjuer innehöll 

öppna frågor där intervjudeltagarna kunde tala fritt om ämnet. Det innebär att om någon 

annan skulle utföra samma studie och ställde samma frågor, skulle svaren inte vara 

identiska, men att de skulle få svar på ämnesområdena som frågorna syftade till att 

undersöka. 

 

3.7.1.2 Överförbarhet och konfirmering.  

 

Begreppet överförbarhet kan förklaras som förmågan att överföra resultaten från en 

studie till en annan miljö, för vidare studier (Bryman & Bell, 2013). Utifrån vår egen 

teoretiska referensram har vi sammanfört det med vårt empiriska material, som samlats 

in från individer med specifik kunskap gällande vårt valda ämne. När vi genomförde 

analyser på den insamlade data avsåg vi att ställa oss neutrala i hänsyn till våra 

värderingar. Vi har därmed inte medvetet applicerat våra värderingar i utförandet av vår 

slutsats i undersökningen.   

 

Vad kvalitativa studier avser att skapa i syfte till överförbarhet är bollväggar mot andra 

ämnen inom samma kontext. Då kvalitativa studier inte avser att fokusera på bredd utan 

kontextuellt djup inom en individs sociala verklighet. Genom att ge djupa beskrivningar 

kan vi förse andra personer med data, som sedan får välja om datan vi har producerat är 

överförbar till kontextet som vidare forskare skriver om (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.8 Metodkritik 
 

Vi uppmärksammade att vi var intresserade av att intervjua en individ som skulle vara 

av intresse för oss men hon talade inte svenska flytande. För att hon skulle ha en chans 

att besvara våra frågor var vi tvungna att beakta den språkliga barriär som kunde 

påverka hennes information och vår tolkning av det hon hade att säga (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Beaktningen av barriären resulterade i att språket i varje fråga 

förändrades och uttrycktes på en nivå där intervjudeltagaren kunde svara på frågan. 

Skillnaden i språkkunskap kan ha påverkat de svar som deltagaren besvarade då 

frågornas utformning förändras för att hon skulle förstå dem. Den största förlusten i 

omformningen av frågorna var deras specifika forskningsnära anknytning, men vad vi 

istället fick var en bredare beskrivning av hennes arbetsuppgifter. 
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Ytterliggare upplevde inte en av våra intervjudeltagare att det fanns något nätverk och 

av den anledningen ritade hon inte upp något nätverk. Hon valde istället att förklara att 

en individ inom Integrationsenheten är hennes enda kontakt inom nätverket vi 

studerade. Det har lett till att vi inte kan ta del av rektorns självupplevda nätverk, som vi 

har kunnat göra hos de andra intervjudeltagarna.  

 

 

3.9 Forskningsetik 

 

Etik är ett ord utan någon överenskommande definition, men inom forskningen, enligt 

Hammersley & Traianou (2012), kan det sammanfattas i vad som är gott och rätt. 

Kontrasten till det, oetiskt beteende, är därmed det som är dåligt eller fel (Hammersley 

& Traianou, 2012). Vad etik inom forskning avser till att uppehålla är en moralisk 

ståndpunkt som anknyts till hur man bör, och inte bör, utföra en studie (Ibid, 2012). Etik 

är relevant i all forskning då forskning avser att skapa tillförlitlig fakta som ska föra 

ämnesvalet framåt, vilket alltså kopplar etiska frågor till studiens integritet (Miles, 

Huberman & Saldaña, 2014, Bryman & Bell, 2005). För att en studie ska kunna hålla en 

initial relevans krävs en ämnesspecifik kompetens samt, för oerfarna forskare, en 

handledare som kan konsultera och lära forskaren om så krävs (Miles, Huberman & 

Saldaña, 2014). Utifrån den handledning som vi utnyttjat har inga sådana faktorer som 

skulle potentiellt påverka vårt arbete uppmärksammats. För att bemöta potentiell 

forskningsetiska frågor har vi valt att ta ställning till ESRC (2017) (Economic and 

Social Research Council) sex etiska förhållningspunkter som samtliga måste bemötas 

för att en studie ska anses vara etisk. Hur vi valt att ta ställning till samtliga av ESRC’s 

(2017) punkter kommer förklaras under varje fetstilt punkt.  

 

1. Research should aim to maximise benefit for individuals and society and 

minimise risk and harm. 

Då vår studie avser skapa maximal nytta genom att förklara bemöta faktorer som 

förbättringsmöjligheter måste passande åtgärder kunna klargöras, vilket kan potentiellt 

medföra skada på intervjudeltagare. Hur de skadande faktorerna kan dock undvikas eller 

förminskas är genom att i relevant kontext försöka att bemöta och minimera det 

potentiella ämnet som kan skada (Hammersley & Traianou, 2012). Utifall att en sådan 
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faktor skulle uppmärksammas har en diskussion hållits med vår handledare huruvida 

man kan kringgå de skadliga effekterna. 

 

2. The rights and dignity of individuals and groups should be respected. 

Vi har avsett att upprätthålla varje deltagares rättighet på ett hederligt vis. Innan varje 

intervju påbörjats har vi frågat huruvida intervjudeltagaren ställer sig till att medverka 

med sitt namn i studien. Om så önskats har samtliga referenser till personens namn 

blivit anonymiserade. Därtill har varje intervjudeltagare förfrågats hur de ställer sig 

själva till att bli inspelade under intervjun. Om så önskats har inget material spelats in.  

 

3. Wherever possible, participation should be voluntary and appropriately 

informed. 

När varje intervjudeltagare har efterfrågats om att delta i studien har deras deltagande 

skett helt utan press ifrån forskarnas sida, och har utifrån vårt perspektiv skett helt på 

egen vilja. Innan varje intervju har deltagarna informerats om studiens syfte.  

 

4. Research should be conducted with integrity and transparency. 

Denna punkt har genomgående förklarats i avsnittet Tolkning.  

 

5. Lines of responsibility and accountability should be clearly defined. 

Samtliga intervjudeltagare har medverkat på egen vilja, har varit införstådda i arbetets 

syfte och delat med sig av informationen under intervjun frivilligt. Då alla deltagarna 

blev informerade om vilken sorts studie vi avsåg att genomföra, innan intervjun 

påbörjades, tänker vi inte ta något personligt ansvar för potentiellt negativa 

konsekvenser som härleds från deras deltagande eller deras informationsdelning. 

 

6. Independence of research should be maintained and where conflicts of 

interest cannot be avoided they should be made explicit. 

Vi tar ställning till denna punkt genom följande text. Denna studie har helt och hållet 

skapats utifrån forskarnas eget intresse och vilja att studera ämnet. Utifrån forskarnas 

eller handledarens perspektiv har inte heller några potentiella intressekonflikter eller 

partiskhet uppmärksammats 
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4 TEORI 
  

4.1 Nätverksrelationer 

Organisationers karaktärsdrag kommer påverka och forma det sociala samspelet (Baker, 

1992). Nätverksteori utgår ifrån att aktörerna inom nätverket är beroende av varandra, 

men samarbetet och kommunikation inom nätverk är komplicerat. 

Nätverkskommunikation inom offentlig sektor jämförs ofta med ett spel i vad som 

kallas för “game theory” (Klijn & Teisman, 2002). Varför det kallas för ett spel är för att 

det finns vinnare och förlorare inom den offentliga sektorns politiskt lagda värld (Ibid, 

2002), vilket speglas i följande text. Varje gång som nätverkets aktörer kommunicerar 

med varandra så plockas ett spelbräde fram. Spelet har ett långsiktigt mål, som alla 

spelare vill uppnå och alla ser fördelar i att samarbeta med andra för att klara målet. 

Varje spelare innehar en position av värde i spelet, utifrån deras resurser och andra 

fördelar, och kommer under spelets gång utnyttja sina resurser för att nå målet. Dock 

behöver inte spelarna ha samma åsikt om problemets ursprung, den ideala lösningen på 

problemet eller de andra spelarna. Därför kommer många av spelarna ha olika 

anledningar till varför de spelar, samt att de kan ha potentiella delmål, som inte behöver 

ligga i linje med slutmålet. Spelarna kommer försöka att föra sin strategi framåt vilket 

gör att det slutgiltiga resultatets utseende beror helt på vilken eller vilka av spelarna som 

har presterat bäst (Ibid, 2002). Vad det innebär är att alla spelarna har ett gemensamt 

mål, men det hindrar inte konflikter eller spänning från att uppstå inom ett PPP nätverk 

(Klijn & Teisman, 2002). 

   

Forskningen kring nätverksrelationer är ett väl utforskat ämne, då interaktionen mellan 

aktörerna inom nätverket styrs av överenskommelser som förändras över tid (Klijn & 

Koppenjan, 2000). Anpassningen hos aktörerna till de föränderliga 

överenskommelserna är framgångsfaktorn för ett lyckat och väl fungerande nätverk 

enligt Håkansson & Snehota (1997). För en bättre samverkan är det vanligt att 

organisationer kontinuerligt anpassar sina produkter/tjänster, regler och rutiner 

gentemot andra organisationer som verkar inom nätverket. Gemensam anpassning leder 

till att organisationer engagerar sig i relationer med de andra aktörerna i nätverket. 

Högre grad av anpassning och större engagemang mellan organisationerna inom 
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nätverket leder till att det ömsesidiga beroendet ökar och relationen inom nätverket 

stärks (Håkansson & Snehota, 1997). För att kunna studera nätverksrelationer skapade 

Håkansson & Snehota (1997) Ara modellen.  

 

4.2 Ara Modellen 

Ara- modellen är ett analytiskt ramverk som används för att studera affärsmässiga 

relationer. Modellen ger en beskrivning av de viktigaste faktorerna i en relation som 

påverkar aktörerna inom nätverket (Håkansson och Snehota, 1997). Modellen är 

passande när man vill utvärdera tillståndet och se utvecklingsmöjligheter av 

nätverksrelationer. Analysen av nätverk görs genom att redogöra hur relationer mellan 

olika organisationer bildades och utvecklas samt vilka resurser som påverkar dessa 

relationer (Ibid, 1997). Håkansson & Snehota (1997) definierar nätverksrelationer som 

en ömsesidig interaktion mellan minst två bundna parter. Organisationer bildar nätverk 

av det faktum att de är beroende av andra aktörer för att få tillgång till begränsade 

resurser. Genom att organisationer utbyter varor och tjänster med varandra kan ett 

ömsesidigt beroende mellan aktörer i nätverk utvecklas. Beroendet mellan 

organisationerna kan ha en positiv effekt för de inblandade parterna, men också 

innebära hinder och problem. Ett vanligt sätt att hantera ömsesidiga beroendet som 

uppstår mellan organisationerna är att bilda en nära relation. Dock så kan en nära 

relationen mellan organisationerna förstärka beroendet (Ibid, 1997). För att analysera 

karaktären av en relation så har Håkansson & Snehota (1997) delat upp relationen i tre 

faktorer: aktivitetslänkar, resursbindningar och aktörsband. 

 
4.2.1 Aktivitetslänkar 

Aktivitetslänkar syftar till de tekniska, administrativa och kommersiella områden som 

kan ha kopplingar till andra aktörer inom nätverket. Det kan exempelvis vara att 

organisationer går samman för att få tillgång till en begränsad resurs eller samordningen 

av inköp till ett rabatterat pris (Håkansson & Snehota, 1997). Inom organisationer utförs 

en mängd olika komplexa aktiviteter som kan koordineras. Relationen mellan aktörerna 

inom nätverket kommer att påverkas om olika företagsaktiviteter sammanlänkas. 

Sammanlänkning inom nätverket har potential att leda till högre produktivitet och bättre 

värdeskapande för företagen, vilket hade varit omöjligt utan samverkan. Beroendet 
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mellan företagen leder till att de ingår i officiella nätverk som består av kedjor av 

aktiviteter som kan påverka varandra. Det innebär att ett företag kan påverkas av en 

förändring som sker inom ett annat företags nätverkande. Karaktären och styrkan på 

individuella aktivitetslänkar beror helt på hur viktig aktiviteterna är för den enskilda 

organisationen och mäts i frekvensen av interaktioner eller dess volym (Ibid, 1997). 

 

4.2.2 Resursbindningar 

Resursbindningar syftar till de resurser som företaget har och delar med sig av till andra 

företag inom nätverket, såsom teknologi, kunskap och material (Håkansson & Snehota, 

1997). Resurserbindningar syftar till att båda organisationerna delar och kombinerar 

varandras resurser. Värdet av resurserna avgörs genom att titta på hur dessa 

kombinationer ser ut och utnyttjas. Långtgående resursbindningar mellan organisationer 

innebär att relationen stärks och fördjupas, vilket innebär högre grad av anpassning 

gentemot varandra. Nya möjligheter till resursbindningar mellan parterna uppstår när 

företag anpassar sig till varandra. Anpassning till ett företag kan dock innebära 

begränsade möjligheter till resursbindningar till andra företag inom nätverket (Ibid, 

1997). 

 

4.2.3 Aktörsband  

Aktörsband bildas när samspelet mellan organisationerna är starka och de börjar knyta 

relationer till varandra på ett djupare plan (Håkansson & Snehota, 1997). När relationen 

mellan två företag utvecklas och stärks kan det vänskapliga bandet vara en 

konkurrenskraftig fördel. Eftersom företaget redan utvecklat ett starkt band med en 

organisation så är sannolikheten liten att företaget väljer konkurrenten före 

organisationen som man ingått och utvecklat en relation med (Ibid, 1997). Möjligheten 

till utbyte ökar även när företag ingår i en relation. Dock finns det alltid viss mått av 

osäkerhet inom varje nätverksrelation, vilket kräver förtroende mellan de berörda 

parterna. När förtroende mellan organisationer är stark och en gemensam och specifik 

identitet skapas, innebär det att organisationer måste följa vissa regler som i 

sammanhanget kallas för band. Banden påverkar både framtida och nuvarande 

interaktionen i relationen (Ibid, 1997).  
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4.3 Nätverksform  

 

För att förstå ett nätverk måste det klargöras att nätverk inte är perfekta skapelser (Kenis 

& Provan, 2009). Nätverk är långt ifrån perfekta, men för att eftersträva perfektionen 

väljer forskare bland annat att studera nätverksform. Nätverk är inte bundna till ett visst 

utseende, utan skapas av de olika aktörerna. Därmed kommer nätverk formas och 

prestera beroende på olika faktorer som kan vara högst individuellt anpassade efter varje 

nätverk (Kenis & Provan, 2009). Inom nätverksforskningen är effektivitet ett vanligt 

använt värdeord för att analysera nätverk, men det innefattar mer än vad som vanligt 

förväntas. Ordet är mer representativt för det ställningstagande att det finns områden 

inom nätverket som kan bli större, stabilare, få högre grad av kvalitet, lägre grad av 

konflikt etc. (Ibid, 2009). Istället för att nämna samtliga av dessa områden väljer vi 

därmed att utnyttja ordet “effektiviseras” för att öppna upp vår problemformulering till 

att varje enskilt nätverk ser annorlunda ut. Då vi avser att studera hur ett nätverk mellan 

offentliga och privata organisationer kan effektiviseras är dessa faktorer av stor relevans 

för vår studie. Faktorerna kommer därför förklaras nedanför. Nätverkseffektivitet 

kommer påverkas av dess formalitet, normativa och strukturella faktorer. Samtliga av 

dessa kommer ha stor påverkan på resultatet som nätverket kan uppnå genom sina 

processer.  

 

4.3.1 Formalitet 

Med formalitet menas utseendet av samarbetets kommunikationskanaler och hur de är 

konstruerade. Formella nätverk är ämnesspecifika och dedikerade kanaler där det valda 

ämnet diskuteras och framsteg inom nätverket eftersträvas (Allen, James & Gamlen, 

2007). I kontrast till formella nätverk så bygger informella nätverk på samtal som inte är 

bundna till några specifika parter. Informella nätverk har fördelen att de, på grund av sitt 

utseende, ger större möjligheter till kreativa förbättringsåtgärder (Cross & Parker, 

2004). Ett nätverk fungerar som bäst när formella rutiner för ämnesspecifika 

diskussioner finns och kompletteras av den informella sociala möjligheten till 

förbättringsåtgärder genom kontakt mellan parterna (Allen, James & Gamlen, 2007: 

Cross & Parker, 2004).  
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4.3.2 Normativa faktorer 

Normativa faktorer syftar till nätverkets bakomliggande orsak till att det skapades. Om 

nätverket skapades med mer än bara vinster och expansion av de egna organisationerna 

i åtanke, finns det större möjligheter för företaget att uppnå legitimitet och bättre internt 

nätverksklimat (Kenis & Provan, 2009). Normativa faktorer spelar en specifik roll när 

nätverket försöker uppnå mer än vinst och istället försöker uppnå ett värdeskapande, likt 

ett PPP nätverk, inom t.ex. livskvalitet för en vald folkgrupp (Osborne, 2000). För en 

flykting som önskas att arbetskrafts integreras är därmed en nätverksaktör som Thom 

Nilsson på Industrilås (Dahlström, 2015, Hernandez, 2017) mer värdefull än något 

annat i önskan att få arbeta. Därför kommer nätverk må bättre av att ha normativt 

liknande aktörer inom det egna nätverket (Osborne, 2000). 

  
4.4 Strukturella faktorer 

Trots att formalitet och normativa faktorer påverkar ett nätverks effektivitet (Allen, 

James & Gamlen 2007, Kenis & Provan, 2009) finns den överväldigande teorimängden 

inom strukturella faktorers påverkan på effektivitet (Jack, 2010). Jack (2010) härleder 

detta till de många kvantitativa studier som genomförts inom ämnet. Kvantitativa 

studier har specialiserats på att undersöka strukturella faktorer, vilket gör att majoriteten 

av nätverksforskningen pekar på att strukturella faktorer har den största påverkan på ett 

nätverks effektivitet (Jack, 2010). Strukturella faktorer hänvisar till den strukturella 

formen av ett nätverk, vilket har konsekvenser på vad ett nätverk kan åstadkomma och 

hur aktörerna rör sig (Kenis & Provan, 2009). För att gå igenom strukturella faktorer 

kommer ämnet delas upp i två områden, nätverksdesign och nätverksnivåer. De 

förklaras närmare nedanför. 

  
4.4.1 Nätverksdesign 

Många nätverk lider idag av att de är ineffektiva och inte uppnår sina uppsatta mål. 

Somliga nätverk är helt enkelt dysfunktionella, men många nätverk lider av det faktum 

att de inte är strukturerade för att uppnå resultatet som de avser att nå (Kenis & Provan, 

2009). Designen av ett nätverk är därmed högst relevant att se över ur ett analytiskt 

perspektiv (Ibid, 2009). Ett nätverk med en offentlig organisation involverad kan ta an 
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tre olika former, delad styrning, ledande nätverksform eller administratörsformat, som 

alla kommer förklaras nedanför. 

Delad styrning är ett kollektiv av organisationer som väljer att samarbeta (Kenis & 

Provan, 2009). Alla beslut tas av representanter för de olika företagen inom nätverket, 

och de olika representanternas betydelse för nätverkets fortsatta samarbete ger dem 

olika nivåer av styrka inom nätverket. Styrkan med modellen är dess flexibilitet och 

tillgänglighet till nätverkets behov samt medverkan av samtliga medlemmar i nätverket 

kring beslut. Svagheterna för denna nätverksform är dess ineffektivitet då det kräver 

samtliga aktörers involvering vid varje beslut. Nätverksformen passar därmed 

geografiskt tätt belagda organisationer som kan enkelt komma i kontakt och hålla 

fysiska möten med varandra (Ibid, 2009). 

Ledande nätverksform uppstår när det finns en överväldigande aktör som innehar en 

sådan resursmängd eller makt i nätverket så att de kan styra varje sakfråga som uppstår 

(Kenis & Provan, 2009). Alla organisationer som är med i nätverket har något att vinna 

i samarbetet med den ledande organisationen, vilket gör att den främsta 

kommunikationen enbart går till den viktigaste aktören inom nätverket. Det gör den 

ledande nätverksformen till ett format för att effektivt och legitimt leda nätverket 

framåt. Nätverksformens största nackdel är den potentiella gömda agendan som den 

ledande organisationen kan ha, vilket lätt kan leda till att de mindre organisationernas 

intressen glöms bort (Ibid, 2009).  

Administratörsformatet är alternativet till det ledande och delade nätverket, där det finns 

en dedikerad och etablerad organisation, som har det exklusiva syftet att styra nätverket 

(Kenis & Provan, 2009). Administratörsformatet kan vara allt från en ensam och 

informell individ till ett kontor med en formell direktör och personal, beroende på den 

legitimitetsnivå nätverket vill uppnå (Ibid, 2009). Kommunala nätverk väljer oftast att 

ha ett fullständigt nätverkskontor i början av nätverkets skapande för att säkerställa att 

målen som ställts blir nådda. Därmed går alla viktiga val och aktiviteter igenom 

administrationen, men kommunikationen mellan parterna för de olika aktiviteterna görs 

utan administrationen (Ibid, 2009). Styrkan med modellen är att den ses som legitim av 

externa intressenter och har en hög grad av effektivitet, upp till en viss nivå. Varför den 
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bara uppnår en viss nivå av effektivitet är för att medlemmarna i nätverket kan komma 

att skapa byråkratiska processer för varje beslutsfattande. När beslutsfattandet blir för 

byråkratiskt blir nätverket långsamt, vilket är dess största svaghet (Ibid, 2009).  

 

4.4.2 Nätverksnivåer 

Kunskap om hur ett nätverk är strukturerat är av stor vikt för att det ska kunna vara 

effektivt, men nätverket kan ha olika organisatoriska nivåer. De olika nivåerna är 

relevanta att uppmärksamma för att kunna utvärdera nätverk (Provan & Milward, 2001). 

Utvärdering av ett nätverk är av vikt för att kunna bedöma om det är effektivt på att 

leverera sina resultat satt i kontrast till de resurser som krävs för att leverera resultatet. 

Kännedomen kring detta är i en offentlig organisation relevant då organisationen kan 

komma att ställas till svars till exempelvis de tilltänkta hjälptagarna, skattebetalare och 

politiker (Ibid, 2001). Offentliga nätverk syftar sällan till att tjäna pengar och kan utgå 

från tanken att det nätverket försöker åstadkomma hade varit omöjligt för en privat 

organisation att leverera utan den offentliga organisationen (Ibid, 2001). Med en sådan 

överlägsen inställning från kommunen kan en potentiellt negativ atmosfär skapas i och 

med förhandlingar med privata organisationer inom nätverkets olika nivåer. Privata 

organisationer kan känna sig underlägsna i en sådan samverkan med offentliga 

organisationer. Om en sådan konflikt skulle uppstå är det väldigt viktigt att spåra från 

vilken nivå av nätverket som attityden kommer ifrån och lösa problemet för att åter 

kunna arbeta effektivt (Ibid, 2001). Ett nätverk mellan offentliga och privata 

organisationer har flera nivåer där aktiviteter sker, och de kallas för kommunnivå, 

nätverksnivå och deltagarnivå (Ibid, 2001). 

På kommunnivå ser man hur nätverk kan överskådligt assistera kommunen med sina 

problem och är därmed ofta nivån där nätverkets skapande ofta finner sitt ursprung. 

Nätverkets intressenter finns här, och övervakar skapandet och utförandet av nätverket. 

Om kommunnivån i nätverket fungerar väl finns det stora möjligheter till externt stöd 

till nätverket och legitimitet till alla sina medlemmar. Om det däremot fungerar negativt 

är det på kommunnivå som de största konsekvenserna kommer uppmärksammas i media 

och politiska sammanhang (Provan & Milward, 2001). 
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På nätverksnivån delas nätverkets arbetsuppgifter ut till dess medlemmar och beroende 

på uppgift så tilldelas de olika mängder resurser samt tid för att utföras sina uppgifter 

(Provan & Milward, 2001). Nätverk är en samling av olika program och tjänster som 

måste samarbeta för att lyckas. Medlemmarna i nätverket måste komma överens och 

kunna leverera vad de kommer överens om till nätverkets förfogande. Dock krävs det att 

medlemmarna inte bara levererar det minimala för nätverkets överlevnad utan är redo 

att skapa relevanta aktiviteter och vara hjälpsamma inom området på andra sätt också 

(Ibid, 2001). Nätverk har stora möjligheter att påverka positivt för medverkande 

organisationer och kommunen (Ibid, 2001). Bakgrunden till att ett företag skulle 

medverka i ett nätverk är dock helt individuellt och ligger ofta i ett självintresse hos 

medlemmen. Vad företag främst går in i nätverk för är den tillkommande legitimiteten 

med att jobba med kommunen och relationer som kan öppna upp för nya resurser. Detta 

är utmärkande speciellt i små företag som saknar nätverk och önskar att expandera 

(Ibid, 2001). 

Ett nätverk kretsar kring samarbete, men vad majoriteten av nätverksteoretiker som 

finner sitt ursprung i Mintzberg (1979) och Pfeffer & Salancik (1978), missar är att 

benämna området kontroll inom nätverk (Kenis & Provan, 2006). Kontroll över nätverk, 

speciellt lågt presterande nätverk som kan påverka samhället i stort bör undersökas 

extensivt, enligt Kenis & Provan (2006). Sambandet mellan olika sorters kontroll och 

dess effekt på organisatoriska prestationer har bevisats utanför nätverk (Kenis & 

Provan, 2006). Dock uppmärksammar inte Kenis & Provan (2006) sambandet mellan 

kontroll och prestation inom nätverket, vilket hade varit av intresse för vår studie. 

Nätverk är unika skapelser vilket har lett till att det fortfarande finns frågetecken inom 

dess teoretiska ramverk. Exempel på det är hur organisationer med egna agendor kan 

lyckas och hur kontroll kan påverka ett nätverks mål och dagliga arbete, inte minst i 

offentlig sektor (Ibid, 2006). Nätverk brukar presenteras som okontrollerbara 

samarbeten som är svaret på hur företag ska kunna ta sig an stora projekt, vilket därmed 

får en potentiell kamp om kontroll att låta motsägande (Ibid, 2006). På grund av det 

uppfattade motsägandet kring kontroll och nätverk finns inte stora mängder kunskap 

kring kontrollfaktorer. Vad Kenis & Provan (2006) dock spekulerar om är att offentliga 

nätverk starkt påverkas av de samtida ekonomiska uppfattningarna, den politiska 
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statskunskapen som råder och inte minst de lagar som påverkar nätverket. 

 

4.5 PPP nätverk 
 

Nätverk syftar till samarbetet mellan minst två organisationer. PPP nätverk syftar till 

samarbetet mellan människor eller organisationer i den privata och offentliga sektorn i 

syfte att skapa ömsesidigt värdeskapande. PPP kännetecknas av att varje handling som 

sker inom nätverket är beroende av överenskommelsen mellan aktörerna inom den 

privata och offentliga sektorn i syfte att bidra till högre livskvalitet och bättre ekonomi 

inom det valda geografiska området man har valt att samarbeta inom (Osborne, 2000). 

 

När organisationer går samman i ett nätverk kan relationen mellan organisationerna 

skilja sig. Varje partnerskap har många dimensioner och är unikt på sitt sätt vilket kan 

innebära att relationen förändras över tid men också att partnerskapet kan skilja sig från 

andra partnerskap. Osborne (2000) lyfter fram fem dimensioner inom nätverket som kan 

ha direkt påverkan på nätverkets effektivitet och balansen. 

 

4.5.1 Syftet med nätverket 

 

De flesta organisationer ingår i ett nätverk för att få tillgång till begränsade resurser 

inom ett område. Organisationer kan även ingå i ett nätverk i syfte att förändra hur 

andra organisationer inom nätverket arbetar. Det innebär att aktörerna inom nätverk kan 

arbeta på annorlunda sätt i syfte att bli mer effektiva. Dock så är det viktigt för aktörer 

inom nätverket att vara tydliga med vad de prioriterar i syfte att undvika konflikter inom 

nätverket. När två parter inom nätverket har samma prioritet leder det till att parterna ser 

till att stärka bandet mellan varandra i syfte att effektivisera värdeskapandet. Men när 

organisationer inom nätverket inte prioriterar samma saker leder det till att parterna 

söker sig utanför nätverket för få tillgång till de resurserna de behöver (Osborne, 2000)  

  

4.5.2 Vilka ingår i nätverket? 

 

Den andra dimensionen i ett nätverk diskuteras huvudaktörerna inom nätverket. Inom 

ett PPP nätverk ingår aktörer från både den privata och offentliga sektorn. Det innebär 

att organisationer kommer från blandade bakgrunder och söker sig till nätverket av olika 
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anledningar. Vissa organisationer söker sig till ett PPP nätverk i syfte att expandera sina 

marknadsandelar, andra aktörer söker sig till nätverket för att kunna marknadsföra sig 

(Osborne, 2000). PPP nätverk behöver inte ha perfekta intresseöverensstämmelser 

mellan kommunala och privata organisationer, men båda parter måste komma överens 

om resultatet som ska uppnås (Klijn & Teisman, 2002). Aktörerna inom nätverket kan 

påverka strukturen av nätverket. Det kan innebära att aktörerna inom nätverket föredrar 

en annan överenskommelse än den formella, där alla aktörer inom nätverket måste följa 

ett bindande kontrakt (Ibid, 2002)  

 

 
4.5.3 Tidsdimensionen 

 

Aktörernas roll inom nätverket förändras med tiden, i och med att organisationer börjar 

ändra dess prioriteringar. Med tiden utvecklas och stärks relationen mellan två parter 

inom ett nätverk. När relationen är stark mellan två parter leder det till att 

organisationerna anpassar sig till varandra och utvecklar ett förtroende. Det starka 

bandet mellan parterna bidrar till att organisationerna samarbetar för att lösa 

gemensamma problem samt utvecklar ett gemensamt arbetssätt (Osborne, 2000). 

 

4.5.4 Vem och var? 

 

PPP nätverk kan innebära att ett partnerskap bildas mellan den offentliga sektorn och ett 

privat lokalt ekonomiskt företag, eller att partnerskapet ingås mellan den offentliga 

sektorn och privata företag över hela landet. Det kan bland annat innebära att offentliga 

sektorn samarbetar med den privata sektorn i syfte att motverka mot diskriminering 

eller socioekonomisk utsatthet på lokal eller nationellnivå. Det innebär att den offentliga 

sektorn samarbetar med företag som verkar i olika geografiska områden. Med tanke på 

att aktörerna kommer från blandade kulturer kan samarbetet skilja sig beroende på vart 

geografiskt arbetet är riktad (Osborne, 2000).  

 

4.5.5 Implementeringen 

 

Den femte och sista dimensionen syftar till implementeringsmekanismen. I denna 

dimension är det viktigt för organisationerna i nätverket att veta vem som har tillgång 

till resurserna och vem som kontrollerar dem. Det innebär att aktörerna inom nätverket 

kommer överens om arbetsfördelningen och vad som ska prioriteras inom nätverket. 
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Om inte prioriteringen eller arbetsfördelningen passar ett företag inom nätverket kan de 

leda till att företaget söker sig till andra parter utanför nätverket (Osborne, 2000). 

  

I likhet med Ara modellen lyfter Osbornes (2000) fram olika dimensioner gällande vad 

som påverkar relationer inom nätverk. De båda teorierna menar att relationen inom 

nätverket påverkas av begränsade resurser och ett ömsesidigt beroende. Osborne (2000) 

vidareutvecklar påverkande faktorer inom relationer i nätverket där han för in 

implementering och aktörernas geografiska position. Osborne (2000) menar att det 

geografiska området som arbetet är riktad till spelar roll, då det finns kulturskillnader 

mellan geografiska områden, som kommuner. När implementeringen av ett nätverk 

upprättas i syfte att integrera individer in i arbetslivet, kan det uppstå 

kulturellgeografiska skillnader, som är relevanta att uppmärksamma. 

 

Vidare menar Klijn & Teisman (2002) att samarbetet mellan den privata och offentliga 

sektorn hämmas eftersom besluten är tagna i olika arenor inom nätverket. Det innebär 

att både privata och offentliga företaget har ett egenintresse som de förhåller sig till 

oavsett samarbetet, och kommer fatta viktiga beslut utan samröre med andra 

organisationer. Både den privata och offentliga organisationen tillhör en institution som 

de måste förhålla sig till. Olika institutionella bakgrunder leder till att samarbetet mellan 

organisationerna blir lidande på grund av missförstånd och skillnader i konflikt och 

riskhantering (Ibid, 2002).  

  

När ett PPP nätverk bildas kan intressekonflikter mellan parterna göra projektet 

svårgenomförligt och svårt att upprätthålla (Klijn & Teisman, 2002). Nätverket bygger 

på att relationen mellan de olika aktörerna inom nätverket är fungerande och 

gemensamma åsikter om problemet delas. När åsikter inte längre är ömsesidiga eller 

börjar ändras är nätverket sällan hållbart (Ibid, 2002). Dock menar Klijn & Teisman 

(2002) att ekonomiska organisationer måste kunna nätverka med den offentliga sektorn, 

då vissa problem kräver ett sådant samarbete. 
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4.6 Författardiskussion 

 

Samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn är både komplext och 

svårgenomförligt. Mängden aktörer inom ett PPP nätverk är direkt sammanknutet med 

hur komplext nätverksarbetet kommer bli. Med många aktörer från olika 

institutionaliserade bakgrunder kan det leda till att de har olika syn på hur samarbetet 

bör se ut och hur man hanterar gemensamma problem (Klijn & Teisman, 2002). 

 

Utifrån de olika teoretikerna finns det dock gemensamma överenskommelser & 

Osborne (2000) och Kenis & Provan (2009) ser båda fördelarna med att ha liknande 

åsikter om syftet till att någon väljer att nätverka. Osborne (2000) säger att det inte är 

några problem om skillnader i syfte existerar inom ett PPP nätverk, så länge man likt 

Kenis & Provans (2002) Game theory avser att samarbeta för att nå slutmålet. Beroende 

på hur aktörernas olika syften varför de gick med i nätveket kan det på längre sikt 

hämma de möjliga integrationsåtgärder, då makten inom nätverksformen kan ha skiftat 

(Kenis & Provan, 2009) 

 

4.7 Forskningsfrågor 

 

Utifrån vår teoretiska referensram har vi att skapat forskningsfrågor som vi avser att 

besvara med vår empiri och tolkning.  

 

Kenis & Provan (2009) menar att många nätverk lider idag av att de är ineffektiva då de 

är dysfunktionella på grund av sin design. Designen av nätverk är viktig då strukturen 

på nätverket kommer ha en effekt på dess resultat och effektivitet.  För att kunna ge 

förutsättningar för att nätverket ska kunna bli effektivt krävs därför en lämplig struktur i 

avseende till vad nätverket syftar till att åstadkomma. Kenis & Provans (2009) 

perspektiv leder oss in på vår första forskningsfråga.  

 

Vilken design har nätverket och är den effektiv sett till nätverkets syfte?  

 

Allen, James & Gamlen (2007) och Cross & Parker (2004) är båda överens över hur ett  

nätverks formalitet ska se ut. Författarna förespråkar formella rutiner för ämnesspecifika 

diskussioner som är kompletterade av informella möjligheter till förbättringsåtgärder 
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genom kontakt mellan parterna. Formaliteten medför att nätverkskommunikationen 

effektiviseras och leder till bättre samverkan inom nätverket. Detta leder oss in på vår 

andra forskningsfråga.  

 

Hur ser nätverkets formalitet ut?  

 

Håkansson och Snehota (1997) menar att organisationer bildar nätverk av det faktum att 

de är beroende av andra aktörer för att få tillgång till begränsade resurser. Genom att 

organisationer utbyter varor och tjänster med varandra kan ett ömsesidigt beroende 

mellan aktörer i nätverket utvecklas. Beroendet mellan organisationerna kan ha en 

positiv effekt för de inblandade parterna, men också innebära hinder och problem. Det 

leder oss till vår tredje forskningsfråga som lyder.  

 

Hur ser det ömsesidiga beroendet ut mellan aktörerna inom nätverket?  

 

Osborne (2000) förklarar vikten av att veta vem som har tillgång till resurserna och vem 

som kontrollerar dem i sin femte dimension. Medvetenheten inom nätverket innebär att 

aktörerna kommer överens om arbetsfördelningen och vad som ska prioriteras inom 

nätverket. Detta leder oss in på vår fjärde och sista forskningsfråga.  

 

Vem kontrollerar resurserna inom nätverket? 
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5 Empiri & Tolkning 
 
Vi har genomfört sex intervjuer med personer som har olika positioner inom nätverket i 

Nybro. Dessa individer är:  

 

Lennart Jönsson, Integrationsenheten, Fokus: Arbetsliv & Praktik. 

Projektledaren, Integrationsenheten, Fokus: Föreningslivet.  

Inam Rashdan, Samordnare för Plattform Nybro och Integrationsenheten. 

Patrik Tagesson, Banchef, Nybro Golfklubb. 

Rektorn, Rektor för en skola i Nybro kommun.  

Stefan Vanstedt, Produktionschef, Målerås Glasbruk.  

 

5.1 Självupplevda nätverk 

 

I följande del kommer vi att förklara intervjudeltagarnas självupplevda nätverksform 

och relationer.  

 

5.1.1 Lennart  

Lennart jobbar för integrationsenheten och har gjort det sedan enheten skapades 

november 2015. Lennart menar att hans självupplevda nätverk består av tre 

huvudaktörer som har resurser och makt inom nätverket (Bilaga 3). Det är de nyanlända 

individerna, arbetsförmedlingen och kommunen. Mellan kommunen och individerna 

menar Lennart att det finns två små enheter som ska stödja de nyanlända i 

integrationsarbetet, Plattform Nybro och kartläggning. Mellan kommunen och 

arbetsförmedlingen upplever Lennart att det finns en gråzon, och där ser han att 

integrationsenheten finns. Lennart upplever att integrationsenheten befinner sig i 

gråzonen för att hjälpa arbetsförmedlingen att få in fler individer in i arbetslivet. Innan 
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integrationsenheten upprättades försvann väldigt mycket tid i gråzonen, då enheterna 

sköt ifrån sig ansvar, och det drabbade de nyanlända som fick vänta i flera veckor på 

svar. Lennart upplever därtill att det finns exempel från den privata sektorn, kallat 

Industri A, och kompletterande aktörer för arbetsförmedlingen som jobbar med 

kommunen. Till uppmärksammar Lennart kommunens stödfunktioner, och förtydligar 

att studiespår erbjuds i form av SFI och lärlingsprogram inom exempelvis vården. 

 

Lennarts främsta arbetsuppgift innefattar kontakten med arbetsförmedlingen och det 

operativa arbetet mot privata och offentliga verksamheterna där de nyanlända kan 

placeras. Kontakten mellan Lennart och de privata organisationerna sker oplanerat. Det 

innebär att kontakten sker när behov uppstår från någon av organisationer och ofta via 

telefonsamtal eller mail. Relationen mellan Lennart och de privata företagen är likt det 

Cross & Parker (2004) beskriver som informellt nätverk då nätverkskommunikationen 

är sporadisk och bygger på samtal som inte är bundna till specifika parter. Den 

informella kontakten mellan Lennart och de privata företagen utvecklas till formell när 

individen ska placeras på praktik då samtliga involverade parter möts. Det innebär att 

Lennart, en representant från det privata företaget och individen som ska placeras på 

praktik träffas och kommer överens om anställning eller praktikvillkor. Utöver mötet så 

hjälper Lennart även de nyanlända med det tillkommande pappersarbetet i syfte att 

underlätta placeringen till en praktikplats. Det är i linje med vad Allen, James & 

Gamlen (2009) kallar för formellt nätverk då integrationsarbetet kräver dedikerade 

kanaler inom arbetsförmedlingen som syftar till att uppnå framsteg. Då Lennart lyckats 

balansera de två olika formaliteterna inom sitt nätverk anser Cross & Parker (2004) att 

Lennart är effektiv i sitt arbete.  

  

Syftet med Nätverket i Nybro kommun skapades med mer än bara vinster och 

expansion i åtanke enligt Lennart. Kommunenen ville få ut individer till arbete och 

praktik. Skolorna inom den kommunala verksamheten såg behovet av att anställa en 

nyanländ med språkkompetenser till skolorna så att de kan fungera som språkbryggor 

för de nyanlända barnen. Kenis & Provan (2009) beskriver ett gemensamt syfte som ett 

bra underlag för ett bra internt nätverksklimat som syftar till att skapa värde och inte 

bara vinst. Lennart menar att de som är med i nätverket är de som har vågat göra något 

åt integrationskrisen, eller som han påstår många har svårt att göra, och det är att ”våga 
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agera”. Hur Lennart valt att hjälpa företagen i syfte att kunna förverkliga sitt arbete är 

genom att helt ta på sig allt pappersarbete från arbetsförmedlingen. Genom att anpassa 

sitt arbete på det sättet har fler privata organisationer börjat ”Våga agera” och anpassa 

sin rekryteringsprocess för att mätta sitt behov av ny arbetskraft. Det har också 

underlättat för skolorna som nu börjat ”Våga agera” för att börja ta in praktikanter som 

kan agera som språkbryggor för barnen i skolan. Då organisationer börjat agera så har 

integrationsenheten lyckats placera fler individer på språk - eller jobbpraktik.  

  

Behovet för ett nätverk var tydligt för integrationsenheten och deras anpassning var, 

enligt Lennart, förbättringsåtgärden som krävdes för att kunna effektivisera 

integrationen. En anpassning på detta sätt som Lennart beskriver, och det faktum att fler 

organisationer börjar ”våga agera” visar på att nätverket börjat skapa engagemang. 

Enligt Håkansson & Snehota (1997) leder anpassning och större engagemang mellan 

organisationerna inom nätverket till att det ömsesidiga beroendet ökar och relationen 

inom nätverket stärks. Vidare menar Håkansson & Snehota (1997) att organisationer 

bildar ett nätverk av det faktum att de är beroende av andra aktörer för få tillgångar till 

begränsade resurser. Vi kan se kopplingen mellan vad Håkansson och Snehota (1997) 

menar med begränsade resurser och hur nätverket vi studerar samarbetar för att komma 

åt dessa begränsade resurserna. De begränsade resurserna inom nätverket syftar till 

främst de mänskliga resurserna som de privata organisationerna är beroende av. 

Samtidigt som integrationsenheten vill få ut så många nyanlända som möjligt ute på 

praktik.  

   

Lennart menar att de största aktörerna inom nätverket är arbetsförmedlingen och 

kommunen. Därtill har Lennart kontakt med företagen och deltagarna i nätverket. Vi 

drar liknelser till det som Provan & Milward (2001) kallar för kommunnivå, 

nätverksnivån och deltagarnivån inom nätverket.  

  

5.1.2 Projektledaren  

 

Projektledaren jobbar som integrationsenhetens länk till föreningslivet i Nybro. 

Projektledarens upplevda nätverk består av många olika parter som alla är länkade till 

varandra (Bilaga 4). Projektledaren upplever att parterna som är länkade till 
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Integrationsenheten är kommunen, föreningar, företag, arbetsförmedlingen (AF). 

Ytterliggare uppmärksammas Nybro företagsgrupp (NFG), de nyanlända och 

Smålandsidrottens utbildningsorganisation (SISU). Aktörerna som Projektledaren 

uppmärksammar har en länk till Integrationsenheten förutom företagen, som är indirekt 

länkad, och de nyanlända, som står helt utanför nätverket. Vi tolkar de nyanländas 

frånvaro från nätverkets upplevda struktur som om att de inte är delaktiga i nätverkets 

aktiviteter. Vi tolkar Projektledarens ritning som om att de nyanlända ska ingå i ett 

partnerskap med aktörerna framöver.  

  

Projektledaren uppfattar nätverket som huvudsakligen informellt då han ofta behöver ta 

genvägar för att upprätta vissa kontakter inom nätverket. Den enda gången han uppfattar 

nätverket som formellt är när de olika aktörerna kommer i kontakt med 

arbetsförmedlingen. När kontakt går mellan arbetsförmedlingen och integrationsenheten 

finns vissa protokoll som behöver fyllas i och det finns dedikerade kanaler för att 

kontakta individer i arbetsförmedlingen. De dedikerade kanalerna som Projektledaren 

nämner anser vi är i linje för vad Allen, James & Gamlen (2007) kallar för formella 

kanaler. Projektledaren beskriver nätverket som ett konstant relationsbyggande där 

kommunikationen mellan de nya aktörerna är sporadiskt och ostrukturerat. Utifrån 

Projektledarens beskrivning anser vi att Cross & Parkers (2004) beskrivning av 

informellt nätverk är applicerbart. Dock menar vi att informaliteten kan ha gått för långt 

inom nätverket utifrån följande citat.  

  

”Sen vet ju inte alla om att de är med i nätverket” 

  

Vad projektledaren menar med detta ligger i hur han ser på nätverk då han menar att 

nätverk alltid funnits. Det som är intressant, enligt honom, är det faktum att det för 

första gången nyttjas på ett sätt som ska hjälpa till med integrationen. Dock har det lett 

till ett problem,  

 

”En del vet ju inte om att det finns någon som jobbar med integration, det är inte 

solklart” 
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När ett nätverk försöker uppnå mer än bara vinst, är det enligt Osborne (2000) av stor 

vikt att ha med aktörer som är engagerade i området som nätverket verkar i. Dock tror 

inte Projektledaren att alla deltagare är lika involverade i nätverket, speciellt privata 

organisationer utifrån följande citat.  

  

”De (Privata organisationer) har inte upptäckt att de behöver oss tillräckligt mycket 

ännu” 

  

Vi tolkar citatet som att Projektledaren inte har ett stort förtroende för de privata 

företagen. Utan förtroende mellan parterna kan inte några djupgående relationer knytas 

enligt Håkansson & Snehota (1997). Dock kan vi se att det finns arbete på den fronten 

gällande djupgående relationer med NFG och Lennart likaså mot arbetsförmedlingen. 

Varför Projektledarens perspektiv på arbetet mot de privata organisationerna kan vara 

annorlunda från Lennart är då projektledarens primära arbetsroller är riktad mot 

föreningslivet. Projektledarens arbete är mot föreningslivet för att de nyanlända ska 

kunna få en möjlighet till språkpraktik som kan ge referenser. 

 

Vi menar att ursprunget till föreningslivets behov finns i viljan att få tillgång till 

arbetskraft utan riktiga anställningskrav. Vad de nyanlända får ut av att praktisera inom 

föreningslivet är att de ges en chans att få kontakter och referenser inom Nybro 

kommuns näringsliv. De båda parterna har gemensamma behov vilket är grunden för 

den relationen som råder inom nätverket idag. Håkansson & Snehota (1997) menar att 

gemensamma behov är grunden för relationsskapande. Håkansson & Snehota (1997) 

menar at relationer leder ofta till att samspelet mellan parterna blir starkare och 

aktivitetslänkar leder till att möjligheten kring utbyte av resurser har ökat. 

Projektledaren instämmer i att utbytet av resurser har ökat då han inte enbart behöver 

ringa upp näringslivet längre, utan numera kan det hända att aktörer ringer upp honom.  

 

Utifrån Projektledarens position inom kommunen så är det tydligt genom ritningen att 

han uppfattar samtliga av de nätverksnivåer som Provan & Milward (2009) diskuterar. 

Han visar deltagarnivån genom att rita in målgruppen för nätverket under 

integrationsenheten. Föreningar, Företag, kommun och arbetsförmedlingen befinner sig 
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alla på samma nivå, nätverksnivån och hans beskrivningar kring nätverket klargör att 

han uppmärksammar kommunnivån. 

 

  

5.1.3 Inam 

Inam är samordnare inom integrationsenheten och samarbetar nära med Plattform 

Nybro och beskriver sig själv som länken mellan plattform Nybro, integrationsenheten 

och de nyanlända flyktingarna. Därför skiljer sig Inams perspektiv gällande nätverket 

från hennes kollegor, då hennes arbetsuppgifter främst fokuserar internt inom nätverket 

där hon avser att inkludera de nyanlända i nätverket. Vi tolkar Inams ritning som en 

plan för hur en individ ska kunna komma ut i praktik eller arbete genom 

integrationsenheten (Bilaga 5). Utifrån planen så ska Inams arbete förminska den barriär 

som ofta upplevs existera för de nyanlända. Inam placerar integrationsenheten längst 

upp i nätverket för att symbolisera startpunkten för en nyanländs integrationsprocess 

varpå de sedan kommer gå nedåt i nätverket  

Inam uppfattar Projektledarens och Lennarts arbetsuppgifter. Enligt Inam fokuserar 

Lennart på att arbeta med arbetsförmedlingen och de privata företagen på ett formellt 

sätt genom att hantera det pappersarbete som krävs för att en individ ska kunna placeras 

på praktik. Enligt Inam eftersträvar Lennart framgång och effektivitet inom nätverket 

genom att agera formellt inom pappersarbetsflödet som behövs göras för att en person 

ska kunna placeras på praktik. Sett till Inams perspektiv på hur Lennart arbetar kan man 

dra paralleller med det Allen, James & Gamlen (2007) hävdar är ett formellt nätverk, 

med ämnesspecifika kanaler där framgång inom eftersträvas. Inams beskrivning av 

Projektledarens arbete mot föreningslivet beskrivs som oplanerad och impulsivt och 

består enbart av verbal kommunikation. Utifrån Inams beskrivning ser vi liknelser till 

det Cross & Parker (2004) kallar för informella kommunikation.  

Inam anser att integrationsenheten är avgörande för att en nyanländ ska komma ut i 

arbets- eller språkpraktik. Hon upplever att nätverkets syfte är att få människor in i det 

svenska samhället så att de har tillgång till arbete innan etableringstiden går ut. 

Etableringstiden innebär den tid den nyanlända individen får etableringsbidrag, vilket 
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brukar vara de två första åren i Sverige efter beviljat uppehållstillstånd. Inam upplever 

därmed att syftet med nätverket är att skapa värde för kommunen och den nyanlända 

befolkningen. Osborne (2000) hävdar att det är viktigt inom ett kommunalt nätverk att 

ha ett samhällsvärdeskapande syfte, utan ekonomiska vinster i fokus. Det innebär att 

nätverket står på en solid grund för att skapa samhällsvinst.  

Hur samhällsvinst skapas mot föreningar och organisationer är enligt Inam genom 

anpassning till de olika aktörerna inom nätverket. Hon anser att Integrationsenheten 

anpassar sig ofta till privata organisationer för att få möjlighet till att kunna placera 

praktikanter. Inam upplever att integrationsenheten behöver de privata organisationerna, 

mer än vad de behöver integrationsenheten. Ett exempel på varför Inam upplever att 

anpassningen sker är då organisationerna har höga krav på individerna som placeras till 

praktikplats. Det är för att hon upplever att de privata organisationerna kan likväl hitta 

personal utanför nätverket, vilket skapar en ensidig anpassning från 

integrationsenhetens sida. Hur integrationsenheten anpassar sig till kraven till privata 

organisationer är genom att gå med på deras krav för att kunna få en chans att placera 

individerna på praktik. Håkansson och Snehotas (1997) Ara modell, som beskriver hur 

organisationer måste anpassa sina produkter och rutiner gentemot andra organisationer 

inom nätverket. Anpassningen som Inam beskriver är en ensidig sådan, men enligt Inam 

är den enda lösningen på hur man ska lyckas med relationsbyggandet med privata 

aktörer.  

Inams förståelse kring Lennart och projektledarens arbete ger henne insikt i aktörsnivå 

och nätverksnivå inom nätverket. Då Inam beskriver kommunens vilja med nätverket 

har hon insikt i kommunens syfte med nätverket, vilket ger henne perspektiv på 

kommunnivå, vilket är samtliga av de nivåer som Provan & Milward (2001) 

uppmärksammar.  

 

5.1.4 Patrik  

Patriks uppfattar tre aktörer i hans självupplevda nätverk, och de är medlemmarna i 

golfklubben, han själv som jobbar på golfklubben och Lennart som jobbar för 

kommunens integrationsenhet (Bilaga 6). Han uppfattar nätverkskommunikationen som 
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sporadiskt, då kontakten mellan aktörerna Patrik och medlemmarna inom nätverket sker 

oplanerat, och kommer påverka till att kontakta Lennart. Patriks nätverk är sporadiskt 

under sommaren, då hans behov av arbetskraft är mättat och hans aktivitet inom 

nätverket minskar till oplanerade samtal till Lennart. Dessa samtal som Patrik har med 

Lennart skulle Cross & Parker (2004) beskriva som ett informellt nätverk då inga aktiva 

framsteg eftersträvas inom nätverket utan kommunikationen är mer likt trevliga samtal. 

Under golfklubbens lågsäsong, när planeringen inför sommaren behövs har Patrik 

tidigare haft föreläsningar för att göra föreningen synlig för kommunen, så att 

praktikanter kan placeras på golfklubben. Utifrån föreläsningarna har Patrik kommit i 

kontakt med Lennart och kommunen för att diskutera arbetskraftsbehov på ett mer 

formellt sätt. Den nuvarande praktikantens position kom ur att en person som jobbar på 

kommunen tipsade Patrik om honom. Patriks kontakt med Lennart leder till att möten 

bokas för att prata om den potentiella praktikanten. Efter mötet med Lennart och 

praktikanten, placeras individen på praktikplatsen, där han får prova på 

arbetsuppgifterna. Detta innebär att hans nätverk är delvis formellt till sin karaktär, då 

han eftersträvar framsteg inom nätverket genom dedikerade kanaler (Allen, James & 

Gamlen, 2007). 

Syftet med nätverket är, enligt Patrik, att hitta arbetskraft till golfbanan samtidigt som 

föreningen gör en samhällstjänst. Både Patrik och integrationsenheten delar därmed 

samma åsikter gällande integrationsarbetet, där båda parter försöker hjälpa de nyanlända 

in i arbetslivet. Utifrån Kenis & Provan (2009) samt Osborne (2000) blir aktörerna mer 

värdefulla till varandra om deras åsikter överensstämmer vilket leder till att 

nätverksklimatet blir bättre. Utifrån denna överenstämmelsen mellan nätverksaktörerna 

har ett ömsesidigt beroende uppstått, vilket gjort att deras relation har blivit djupare 

(Håkansson & Snehota, 1997).  

Utifrån Patriks agerande i syfte att hitta personal vid behov, som hans föreläsningar, så 

tolkar vi det som att Patrik är i behov av arbetskraft. Patrik väljer att koordinera sig med 

Lennart för att kunna få tag i arbetskraftsresursen som krävs för att hans organisation 

ska kunna leverera ett värdeskapande för sina medlemmar. Patrik har därmed skapat 

aktivitetslänkar till kommunen genom formella samtal för att kunna skapa värde för 



  

 

45 

 

golfklubbens medlemmar vilket Håkansson & Snehota (1997) anser är essentiellt i ett 

nätverk. Kontakten mellan Lennart och Patrik har ytterligare stärkts då Patrik inte längre 

behöver gå till arbetsförmedlingen. Nätverket som Patrik hade innan med 

Arbetsförmedlingen gynnade inte golfklubben. Utifrån Patriks ritning och 

argumentation så upplever han inte att arbetsförmedlingen medverkar i hans nuvarande 

nätverk. Patrik har endast kontakt med Lennart och Lennart sköter kontakten med 

arbetsförmedlingen, vilket gör att Patrik inte uppfattar arbetsförmedlingen som 

delaktiga i nätverket. Detta visar det starka förtroende aktörerna har för varandra inom 

nätverket som uppstått ifrån de behoven som de två organisationerna har av varandra 

(Ibid, 1997).  

Nätverket är en trygghet enligt Patrik då Lennart kan erbjuda praktikplatser via 

kommunen och arbetsförmedlingen, då det inte råder någon uppsägningstid och 

föreningen slipper betala ut lön till individerna. Utifrån det påståendet tar Patrik del av 

resursbindningar beskriver det i sitt nätverk med integrationsenheten som Håkansson 

och Snehota (1997)   

Utifrån intervjun så tydliggörs det att ritningen som Patrik inte gjorde uppmärksammat 

den hela verkligheten inom det uppfattade nätverket eller dess nivåer. Utifrån Patriks 

beskrivning av arbetsförmedlingen och den kommunala verksamheten får vi perspektiv 

på att Patrik uppfattar de program och tjänster som krävs för att nätverket ska kunna 

leverera en praktikant till honom. Om man utgår ifrån det Kenis & Provan (2009) säger 

om nätverksnivåer går det därmed att säga att Patrik uppfattar både deltagarnivån och 

nätverksnivån inom nätverket.  

 

5.1.5 Rektorn  

Vi tillfrågade Rektorn om hon ville rita upp sitt nätverk. Rektorn uppfattade dock inget 

nätverk och upplevde enbart att hon hade kontakt med Lennart, varpå hon valde att inte 

rita detta på ett papper. Rektorns självupplevda nätverk omfattas därmed enbart av två 

aktörer, Lennart och Rektorn. Hon ser nätverket som informellt, där kontakten ofta sker 

helt oplanerat. Cross & Parker (2004) beskriver informella nätverk på ett liknande sätt 

som rektorn, vilket får oss att därmed bedöma nätverket som informellt. Bakgrunden till 
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nätverkets formalitet är att Rektorn känner Lennart från hans tidigare position på SFI. 

När Lennart bytte arbete började han kontakta diverse skolor, inklusive skolan Rektorn 

jobbar på, i syfte att presentera integrationsenhetens arbete. Detta var lägligt då skolan 

behövde språkkunniga individer med en pedagogisk bakgrund som kunde hjälpa de 

nyanlända barnen i skolan.  

Syftet till nätverkets skapande låg enligt rektorn i åsikten att det fanns ömsesidiga behov 

mellan båda parterna. Både Lennart och Rektorn jobbar för kommunen och känner 

varandra sedan tidigare, vilket har lett till de i större utsträckning har anpassat sig till 

varandra. Anpassningen består av att rektorn och Lennart har delat arbetet så att det är 

fördelaktigt för den nyanlända individen. När skolan väljer att ta emot en nyanländ till 

praktik eller arbete tillkommer en del pappersarbete som måste genomföras för att 

individen ska få tillstånd att arbeta eller praktisera. Det innebär att rektorn lägger all 

fokus på att hjälpa den nyanlända att komma in i jobbet, medan Lennart sköter allt 

pappersarbete som krävs. Den höga graden av anpassning och engagemang i syfte att 

integrera nyanlända har lett till att relationen inom nätverket har stärkts (Kenis & 

Provan, 2009).  

Båda parter försöker uppfylla varandras behov och de besluten som fattas gällande 

praktikplatser är ömsesidiga. Håkansson & Snehota (1997) menar att potential till 

nätverksproduktivitet kommer ur samverkan som leder till förtroende. Förtroendet till 

Lennart är stort från rektorn då det ömsesidiga beroendet har resulterat i att fem 

nyanlända har fått anställning på skolan efter sin praktikperiod.  

I rektorns beskrivning av nätverket framgår det att hon enbart ser Lennart som sin 

kontakt i nätverket vilket tyder på att hon enbart uppfattar deltagarnivån inom nätverket 

(Provan & Milward, 2001). Dock tydliggör Rektorn att hon arbetar inom kommunen 

och att hon arbetar med Lennart för att han tar hand om allt pappersarbete från 

arbetsförmedlingen. Det tyder på att Rektorn uppfattar kommunnivå (Ibid, 2001).  

 

5.1.6 Stefan   
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Stefans beskriver sitt självupplevda nätverk som bestående av 3 huvudsakliga delar. 

Stefan, som representerar företaget, Lennart som sitter på kommunens integrationsenhet 

och arbetsförmedlingen (Bilaga 7). Stefan uppfattar de tre aktörerna som ett enat 

kluster, men när Stefan beskriver nätverkskontakten mellan sig själv och nätverket 

framgår det att all kontakt går genom Lennart. All kommunikation sker därtill informellt 

i att kontakten är oplanerad. Kommunikationen är dock bunden mellan de två parterna, 

och när en tillsättning av en praktikant ska ske så övergår kommunikationen till en mer 

formell form. Det är för att bestämda möten och papper behöver skrivas på, vilket enligt 

Cross & Parker (2004) är grund för kalla kommunikationen till viss grad formell.  

 

Varför nätverket upprättades är för att glasindustrin, enligt Stefan, är i behov av 

generationsskifte då de flesta som jobbar på Målerås Glasbruk är över 60 år. Lennart i 

sin tur behöver hjälpa de nyanlända till praktikplats och jobb. Anledning till samarbetet 

existerar är för att Lennart ”fungerar som spindel i nätet”. Vad Stefan menar med 

”spindeln i nätet” är att Lennart löser alla problem inom nätverket och ser till att allt 

fungerar som det ska. Stefan anser att det inte skulle möjligt för honom att ha och göra 

med arbetsförmedlingen i syfte att integrera de nyanlända på egen hand, utan Lennarts 

hjälp. Av dessa anledningar så är både syftet och beroendet mellan parterna 

överensstämmande och är en rimlig grund för nätverksarbete enligt Kenis & Provan 

(2009) och Håkansson & Snehota (1997). 

 

Då glasbruket behöver generationsskifte och Stefan ställer sig positiv till att ha fler 

praktikanter är det rimligt att anta att förtroendet har kommit ur deras samarbete. 

Anpassningen mot varandra, i att Stefan slipper ha hand om arbetsförmedlingen och 

istället kan fokusera på individen som är på praktik, visar på att de därtill har stort 

förtroende för varandra. Vid tillämpning av Håkansson & Snehotas (1997) Ara modell 

går det att utläsa att Stefan och Lennarts arbete nyttjar aktivitetslänkar och 

resursbindningar inom nätverket.  

  

Det nätverk som Stefan beskrivit synliggör vetskapen kring att han uppfattar 

aktörsnivån och nätverksnivån inom nätverket som Provan och Milward (2001) 

beskriver. Stefan påstår sig uppfatta kommunnivåns existens och att han förstår att det 

var kommunens vilja att integrera de nyanlända individerna men vi tolkar det som att 
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han länkar kommunens vilja ihop med Lennarts agerande. Därtill uppfattar han inte 

någon övervakande enhet till det nätverksarbetet som pågår, vilket tyder på att han inte 

uppfattar den hela kommunnivån. 

 

5.2 Det fullständiga nätverket  

 

Utifrån de olika intervjudeltagarnas information angående hur deras självupplevda 

nätverk uppfattas har vi valt att sammanföra vår tolkning av det fullständiga nätverket. 

Vi kommer förklara hur de olika aktörerna sammarbetar i syfte att integrera den 

nyanlända befolkning. Vi kommer snabbt förklara hur processen ser ut från den första 

stund de nyanlända kommer i kontakt med Plattform Nybro tills de är ute på praktik. 

 

När de nyanlända har beviljats uppehållstillstånd kan de skriva in sig i plattform Nybro, 

där Inam jobbar som samordnare. På plattform Nybro kan de nyanlända fylla i två 

blanketter, ett för tidigare arbetslivserfarenhet och ett för personliga intressen. Inams 

arbete går ut på att samla informationen och hjälpa de nyanlända om de skulle behöva 

översätta vissa saker. Efter att ha samlat information från de nyanlända skickas 

informationen till Integrationsenheten, där de nyanlända har två praktikmöjligheter, 

spåk – eller jobbpraktik.  
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När individen placeras på språkpraktik är det Projektledaren som tar kontakten med 

föreningsorganisationer. Syftet med länken till föreningslivet är att de nyanlända ska 

placeras på språktpraktik för att de ska få tillgång till språkträning och inte på 

jobbpraktik. Genom sin kontakt med föreningslivet syftar projektledaren dock att skapa 

kanaler för de nyanlända att på längre sikt komma i kontakt med privata organisationer, 

vilket kan resultera i jobbpraktik eller anställning. Föreningslivet är därmed en resurs 

för de privata företagen som behöver mänskliga resurser, samtidigt som de nyanlända 

kan placeras på praktik enligt Projektledaren. Dock har vi inte uppmärksammat, utifrån 

våra intervjuer med privata företag, att individer har placerats från föreningslivet ut på 

jobbpraktik.  

  

Vi har däremot, utifrån våra intervjuer, sett att många nyanlända går från 

integrationsenheten, genom Lennart ut på praktik eller jobb till skolor eller privata 

organisationer. Hur placeringarna av de nyanlända har lyckats är, genom Lennarts 

hantering av det pappersarbete som tillkommer vid en tillsättning av en nyanländ på 

praktikant eller jobb. Det innebär att Lennart har kontakt med både de privata 

organisationerna, Rektorn, arbetsförmedlingen och de nyanlända i plattform Nybro. Det 

innebär att Lennart är den synligaste aktören inom nätverket som vi har 

uppmärksammat.  

 

Patrik och Stefan jobbar båda inom den privata sektorn och Rektorn jobbar inom 

kommunen. Lennarts arbete mot dessa aktörer skiljer sig dock inte. För samtliga aktörer 

tar Lennart hand om det tillkommande pappersarbetet som uppstår vid en praktik eller 

anställning av en nyanländ. Arbetsförmedlingen har inte någon aktiv roll i nätverket, 

utan fungerar som en byråkratisk funktion, då vissa papper behöver fyllas i för att 

nyanlända ska kunna komma ut på praktik. Värt att uppmärksamma är det faktumet att 

alla dessa fyra aktörer inom nätverket ser Lennart men samverkar inte med varandra.  

 

5.3 Tolkning av det fullständiga nätverket 

   

Klijn & Teisman (2002) förklarar att samarbetet och kommunikationen inom ett PPP 

nätverk är komplicerat. Inom det fullständiga nätverket i Nybro kommun uppfattar vi 
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det som att alla aktörer delvis lyckas nå sina slutmål i att hitta och integrera arbetskraft. 

Vi ställer oss dock frågande till nätverkets utseende i fråga till effektivitet. Samtliga av 

medlemmarna i nätverket upplever att kommunikationskanalerna är informella, då 

kontakten främst är oplanerad. Kontakten sker ofta vid sporadiska telefonsamtal eller 

mail konversationer. Det är i linje med hur Cross & Parker (2004) förklarar informella 

nätverkskommunikationer. Integrationsenhetens nätverk skapades november 2015 i 

syfte att hjälpa till med integrationen av de nyanlända flyktingarna. När 

integrationsenheten skapades gavs de total frihet i att agera, så länge de eftersträvade att 

påverka integrationen positivt i Nybro kommun. Hur Integrationsenheten valde att 

eftersträva sitt syfte var genom att inrikta sig mot arbetsmarknaden och föreningar. 

Friheten som gavs vid skapandet av integrationsenheten kan ha lett till den nuvarande 

informella utseendet av nätverket. Varför vi tolkar det så är för att de privata 

organisationerna enbart hade kontakt med Lennart och inte integrationsenhetens eller 

kommunens arbete. Lennart och de privata organisationernas första kontakt var 

informell och har förblivit så. Det innebär att de privata organisationerna och rektorn 

enbart ser Lennart och inte integrationsenheten eller de andra aktörerna inom nätverket. 

Den pågående kontakten mellan aktörerna inom nätverket och Lennart har lett till att det 

finns ett väldigt stort förtroende för Lennart. Förtroende är viktigt för att arbetet inom 

ett nätverket ska kunna fortgå, enligt Håkansson & Snehota (1997). Avsaknaden av en 

välformad nätverksstruktur är dock synlig då de olika privata aktörerna inte ser någon 

annan aktör än Lennart från Integrationsenheten. Enligt Kenis & Provan (2009) krävs en 

solid bas för att kunna vara effektiv och legitim i sitt nätverksarbete. En solid bas för 

Nybros nätverk hade kunnat vara en mötesplats där alla aktörer kunde träffas vid 

återkommande tillfällen. Allen, James & Gamlen (2007) samt Cross & Parker (2004) 

anser att ett nätverk behöver formella rutiner för att det ska kunna vara effektivt och 

legitimt. 

 

5.3.1 Det osynliga nätverket  

 

När vi analyserat de olika aktörernas självupplevda nätverk kan vi se att de skiljer sig i 

hur de ser på nätverket. Därtill har vissa aktörer inte lika stor möjlighet att påverka eller 

fatta beslut inom nätverket, vilket kan göra att deras upplevda uppfattning av nätverket 

kan vara mindre än det faktiskt är (Fejes & Thornberg, 2015). Av den anledningen kan 
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vi se att ritningarna av nätverket skiljer sig i perspektiv, men liknar varandra i 

beskrivningen av de ämnesspecifika aktiviteterna när aktörerna samverkar. 

Projektledaren och Lennart ritar upp många aktörer inom nätverket, men deras 

uppfattning om aktörernas roll i nätverket skiljer sig. Både Lennart och Projektledaren 

jobbar för samma enhet, men de har ändå ritat upp olika aktörer inom nätverket. Lennart 

uppmärksammar exempelvis kompletterande aktör inom nätverket, men saknar både 

NFG och SISU som projektledaren uppmärksammar i sitt självupplevda nätverk. Varför 

ritningarna skiljer sig från varandra kan bero på integrationsenheten olika 

arbetsuppgifter. Lennart har skapat aktivitetslänkar med de privata företagen och 

arbetsförmedlingen, medan projektledaren riktar sitt arbete mot föreningslivet. 

Håkansson & Snehota (1997) har klargjort att aktörer går med i nätverk för att kunna få 

tag i begränsade resurser. Det ömsesidiga beroendet mellan aktörerna sammankopplar 

dem genom aktivitetslänkar vilket leder till djupare relationer. Förtroendet mellan 

aktörerna blir starkare genom aktivitetlänkar, men ingen aktör utanför 

integrationsenheten engagerar sig djupare i nätverket (Ibid, 1997). 

 

Aktivitetslänkarna som har skapats mellan aktörerna visar på att det finns en relation 

mellan aktörerna. Aktivitetslänkarna mellan två aktörer inom nätverket kan vara svåra 

att uppmärksamma för andra aktörer i nätverket (Håkansson & Snehota, 1997). Vad 

som gör ritningarna intressanta är att aktörerna utanför integrationsenheten uppfattade 

endast Lennart, som representant för kommunen och arbetsförmedlingen som de 

relevanta aktörerna inom nätverket. Detta kan ha sin grund i att Patrik, Stefan och 

rektorn har färre aktivitetslänkar med aktörerna inom nätverket (Ibid, 1997). Detta har 

lett till att nätverket är till stor del osynlig för aktörer inom nätverket.  

 

5.3.2 Den synligaste aktören.  

 

Trots att det finns osynliga aktörer inom nätverkets nuvarande form så är Lennart den 

aktören som alltid är synlig. Då Lennarts avdelning är en del av kommunens 

verksamhet, som har en överväldigande resursmängd som omfattar både de mänskliga 

och ekonomiska. Därtill är Integrationsenheten närvarande vid alla framsteg inom 

nätverket, det vill säga en praktikplats placering. Utifrån beskrivningen vi gett av 
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nätverket tolkar vi det som att nätverket har en ledande nätverksform sett till de 

beskrivningar Kenis & Provan (2009) ger.  

 

Resterande organisationer inom nätverket har något att vinna genom att nätverka med 

den ledande organisationen som innehar de mänskliga resurserna. Vi tolkar Lennarts 

synlighet inom nätverket som att aktörerna inom nätverket tillskriver 

Integrationsenhetens framgång till Lennarts operativa arbete. Det operativa arbete som 

Lennart utför syftar till placeringar och utförandet av det tillkommande pappersarbetet.  

 

5.3.3 Spelets vinnare 

 

Enligt game theory är samtliga parter som är involverade i nätverket där för själviska 

anledningar (Klijn & Teisman, 2002). Alla aktörer utanför integrationsenheten har gått 

med i nätverket då de ser fördelana i samarbetet med en ledande organisation. Det 

själviska målet för aktörerna inom nätverket är möjligheten att få tillgång till billig 

arbetskraft. Genom att ta emot praktikanter kan organisationerna utnyttja de mänskliga 

resurser som finns till deras förfogande om de samarbetar med Integrationsenheten 

(Ibid, 2002). Då inte aktörerna är intresserade av de delar som inte påverkar den egna 

verksamheten har inte några bindande kontrakt eller skriftliga överenskommelser nåtts 

inom nätverket.  

 

Genom att nätverket samarbetar med att placera nyanlända lyckas nätverket uppnå vad 

Klijn & Teisman (2002) kallar för slutmålet inom ”Game theory”. Vinnarna är de 

företag och organisationer som står utanför Integrationsenheten. Varför vi påstår detta är 

för att nätverket har gett organisationerna åtkomst till billig arbetskraft, genom antingen 

jobb- eller språkpraktik. Därtill har organisationerna lyckats få sina resurser tilldelade 

genom informell kontakt, vilket gör att inget formellt kontrakt finns mellan aktörerna 

inom nätverket (Cross & parker, 2004). Därtill anpassar Lennart pappersarbetet som 

behöver utföras, vilket ännu mer fördelaktigt till de privata aktörerna och rektorn. Trots 

att integrationsenheten innehar de mänskliga resurserna, vilket Klijn och Teisman 

(2002) skulle kalla för en maktfaktor, så spelas ”spelet” på ett sätt som gynnar 

organisationerna.  
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5.4 PPP nätverk och effektivitet  

 

Nätverkets effektiva arbetssätt har kommit ur vad Osborne (2000) kallar för 

Implementeringen av PPP. När Integrationsenheten började inse hur de kunde arbeta 

med de mänskliga resurserna valde de att förlägga sin arbetsdelning inom nätverket på 

ett sådant sätt att det gynnade individen. Implementeringen av detta är väldigt nära det 

syfte som Integrationsenheten fick när den skapades, vilket var att effektivisera 

integrationsarbetet. Därmed valde Integrationsenheten att bemöta vad Osborne (2000) 

kallar för tidsdimensionen, genom att skapa en grund för samtliga relationer med 

nätverkande parter. Grunden har formats genom att förenkla den mottagande 

organisationens administrativa arbete. Inam har ett stort kontaktnät bland de nyanlända 

och Plattform Nybro, vilket underlättar valet av personer till praktikplatser. Inams 

kontaktnät bland de nyanlända medför att integrationsenheten kan placera de mest 

passande individerna på praktikplats, vilket är i linje för vad som kan anses vara en 

resursbindning enligt Håkansson & Snehota (1997) Inams arbete är viktigt, enligt henne 

själv, eftersom de som praktiserar är förebilder för de andra nyanlända som ännu inte 

kommit i kontakt med den svenska förenings- och näringslivet. Inams val av 

praktikanter visar på att Integrationsenheten anpassar sig efter de privata 

organisationerna och rektorn, vilket är i linje med de Håkansson & Snehota (1997) 

beskriver i Ara –modellen, där författarna menar att organisationer anpassar sina 

produkter och rutiner gentemot andra aktörer inom nätverket.  

 

Samtliga deltagare har medgett att det pappersarbete som krävs för att en individ ska 

kunna placeras på praktik har överlämnats till Lennart. Det har lett till att 

organisationerna som tar emot de nyanlända kan fokusera enbart på att lära individen 

arbetsuppgifterna och överlämna allt pappersarbete åt integrationsenheten och Lennart. 

Arbetsfördelningen inom nätverket kan kopplas till det Osborne (2000) beskriver som 

tidsdimensionen där organisationer inom nätverket anpassar sig till varandra och 

utvecklar ett förtroende.  

 

Genom den nuvarande fördelningen av arbetsuppgifterna har Integrationsenheten 

lyckats skapa en stabil bas för framtida samarbeten med olika organisationer och 

föreningar. Basen som lades har skapat ett förtroende för de aktörer som valt att ingå i 
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nätverket för att få tillgång till begränsade mänskliga resurser som Osborne (2000) 

förklarar. Intervjudeltagarna bland de privata organisationerna upplever att det är svårt 

att få tag på arbetskraft i en kommun som Nybro. Den åldrande arbetskraften inom de 

privata organisationerna har lett till att de är i behov av generationsskifte. Resursen som 

de eftersträvar finns tillgänglig inom ett samarbete med integrationsenheten. Dock så 

har ekonomiska resurser lyfts fram av privata organisationer som en anledning varför de 

inte tar emot fler praktikanter. Patrik från Nybro Golfklubb är väldigt nöjd med 

individen som har placerats hos honom, men han upplever att han inte kan anställa fler 

individer på grund utav finansiella skäl. Patriks upplevda situation ger stöd till Kenis & 

Provan (2006) diskussion kring att samtida ekonomiska uppfattningar och den politiska 

agendan har en stark påverkan på ett PPP nätverk.  

 

Många organisationer vill ha en utökad arbetskraft eller lärlingar till olika yrken menar 

Lennart, men majoriteten av organisationer ser problemet med att anställa en nyanländ, 

men inte behovet. Hans exempel på detta är det stora behovet av de nyanlända med 

språkkompetenser inom skolans värld. Många skolor ser inte fördelen med att anställa 

en nyanländ men enligt Lennart så beror det oftast på ovana. Han menar skolorna är så 

vana vid att anställa på ett visst att de sällan vågar anställa en nyanländ som har 

språkliga kompetenser. Skolorna skulle behöva anställa personer som både pratar 

svenska eller engelsk och arabiska som kan fungera som en språkbrygga mellan elever 

och lärare. När praktikanten väl är på plats i skolan och lärarna och rektorn ser fördelen 

med att ha en sådan individ, brukar det allt som ofta leda till anställning. Det är i linje 

med vad Håkansson & Snehota (1997) beskriver som aktivitetlänkar och 

resursbindningar. Det innebär att organisationer går samman i nätverk för att få tillgång 

till begränsade resurser. De begränsade resurserna syftar till individer med 

språkkompetenser som både talar ett språk som läraren förstår och ett annat för att 

kommunicera med barnen i skolan. 

 

De resursmässigt starkaste aktörerna inom nätverket vi har valt att undersöka är 

kommunen, arbetsförmedlingen och föreningslivet enligt intervjudeltagarna. Privata 

organisationer inom nätverket är inte en stor aktör när det kommer till mänskliga och 

ekonomiska resurser enligt Patrik och Stefan. Av den anledningen har de privata 

organisationerna sökt sig till samarbete med kommunen. Det är i linje med vad Klijn & 
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Koppenjan (2000) säger om de offentliga organisationer, då författarna menar att de har 

tillgång till utmärkande styrka och speciella resurser. De mänskliga resurserna 

kontrolleras av kommunen och de ekonomiska resurserna kontrolleras av 

arbetsförmedlingen. Föreningslivet är den största aktören som hjälper 

integrationsenheten med att placera de nyanlända på språkpraktik enligt Projektledaren. 

De privata organisationerna inom Nybro kommun måste söka sig till de 

organisationerna som innehar och kontrollerar de mänskliga och ekonomiska resurserna 

för att kunna vara lönsamma på längre sikt, då det råder brist på mänskliga resurser. Hur 

Patrik och Stefan kom i kontakt med Integrationsenheten var för att de yttrade sitt 

intresse gällande att ta emot praktiserande arbetskraft. Det stödjer Osbornes (2000) teori 

kring att organisationer söker sig till nätverket i syfte att hitta mänskliga resurser, en 

resurs som bara kommer att bli svårare att få tag på inom en snar framtid i Nybro 

kommun.  

 

Alla nätverkets olika aktörer är inte med i nätverket på grund av en enda gemensam 

anledning. Dock har aktörerna varit tydliga med vad prioriteringen inom nätverket varit, 

vilket har lett till det lyckade integreringsarbetet har skapat organisatoriska relationer 

och byggt ett stort förtroende för varandra. Det djupgående förtroendet som de olika 

aktörerna har för varandra inom nätverket har lett till det har blivit ett informellt 

nätverk, där parterna kan ringa till varandra när som helst för att lösa 

integrationsproblem. 
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6 Slutsatser 
 

6.1 Teoretiskt bidrag 

 

Sverige har problem med integrera människor med utländsk bakgrund (Strömbäck, 

2016). Enligt Klijn & Teisman, (2002) kan ett PPP nätverk skapa möjligheter för 

offentliga och privata organisationerna då ett sådant partnerskap öppnar dörrar och 

möjliggör genomförandet av svåra samhällsrelaterade projekt. PPP nätverk har en stor 

potential till att positivt påverka problem som är komplexa och kostsamma (Ibid, 2002). 

Vår studie har visat att PPP nätverk kan formas för att bearbeta det nuvarande 

integrationsproblemet som påverkar Sverige.  

 

Vår studie har därtill visat att det finns privata organisationer som är villiga att 

sammarbeta med offentliga organisationer i syfte att bearbeta det integrationsproblemet 

som Strömbäck (2016) beskriver. Det ska dock uppmärksammas att motiveringen för 

privata organisationer ofta ligger i önskan att få tillgång till resurser. Inom PPP nätverk 

är den resurshavande aktören oftast kommunen enligt Klijn & Teisman (2002). Ett nära 

samarbete mellan de privata och offentliga sektor kan leda till att ett ömsesidigt 

beroende mellan parterna skapas. Osborne (2000) menar dock att det ömsesidiga 

beroendet skapar svårigheter för PPP nätverk då aktörerna inom nätverket förhåller sig 

till sina egna kärnverksamheter vid viktiga beslut. Det innebär att alla aktörer inom 

nätverket söker sig endast till nätverket vid behov. Denna sortens behovsmotiverade 

agerande gör samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn sporadisk. Det 

sporadiska samarbetet som kommer ur aktörernas själviska behov gör att de söker sig 

till den aktör som besitter resurserna inom nätverket. Detta leder till att aktörerna som är 

ute efter mänskliga resurser agerar på ett sätt som gör det svårt för dem att 

uppmärksamma andra aktörer inom nätverket. Samverkan inom nätverk försvåras då 
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aktörerna inte kan uppfatta varandra. För att ett PPP nätverk ska kunna skapa en 

samverkan mellan samtliga aktörerna måste de existerande aktörerna först kunna se 

varandra. Vårt förslag till synligare samverkan inom PPP nätverk är att upprätta en 

dedikerad mötesplats för de involverade aktörerna. Med ett synligare nätverk kan 

aktörerna bilda aktivitetslänkar till varandra och på så sätt lösa komplexa problem 

genom nätverket på ett effektivare sätt. 

6.2 Nybros nuvarande nätverk  

 

Sett till informationen som intervjudeltagarna har delat med sig kan vi utläsa utseendet 

på nätverket. Utifrån utseendet på nätverket kan vi se förbättringsmöjligheter inom det 

existerande nätverket. Inom kommunen så nämns samverkan som det mest centrala 

ordet, men vi menar att nätverket har misslyckats med att uppnå en gemensam 

samverkan. 

 

Den existerande samverkan inom nätverket fokuserar på att kommunen ska agera som 

en länk mellan integrering av de nyanlända, arbetsförmedling och det svenska 

näringslivet. Integrationsenheten avsåg i sitt arbete att påskynda integrationsprocessen 

som de själva uppfattade som långsam. I syfte att lyckas med detta har de själva gjort 

sig till en sluss för snabba integreringsprocesser med ett lokalt arbetssätt. Lokalt 

arbetssätt syftar till Integrationsenhetens åtagande av arbetsförmedlingens pappersarbete 

och informella arbetssätt. Integrationsenhetens arbete får dock ingen uppmärksamhet 

inom nätverkets gränser, då ingen privat aktör eller rektorn uppmärksammar nätverkets 

olika delar. I en liten kommun som Nybro finns potentialen för en bättre och effektivare  

samverkan. Då Nybro är en liten kommun där alla känner alla enligt intervjudeltagarna 

anser vi att nätverkets alla delar borde vara synlig för alla aktörer som ingår i nätverket. 

 

6.3 Synlig samverkan 

  

För att nätverket ska bli effektivare, det vill säga inkludera fler aktörer och få bättre 

samverkan mellan aktörer behöver alla parter först kunna se varandra. Så som nätverket 

ser ut idag ser inte alla aktörerna varandra eller har vetskap att de medverkar i ett 

nätverk. Det har lett till att kontakten inom nätverket kan vara helt osynlig för främst 

utomstående men också för vissa aktörer inom nätverket, exempelvis föreningslivet och 
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rektorn. Nätverketsarbetet är inte synligt för alla organisationer inom Nybro kommun, 

vilket har lett till att integrationsenheten arbete troligtvis förbises. Om inte arbetet som 

nätverket gör blir synligt kan inte deras framsteg heller uppmärksammas.  

 

Om inte arbetet som Integrationsenheten genomför blir synligare så kommer det inte 

kunna bli effektivare på att attrahera privata organisationer. Den informella kontakten 

inom nätverket har lett till att nätverket inte har den struktur som skulle kunna göra 

nätverksarbetet synligt. Om en synlig struktur hade funnits i nätverket hade de redan 

involverade aktörerna inom nätverket kunnat uppmärksamma varandra, som i en delad 

nätverksform. Föreningar och organisationer med liknande fokus hade kunnat aktivt 

sammarbeta med varandra och skapa anpassade aktörsband.  

  

Lennart menar att det absolut viktigaste inom ett nätverk som försöker lösa 

integrationen är att samverka. Dock är den osynliga formen på nätverket inte skapt för 

att organisationerna ska kunna nätverka med varandra. Om inte företag och föreningar 

kan fritt kommunicera mellan varandra förloras en stor del av den naturligt 

förekommande samverkan som kan existera i exempelvis i ett nätverk med delad 

ledning. Då kommunen är den ledande organisationen har inte privata organisationerna 

och rektorn tänkt på att de behöver eller kan kommunicera med andra organisationer för 

att uppnå sina mål. Om nätverket skulle eftersträva en mer synlig och inkluderande bild 

i nätverket skulle djupgående samverkan kunna skapas mellan aktörerna inom 

nätverket. 

 
6.4 Strukturerad legitimitet  

 

Tidigare studier har redan bevisat att ett väl fungerande nätverk ska vara formell, med 

informella kanaler där förbättringsåtgärder kan diskuteras. Med en synlig struktur inom 

nätverket skulle organisationer utanför nätverket kunna uppmärksamma det jobb som 

görs. Med ett strukturerat nätverk kan nya organisationer utanför nätverket få en 

tydligare bild av vad de behöver tänka på om de vill gå med i nätverket. 

Integrationsenheten kan därtill hålla seminarier med NFG och de privata företagen 

tillsammans med integrationsenheten i syfte att få ut fler individer på praktik. Vi menar 
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att med den tillkommande legitimiteten av en formell struktur kan få fler organisationer 

att se intresset i att gå med i nätverket.  

 

Integrationsenheten har utvecklat ett väl utformat arbetssätt, vilket visas på det 

förtroende som alla i nätverket har till integrationsenheten. Men vad de behöver just nu 

för att växa och bli effektivare är samverkan, som Lennart själv påpekade. För att kunna 

få samverkan krävs legitimitet. För att legitimitet ska kunna uppmärksammas utanför 

nätverket krävs synlighet. Vårt förslag till detta är att man inom nätverket ska låta 

aktörerna träffa varandra i större återkommande möten. Om de olika aktörerna inom 

nätverket träffas kan de utbyta idéer och komma med förbättringsförslag till olika 

processer som syftar till att effektivisera de nyanländas arbetskraftsintegration. Det 

innebär att alla aktörerna inom nätverket har möjlighet till att se vilka som ingår i 

nätverket och på sätt samverka med de olika aktörerna utan att gå via en annan aktör. 

Genom att därtill involvera Nybro företagsgrupp kan Integrationsenhetens 

praktikmöjligheter uppmärksammas av flera lokala företag.  

  

Några av intervjudeltagarna medgav att de upplevt oro eller rädsla för den ovana som 

skulle uppstå om de valde att rekrytera på andra sätt än vad de är vana vid. Om företag 

får chansen att gå samman och träffa de nyanlända som har fått praktik eller anställning, 

samt träffa de företagen som erbjudit och mottagit nyanlända tror vi att deras oro och 

ovana kan övervinnas. Med en formell struktur kan nätverket legitimera sig själva, och 

bjuda in andra aktörer inom och utanför nätverket. Det skulle leda till att fler aktörer 

inkluderas till nätverket och integrationsenheten får möjlighet till att placera fler 

nyanlända på praktikplatser.  

 

Vi anser att en arbetsintegrationsplattform behövs för att bearbeta den oro som de 

privata organisationerna känner och sträcka ut en hjälpande hand till dessa företag. Om 

en plattform skulle skapas där företagen regelbundet får träffa varandra, finns det bättre 

förutsättningar för att placera personer på praktik hos fler företag i Nybro. Detta skulle 

leda till att fler nyanlända skulle kunna placeras på praktik och komma in i samhället på 

ett bättre sätt. Genom en gemensam plattform skulle nätverket bli effektivare, vilket 

skulle innefatta fler företag som medverkar inom nätverket samt att integrationsenheten 

skulle kunna placera fler flyktingar på språk- eller jobbpraktik. På grund av dessa 
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anledningar ser vi att ett möte där alla aktörer kan träffas och skapa formella och 

informella kommunikationskanaler kan nya idéer och förslag formas för att skapa en 

riktig samverkan inom Nybro kommun.  Det skulle leda till att integrationsarbetet skulle 

fördelas inom nätverket. En gemensam mötesplattform där de nyanlända bland annat 

kan träffa representanter från företag, skulle leda till att samverkan inom nätverket 

skulle öka.    

 
6.5 Avslutande reflektioner 

 

 

Studien som vi har genomfört är den första av sitt slag, där PPP har granskats för att se 

hur ett sådant nätverk kan hjälpa arbetskraftsintegrationen i kommuner. Utifall att andra 

kommuner skulle vilja eftersträva ett liknande nätverk vill vi uppmärsamma följande 

saker för praktiska bemärkelser och områden för vidare forskning.  

  

Det är först när den nyanlända fått uppehållstillstånd som hen kan placeras i en kommun 

och på riktigt starta det nya livet i Sverige. Tiden de nyanlända måste vänta på beslut 

från migrationsverket leder till att personen ofta känner oro och rädsla och kan därför 

inte integreras in till samhället.  

Det leder till att de nyanlända ofta kan ignorera språkutbildningar som ges, vilket är den 

absolut viktigaste grundläggande faktorn när det kommer till att placera en individ på en 

arbetsplats. Det är för att företagen ute i näringslivet värdersätter möjligheten att göra 

sig förstådd väldigt högt. Därför anser vi att vidare forskning bör uppmärksamma det 

extensiva förarbete som krävs för att ett mottagande av en individ ska bli så bra som 

möjligt under den första perioden. Om förarbetet lyckas blir individen en resurs för 

samhället, istället för en kostnad. Vi valde enbart att forska kring nätverksdelen som 

behandlade språkkunniga individer som har placerats på praktik eller jobb. Därför anser 

vi att vidareforskning bör göras på det extensiva förarbetet för att skapa en mer 

rättvisande bild av integrationsarbetet. Faktorer som utbildning, språk, erfarenheter och 

vart man i bor i landet kan påverka de nyanländas integrationstid. Därför anser vi att 

vidareforskning av ämnet bör inkludera dessa faktorer för att få en helhetsbild om vad 

som kan påverka integrationsarbetet.  
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Utifrån vår studie av PPP nätverket i Nybro har vi kommit fram till praktiska slutsatser, 

men det bör uppmärksammas att Integrationsenheten arbetssättet är anpassat för Nybro. 

Nybro är en liten kommun och alla olika myndigheter är geografiskt närliggande till 

varandra. Det innebär att problem som skulle kunna ta veckor kan lösas på timmar då 

Integrationsenheten kan, bokstavligt talat, gå till relevanta myndigheter för att lösa 

problem. Detta arbetssätt som Integrationsenheten har utvecklat är väldigt praktiskt och 

tidssparande för andra kommuner som liknar Nybro till storlek och utseende.  

Arbetssättet som Integrationsenheten skapade lyckades uppnå en hög grad av förtroende 

inom den egna verksamheten då det fanns tydliga arbetsfördelningar.  Vi anser att ett 

nätverk behöver ett effektivt arbetssätt för att kunna uppnå den graden av förtroende och 

legitimitet som krävs för ett lyckat och synligt nätverk. Det är först när förtroende och 

legitimitet finns inom det egna arbetssättet som nätverk kan bildas. När arbetssättet är 

utvecklat kan integrationsenheten nätverka med andra aktörer och göra nätverket synligt 

för närområdet. Därför menar vi att ett nätverk som arbetar med integrationen av 

nyanlända in i näringslivet måste ha en fungerande bas för sitt arbete innan ett PPP 

nätverk ska bildas.  
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Frågor till Integrationsenheten 

Vad har nätverket för syfte när det kommer till integrationen av den nyanlända 

befolkningen? 

Gemensam hjälp. Våra elever behöver dem. De behöver komma in i samhället. 

I vilket syfte upplever du att nätverket skapades?  

För att få hjälp. Allt praktiskt med språk.  

Inkluderas den nyanlända befolkningen i det här nätverket? Isådanafall: Hur?  

Vad vill kommunen få ut av nätverket? 

Varför gick du med i nätverket?  

Vilka intressenter, eller dolda aktörer, upplever du att ni har i ert nätverk?  

Upplever du att nätverket är formellt, i att det finns strikta regler och 

kommunikationskanaler?  

Vilka kanaler använder ni när ni kommunicerar inom nätverket?  

Hur nära kontakt har ni med de olika parterna i nätverket?  

Hur upplever du nätverksklimatet ut idag?  

Samarbetar ni med privata organisationer idag? Varför? Hur stora är organisationerna?  

Hur starkt upplever du att samarbetet är med era aktörer idag? Finns det 

förbättringsåtgärder gällande placeringarna av flyktingar?  

http://www.di.se/artiklar/2015/1/31/debatt-flyktingar-placeras-dar-arbetslosheten-ar-hogst/
http://www.di.se/artiklar/2015/1/31/debatt-flyktingar-placeras-dar-arbetslosheten-ar-hogst/
http://www.dn.se/valet-2014/integrationen-gar-framat-langsamt/
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Hur väl involverade är alla aktörer inom nätverket när det kommer till att fatta beslut?  

Skiljer sig relationerna inom nätverket mellan aktörerna?  

Upplever du att ni har ett stort förtroende för varandra inom nätverket?  

Upplever du att det finns ett ömsesidigt beroende inom nätverket?  

Hur placeras de nyanlända till en praktikplats eller arbete? 

Vilka krav har organisationerna på personen som placeras på praktikplats? 

Upplever du att era överenskommelser har förändrats över tid?  

Upplever du att ni anpassar er gentemot varandra? Upplever du att ni begränsar er i ert 

arbete när ni anpassar er till organisationer?  

Framgår det tydligt vem som har tillgång till resurserna respektive kontrollerar 

resurserna inom nätverket?  

Vilket område inom integrationsarbetet, upplever du behöver extra uppmärksamhet? 

Varför?  

Hur fördelas resurser inom nätverket? 

Vem kontrollerar att nätverket gör sitt jobb?  

När ni skapade nätverket, hur många organisationer/personer var involverade? Har ni 

expanderat sedan dess? 

Upplever du att du att du skulle kunna placera fler flyktingar om du jobbade på ett 

annorlunda sätt? Om ja: hur och varför? 

Hur kan nätverket stärkas?  

Hur kan nätverket få in fler aktörer?  

Hur kan nätverket effektiviseras?  
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8.2 Bilaga 2: Frågor till privata aktörer 

vilket syfte upplever du att nätverket skapades? Vad vill organisationen få ut av 

nätverket?  

Varför väljer ni att ta emot flyktingar till en praktikplats? 

Vilka intressenter, eller dolda aktörer, upplever du att ni har i ert nätverk?  

Upplever du att nätverket är formellt, i att det finns strikta regler och 

kommunikationskanaler?  

Vilka kanaler använder ni när ni kommunicerar inom nätverket?  

Har er organisation nära kontakt med nätverket?  

Samarbetar ni med andra privata organisationer idag gällande integrationsarbetet? 

Hur starkt upplever du att samarbetet är med kommunen? Finns det förbättringsåtgärder 

gällande placeringarna av flyktingar?  

Vilka fler aktörer förutom kommunen samarbetar ni med för att få in fler flyktingar in 

till en praktikplats? 

Upplever du att ni har makt i nätverket när det kommer till att fatta beslut?  

Hur upplever du nätverksklimatet ut idag?  

Upplever du att ni har ett stort förtroende för varandra inom nätverket?  

Upplever du att det finns ett ömsesidigt beroende inom nätverket?  

Hur placeras de nyanlända till en praktikplats eller arbete? 
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Har ni någon möjlighet att påverka vilka som ska placeras hos er? 

Är det någon speciell egenskap ni söker hos individen som blir placerade hos er? 

Vilka krav har ni på personen som placeras på praktikplats?  

Upplever du att era överenskommelser med kommunen har förändrats över tid?  

Upplever du att ni anpassar er gentemot varandra? Upplever du att ni begränsar er i ert 

arbete när ni anpassar er till kommunen?  

Framgår det tydligt vem som har tillgång till resurserna respektive kontrollerar 

resurserna inom nätverket?  

Upplever du att ni kan integrera flyktingar utan ett samarbete med kommunen? Och hur 

skulle det se ut idag?  

Hur fördelas resurser inom nätverket?  

Upplever du att du att du skulle kunna placera fler flyktingar om du jobbade på ett 

annorlunda sätt? Om ja: hur och varför? 

Hur kan nätverket stärkas?  

Hur kan nätverket få in fler aktörer? 

Hur kan nätverket effektiviseras?  
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8.3 Bilaga 3: Lennarts ritning 
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8.4 Bilaga 4: Projektledarens ritning 
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8.5 Bilaga 5: Inams Ritning   
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8.6 Bilaga 6: Patriks ritning 
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8.7 Bilaga 7: Stefans ritning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


