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Förord 
Innovationer förknippas vanligen med nydanande tekniska och ekonomiska 
landvinningar, gärna kopplade till ett tillväxtperspektiv. När vi lanserade en idé 
om att undersöka hur innovationsbegreppet också används inom sociala 
problemfält hade vi från början inte stora förhoppningar om att det skulle finnas 
någon som skulle vara villig att finansiera en sådan undersökning. Vi vill därför 
gärna rikta ett samfällt tack till Svenska Kommunförbundets forskningsråd som 
trodde på projektet och som med sin sekreterare Lars Roswall organiserat ett 
antal riktigt goda seminarier under arbetsprocessen. Tack också till alla 
forskarkolleger som under dessa så frikostigt delat med sig av sina kunskaper. Vi 
vill gärna särskilt tacka medarbetare, projektdeltagare och andra som har låtit oss 
följa och skriva om dem och deras projekt. 

Slutligen ett tack till professorerna Tapio Salonen, Åke Uhlin och Sven Hort 
som bidragit med värdefulla synpunkter. 

 
Sverige och Danmark, dec 2006 
 
Verner Denvall och Tabitha Wright Nielsen 
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Abstract 
This inquiry deals with experimental local social work, which out of the purpose 
of creating innovation in social work, try to solve problems of integration in 
deprived urban areas. Focus is on those kinds of experiments that are formulated 
within an empowerment perspective, and where empowerment is seen as 
synonymous with innovation and solutions of severe social problems. The 
inquiry deals with how innovation and empowerment are taking place in the 
integration of immigrants and refugees. What are the consequences, and what is 
the relevance to the group in question? How can such efforts bee understood and 
related to an innovation perspective? 

The study is part of a research program about innovation in municipalities and 
regions. The program was initiated and financed by “Sveriges Kommuner och 
Landsting”. Two different projects of integration, in Denmark and Sweden, were 
chosen as the empirical background. Both projects were dealing with integration 
of women with a background as migrants or refugees and both projects had 
empowerment as a goal. 

The inquiry shows that there has been a change in the understanding of 
empowerment. Nowadays empowerment is focusing on strengthen the ability of 
individuals and groups to use their resources and to take part in society as active 
citizen. These are changes which in crucial ways differ from the meanings of the 
concept, as it was ascribed in the social work of the seventies. At that time the 
concept was especially connected to a critique of the welfare state and its 
institutions. Empowerment was meant to mobilize the resources of marginal 
groups to create transformation and emancipation. The inquiry concentrates on 
transformations and the relation between normalisation and emancipation. What 
are the potentials of transformation in innovation?  Are processes of innovation 
making transformations and renewals or are they expressions of social discourses 
at a given time? Are processes of innovation contributing to strengthen the 
prevailing order rather than change it? In another way: To whom are processes of 
innovation innovative? 
 
Keywords: Empowerment, innovation, trust, renewal, social work, integration, 
refugees, immigrants, labour, neighbourhood, segregation. 
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Sammanfattning 
Rapporten bygger på en undersökning som finansierats av Sveriges Kommuner 
och Landsting inom ramen för Kommunförbundets forskningsråds program om 
innovativa kommuner och regioner. ”Innovativa processer i segregerade 
stadsdelar” har haft fokus på socialt försöks- och utvecklingsarbete i relation till 
integration av invandrare och flyktingar i det svenska och danska samhället. 
Konkret har undersökningen tagit utgångspunkten i två skilda integrationsprojekt 
i Sverige och Danmark i Öresundsregionen. Grunden för urvalet av projekt har 
varit att de själva och av andra aktörer definierats som innovativa, att de har varit 
kopplade till utveckling av boendemiljöer och då haft ett likartat fokus kring 
empowerment. Innanför ramarna för försöks- och utvecklingsprogram har dessa 
två projekt oberoende av varandra arbetat för att skapa integration för kvinnor 
med invandrar- och flyktingbakgrunder. Undersökningen har koncentrerats på 
insatser som med utgångspunkt i de lokala miljöerna arbetat utifrån 
empowerment- och brukarinflytandeorienterade perspektiv. Syftet har varit att 
undersöka hur de innovativa insatserna tolkas och omsätts i integrationsarbete, 
vilken räckvidd och betydelse dessa processer har för målgruppen och hur sådana 
processer kan förstås i ljuset av ett innovationsperspektiv. 

Undersökningen har till störst del haft fokus på det svenska projektet. Detta 
har utgjorts av en utbildningssatsning med fokus på att involvera kvinnor i sitt 
eget lärande. Projektet har huvudsakligen rekryterat kvinnor från en stadsdel i 
Helsingborg där det pågår en omfattande satsning förnyelse av den fysiska och 
sociala miljön. Genom praktik på arbetsplatser och genom att starta upp en egen 
förening för kvinnogruppen har aktiviteterna fokuserat att stärka kvinnornas 
resurser och kvalifikationer. Med det har avsetts deras språkkunskaper, deras 
kunskap om arbetsmarknaden och hur det svenska samhället fungerar. Ett annat 
mål har varit att stärka kvinnornas kontakter med och möjlighet att skapa nätverk 
i det svenska samhället. 

Det danska projektet, som är lokaliserat i ett bostadsområde från 1960-1970-
talet med omfattande social problematik, har syftat till att skaffa jobb och att 
förmedla dessa till boende som har socialbidrag och där den övervägande 
målgruppen har en annan etnisk bakgrund än den danska. En central princip i 
projektet har varit att rätten att få ekonomiskt bistånd är avhängigt viljan att ta 
emot erbjudande om arbete. Projektet visade sig inte aktivt arbeta med 
empowerment- och brukarorienterade metoder i en mera traditionell mening men 
är särskilt relevant i undersökningen genom den speciella förståelse av 
empowerment som projektet har iscensatt och som belyser hur 
empowermentbegreppet har förändrats. Denna senare förståelse är baserad på att 
empowerment uttrycker den enskildes vilja att använda sina resurser och att ta ett 
aktivt ansvar för sitt eget liv varför denna vilja om nödvändigt skall frammanas 
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med tvång. Det är förändringar i hur begreppet skall förstås som också kan 
iakttas i det svenska projektet om än i långt mindre radikal form. 

I rapporten presenteras en genomgång av innovationsbegreppet i synnerhet 
dess koppling till tillit. Analytiskt har vi utgått ifrån en modell från 1981. Vi har 
särskilt sökt efter idéer, normer och uttryck för ideologi som påverkar 
problemuppfattningar och innovativa lösningssträvanden liksom hur dessa kan 
utgöra förutsättningar för relationer mellan aktörer. Normer och kulturella 
förgivettaganden kan både förhindra och underlätta nytänkande. Normer kan stå 
i vägen för innovativ förändring – ”vi gör som vanligt” - men normer kan också 
uppmuntra innovativa processer.  

Undersökningens fokus på relationen mellan empowermentorienterade 
metoder och innovation och innovativa processer innebär en problematisering av 
hur innovation ska förstås som förändringspotential. Är de innovativa 
processerna reellt förändrande och nyskapande eller uttrycker de snarare 
samhälleliga diskurser på en given tidpunkt? Bidrar de innovativa processerna på 
till att stödja den rådande ordningen snarare än att förändra den? Formulerat på 
ett annat sätt: För vem är de innovativa processerna innovativa? 

Innovationsparadoxen innebär att en innovation presenteras som något nytt 
men i praktiken innebär en återgång till lösningar som provats förut. 
Innovationen kan på en nivå ses som uttryck för frigörelse och utveckling men 
samtidigt uppfattas som nya vägar för att skapa ordning och stabilitet. I den 
presenterade undersökningen har vi kunnat iaktta ett ökat tryck från 
välfärdsstatens sida där det ställs hårdare regler och krav på klienter men i en 
retorisk skrud där begrepp som empowerment och frigörelse används flitigt. 
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1. Innovativa processer i segregerade stadsdelar 
Ett stort antal program har det senaste två decennierna lanserats för att hantera 
storstadens fattigdom och eftersatta bostadsmiljöer, skapa tillväxt och hållbar 
utveckling. Samtidigt som dessa områden beskrivs som eftersatta betecknas de 
också som bärare av sin kreativa motbild: ”Ur myllret växer de annorlunda 
idéerna, innovationen och den nya företagsamheten” (Näringsdepartementet 
2002). Dessa ofta experimentella program innehåller en mix av aktörer, 
finansieringsformer, metoder och angreppssätt. En mängd mer eller mindre 
innovativa lösningar provas. Vilka som fungerar bra och varför är inte lätt att veta 
trots ofta omfattande utvärderingar. I synnerhet är kunskapen begränsad om hur 
de som blir föremål för dessa innovativa försök uppfattar dem. För vem är 
processerna innovativa?  

Inom ramen för SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) 
forskningsprogram ”Innovativa kommuner, landsting och regioner” presenterar 
vi här undersökningar av två strategiskt valda utvecklingsprogram i 
Öresundsregionen för att söka belysa de innovativa processernas villkor. En 
viktig utgångspunkt för undersökningarna är de sociala processer som skapar 
segregation och kategoriseringar i samhället liksom de försök som sker för att 
överbrygga och hantera dessa när de uppfattas som problematiska. Dessa 
strävanden skulle kunna betecknas som innovativa och en utgångspunkt i 
samband med SKL:s program har varit att det krävs innovations- och 
förnyelseförmåga både inom kommunernas verksamheter som i ett större 
regionalt perspektiv. Innovationer innebär komplexa processer med en mix av 
aktörer, yrkesgrupper och intressenter på olika nivåer. Inom ramen för SKL:s 
program har 8 andra program redovisats (www.skl.se), inget annat med denna 
infallsvinkel. Undersökningen gavs namnet ”Innovativa processer i segregerade 
stadsdelar”. 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur innovativa insatser 
tolkas och omsätts i integrationsarbete, vilken räckvidd och betydelse dessa 
processer har för en specifik målgrupp och hur sådana processer kan förstås i 
ljuset av ett innovationsperspektiv. Men syftet har också varit att om möjligt hitta 
innovativa goda exempel på en utveckling bort från en ökande socioekonomisk 
och etnisk segregation, särskilt ur ett sammanhang där brukarmedverkan lyfts 
fram. Det har även funnits ett teorigenererande syfte. Huvuddelen av de teorier 
som i dag förekommer om innovativa processer har ekonomiska eller tekniska 
utgångspunkter medan vi här förespråkar en samhällsvetenskaplig för att försöka 
förklara vad som sker då innovativa lösningar riktas mot samhällsproblem som 
segregation. 

Utifrån dessa övergripande syften kan två viktiga frågeställningar identifieras. 
En första fokuserar själva utvecklingsarbetets karaktär. Vilka aktörer är det som 
driver utvecklingen? Vilken roll har de som berörs (medborgare, brukare, 
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klienter) och hur tas deras intressen och synpunkter tillvara? Uppstår det nya 
organisationer, företag och allianser mellan aktörer? Tendenser i andra 
sammanhang visar att det sker en rörelse från det offentliga myndighetsstyrda till 
etablerandet av nätverk och partnerskap med nya organiseringsformer. Hur 
verkar dessa? Frågeställningen kan sammanfattas: Innovation för vem? 

En andra frågeställning fokuserar villkoren för storstadsförnyelsen. Det finns 
en mängd vägar för att utveckla eftersatta och segregerade stadsdelar. Ofta sker 
de olika inslagen på en lokal trial – and – error bas. I vissa fall sker förnyelsen 
genom att grupper tvingas flytta alternativt ställs utanför olika satsningar 
(Vestergard 1999). Eller att individers personliga utveckling sammanfaller med 
deras bostadskarriär och medför en flyttning från stadsdelen. Vilken räckvidd har 
innovativa processer? Kan mönster iakttas i de innovativa processerna? Vad 
innebär en god utvecklingskvalitet i stadsförnyelse? Sammanfattningsvis: Under 
vilka villkor kan en problemfylld storstadszon förändras till en hållbar 
utvecklingszon? En ”hållbar utveckling” utnyttjas flitig i allehanda retoriska 
sammanhang och är ett inte särskilt precist begrepp. Vår tillämpning är närmast 
sociologisk och vi intresserar oss för processer som minskar skillnader mellan 
grupper av människor och som utjämnar levnadsvillkor i stadsdelar som betraktas 
som utsatta och problemfyllda. Fokus ligger således både på människorna och på 
deras bostadsmiljöer. 

Syfte och frågeställningar medför både nödvändiga utvidgningar och 
avgränsningar. Dels krävs det avgränsning eftersom man trots goda ambitioner 
inte kan undersöka allt som förefaller lockande och angeläget. Dels – vilket vi 
kommer in på nedan – innebär ett innovationssystem att en rad nivårelaterade 
aktörer samspelar. SKL:s princip om att dessa undersökningar ska ta 
utgångspunkten i ett regionalt perspektiv innebär inte nödvändigtvis att de 
behöver vara nationsbundna. Det regionala perspektivet är för oss liktydigt med 
Öresundsregionen som med likartade förutsättningar och samhällsproblem 
arbetar under delvis skilda, delvis likartade villkor. Det som förefaller vara en 
innovativ, nydanande lösning i Köpenhamn kan uppfattas om ogörligt i Malmö 
och tvärtom. Eller håller detta på att uppluckras så vi i en framtid kan komma att 
få se mer av likartade innovationer?  

Studier av sociala innovationer är inget nytt även om vi i dag väl närmast 
förknippar innovationsbegreppet med tekniska och ekonomiska landvinningar. I 
skrivande stund läser vi i Svenska Dagbladet:  

Att låta en konstnär jobba som konsult kan få både ledning och personal att tänka 
innovativt. Detta ökar i sin tur företagets konkurrenskraft. ICA Kvantum i Ale är ett 
företag som har en egen konstnär. Företag som har ett tydligt fokus på innovativa, 
kreativa processer och förnyelse har störst konkurrenskraft. Länder och regioner som 
karakteriseras av stort utrymme för kreativitet anses få en allt starkare position i den 
globala ekonomin (2006-05-07, sid N:14). 



1. Innovativa processer i segregerade stadsdelar 

11 

Men redan i mitten av sextiotalet lanserades behov av sociala innovationer. I USA 
fördes vid den tiden inte bara krig mot Vietnam utan president Lyndon B 
Johnson började också föra krig mot fattigdomen. Det gällde att hitta gångbara, 
effektiva och innovativa lösningar för att få bukt med stora sociala problem. 
Politikerna ville veta hur detta lyckades vilket ledde till en omfattande våg av 
utvärderingar och en expansion för samhällsvetenskapen. Alla ville inte nöja sig 
med att vara neutrala betraktare och utvärderare. George W Fairweather föreslog 
i en idag tämligen bortglömd bok experimentell upplagda studier av sociala 
innovationer för att man skulle kunna utveckla ett bättre samhälle:  

The social scientist does have the responsibility to aid his society in solving its problems in 
their real-life settings” (1967:V).  

Han argumenterar övertygande för behovet av nytänkande för att kunna hantera 
problem som diskriminering, utanförskap och missbruk och lutar sig mot tunga, i 
dag klasiska studier som “The American Dilemma” av Gunnar Myrdal och 
“Asylyms” av Erwin Goffman. Hans poäng är att det krävs noggrann 
experimentell design där forskare parallellt med tjänstemän skapar och genomför 
väl utformade, kontrollerade undersökningar enligt formeln: Planera – genomföra 
– utvärdera – implementera. Hans koncept känns igen från dagens diskussioner 
om en kunskapsbaserad socialtjänst. De sociala problemen är allvarliga och 
forskaren kan enligt Fairweather inte stå med armarna i kors utan måste ut och 
jobba på fältet.  

Vi har som forskare dock inte deltagit i tillblivelsen av de program vi studerat 
utan har kommit in i ett senare skede. I fokus finns två snarlika processer där 
kommunala och privata aktörer genom olika former av externt stöd strävat efter 
att utveckla förhållandena för utsatta grupper och skapa tillväxt. Många gånger är 
det den belastade livssituationen som blir utgångspunkten för interventioner från 
det offentliga. Genom att avgränsa fokus i undersökningen har vi försökt att följa 
komplexa utvecklingsprocesser som präglats av såväl statliga, regionala som 
kommunala initiativ och hur de som blivit föremål för insatserna har involverats. 
Vilken räckvidd har då de innovativa processerna bland berörda? Vi har 
koncentrerat arbetet på två grupper som står på gränsen till arbetsmarknaden 
nämligen marginaliserade, ofta ensamstående invandrade kvinnor med svårigheter 
att få fotfäste på arbetsmarknaden och som är bosatta i segregerade 
storstadsmiljöer. Gentemot dessa grupper och deras vardagsmiljöer riktas stora 
ansträngningar, ofta i innovativ projektform.  

Problemställningar 

Storstädernas eftersatta bostadsområden befinner sig på akuten. De är föremål 
för återkommande statliga utredningar och mängder av projekt som drivs såväl 
nationellt som kommunalt. Den samhällsvetenskapliga forskningen har kunnat 
visa en fortgående etnisk- och socioekonomisk segregation under det senaste 
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decenniet. I problembilden ingår bristande samverkan mellan intressenter, svagt 
utvecklade planeringsmetoder, rigida myndigheter, snabbt föränderliga 
problemuppfattningar, sena insatser och sammansatta behov (Healey 1997, SOU 
1998:25, OECD 1998, Lahti Edmark 2002). 

Ca 10% av medborgarna inom OECD bor i eftersatta urbana miljöer. Det 
tycks krävas breda angreppssätt där flera olika nivåer och sektorer samverkar för 
att kunna hantera dessa djupt sammansatta problemkomplex. Det innebär en ny 
slags politik som karakteriseras av intervention i de lokala områdena, 
participaction av lokala aktörer, en mer klar och uttalad roll för privata aktörer, 
förbättrad koordination av offentlig politik samt olika former av partnerskap. Av 
allt att döma behövs insatser av experimentkaraktär som kombinerar utbildning, 
arbetsmarknadsprogram, ekonomisk utveckling, fysiska förbättringar och stöd för 
lokalsamhällets utveckling. Ett antal satsningar har nu skett för att lösa dessa 
problem ofta i form av utvecklingsavtal, statliga programstöd och projekt som 
förväntas bryta destruktiva segregationsmönster, skapa tillväxt och utveckla 
eftersatta bostadsmiljöer. Vissa av de delprojekt som initieras riktas mot specifika 
grupper, exempelvis arbetslösa ensamstående kvinnor, invandrare, ungdomar 
m.fl. 

I Norden är det framför allt Sverige och Danmark som aktivt har initierat 
samordnade program för att hantera storstadsproblematiken (Lahti Edmark 
2002). I Sverige har det skett genom ett antal statliga utredningar och program 
varav det senaste – Storstadssatsningen – pågick under perioden 1999 - 2005 i 7 
kommuner med en ekonomisk omslutning av ca 3 miljarder kr och ett särskilt 
inrättat kansli på näringsdepartementet. I storstadspolitiken ingår utvecklingsavtal 
med kommunerna och betoning på invånares delaktighet och engagemang. Även 
i Danmark är storstadspolitiken en statlig angelägenhet genom By- og 
boligministeriet och inrättandet av den tvärsektoriella satsningen Regeringens 
Byudvalg 1993. Här har man än mera tydligt och klart tidigare än i Sverige 
markerat betydelsen av aktörer fristående från staten och vikten av att eftersatta 
grupper involveras. I en särskild ”bypulje” har regeringen avsatt ca 100 milj dkr 
för utvecklingsarbete. I bägge länderna utvärderas dessa program av lokala 
utvärderare och ett antal rapporter har publicerats.  

I samband med dessa försök att bryta destruktiva mönster kommer dynamiska 
nyskapande processer att behöva hantera statiska mönster av institutionell och 
strukturell karaktär. Två olika slags perspektiv och förståelsesätt bryts här. Dels 
ett närmast klassiskt samhällsvetenskapligt som tar sin utgångspunkt i att de som 
bor i en stadsdel i grunden har inbördes asymmetriska relationer (rik/fattig, 
svensk/invandrare, yrkesarbetande/arbetslös etc). Med denna uppfattning 
betonas konsekvensen av det uppstått kategorier av grupper, vilket medför 
ojämlika levnadsvillkor (Tilly 1998). Vissa av dessa kan då vara mer eller mindre 
bestående. Kategoriella skillnader vidmakthålls genom institutionaliserade 
processer på en rad nivåer i samhället. Något som har demonstrerats i samband 
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med Välfärdsbokslutet (SOU 2001:79) och av Roger Anderssons undersökningar 
(2002). Innovativa processer medför med detta perspektiv snarast att 
ojämlikheten förflyttas mellan stadsdelar och att lösningarna blir selektiva. En 
undersökning som kartlägger innovationers utformning och deras räckvidd 
framstår därmed som angelägen. 

Mot detta ställs mer optimistiska tongångar som betonar kraften i moderna 
innovationssystem och hur dessa genom en mängd olika inslag kan skapa 
förändring och utveckling: partnerskap, dialogskapande, tillkomst av nya 
organisationer, social mobilisering och nya aktörer etc. Med detta perspektiv är 
det både önskvärt och möjligt att skapa dynamiska miljöer som förmår tillvarata 
brukares och kunders intressen. Det sker genom tillkomsten av nya former för 
samarbete mellan offentliga och privata aktörer, ”en finfördelad geografi av en 
mångfald utvecklingsorganisationer” (Brulin 2002:82). Dessa nya system uppges 
bli framgångsrika om de förmår upprätta god inbördes kommunikation och en 
hög grad av lärande. Det blir då av vikt att dokumentera framgångsrika 
innovationer, deras struktur och organisation. 

Frågeställning 1: Innovation för vem? 

Frågeställningen bottnar i den till synes paradoxala strategi som utvecklats inom 
storstadspolitiken kring ett utökat medborgarinflytande genom påbud uppifrån. I 
en nyligen publicerad kunskapsöversikt beskrivs följderna av att söka utveckla 
demokratiska processer som ”en gäckande grundbult” (Lahti Edmark 2002:90). I 
få av de exempel som presenteras lyfts det fram exempel på lyckade experiment 
med boendemedverkan. Det förefaller i stället vara en utvecklad projektretorik att 
tala om dess vikt medan den i realiteten är svår att förverkliga. Samtidigt beskrivs 
i en kunskapsöversikt att hållbarheten i innovativa system är starkt beroende av 
de tillitsfulla relationer som kan byggas upp mellan olika aktörer (Nilsson & Uhlin 
2002). Vi står här alltså inför ett klassiskt samhällsproblem kring makt och 
inflytande. Av den anledningen har ett centralt tema i den här undersökningen 
kretsat kring villkoren för de relationer som utvecklas inom innovativa system där 
medborgare ingår, vems intressen som driver utvecklingen och på vilket sätt som 
medborgares innovativa kraft tas till vara. Medborgaren/brukaren är påtagligt 
osynlig både när begreppet innovationssystem förklaras och när FoU-satsningar 
kring innovation motiveras, se exempelvis www.vinnova.se.  

Danska undersökningar har demonstrerat hur vissa boendegrupper utestängs i 
samband med storstadsinsatser trots motsatta ambitioner hos anställda 
välfärdsarbetare. Konsekvensen blir att mönster av segregation och kategoriell 
ojämlikhet kan förstärkas (Uggerhöj 1996, Nielsen & Uggerhöj 1999). Det är 
därför en angelägen uppgift att dels ta reda på hur sårbara boendegrupper 
upplever innovationsförsök, dels att stimulera en professionell 
kunskapsutveckling kring dessa uppgifter. 
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Frågeställning 2: Under vilka villkor kan en problemfylld storstadszon 
förändras till en hållbar utvecklingszon? 

Att den nya ekonomin drivs på och befruktas av exempelvis nära relationer med 
universitet och högskolor, etablering av korsbefruktande nätverk i en region och 
kreativa entreprenörer är nu väl dokumenterat (Gibbons 1994). På så sätt kan en 
social och ekonomisk utveckling stödjas. Detta gäller för områden som Kista och 
Gnosjö. Men vad gäller för eftersatta områden som präglas eller har präglats av 
segregation och ojämlikhet? Hur ser vägen ut för dessa områden? En delrapport 
från storstadssatsningen urskiljde ett antal framgångsfaktorer: långsiktighet, 
underifrånperspektiv, samverkan, målstyrning och utvärdering (Integrationsverket 
2002). Detta kan uppfattas som viktiga komponenter för de innovationssystem 
som behöver utvecklas.  

En viktig förståelse av begreppet innovation knyter det till nya kombinationer 
av aktörer, kunskaper eller produkter/processer. Innovationssystem relateras 
därigenom också till de organisationer och de institutionella villkor som omger de 
innovativa processerna. Vilka aktörer ges tillfälle att utveckla innovativa 
lösningar? På vilket sätt uppfattas något som innovativt och nydanande? I olika 
sammanhang har betydelsen av lärande miljöer förts fram som en pusselbit i 
utvecklande av innovativa system. Men det har också påvisats hur lärandet 
begränsas av kulturella, historiska och organisatoriska förutsättningar ”som sitter i 
väggarna” och därigenom påbjuder gängse institutionaliserade lösningar (Denvall 
2001). Det är därför viktigt att undersöka både hinder och möjligheter i dessa 
processer och att det vetenskapliga samhället erbjuder möjlighet till kritisk 
reflektion och lärande. 

Region och områden 

Öresundsperspektivet har utgjort en naturlig utgångspunkt för oss. Det motiveras 
bland annat av att likheter i förståelse- och angreppssätt har påvisats i den 
nordiska kunskapsöversikt som tidigare refererats (Lahti Edmark 2002). Genom 
de olika storstadssatsningar som pågår i regionen provas en rad metoder för att 
skapa tillväxt och bryta segregationsmönster. Dessa följs av lokala utvärderare 
och analyseras i varierande mån. Söder i Helsingborg och Höje i Taastrup 
kommun utanför Köpenhamn har valts ut strategiskt (se nästa kapitel för en 
utförlig genomgång). En utgör en tämligen nedsliten innerstadsdel medan den 
andra är ett förortsområde med höghusbebyggelse. 

Söder i Helsingborg, är en heterogen, större innerstadsdel som utmärks av hög 
omflyttning, hög andel utrikes födda och låga inkomster. Flera grupper är 
marginaliserade och står utanför arbetsmarknaden. Stadsdelen har dåligt rykte i 
staden, sliten yttre miljö och genomkorsad av trafikleder. Genom en medveten, 
genomgripande och politiskt prioriterad stadsförnyelseprocess försöker 
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kommunen bryta den negativa utvecklingen. I denna ingår social mobilisering av 
invånare och ett program för upprustning av den fysiska och sociala miljön. 

Höje i Taastrup kommun strax väster om Köpenhamn är ett bostadsområde 
som har stora paralleller med liknande miljonprogramsområden i Sverige, såväl 
fysiskt, utvecklings- som insatsmässigt. Här bor ca 8 000 invånare. Området har 
varit föremål för statliga interventioner under i synnerhet nittiotalet utan att den 
negativa utvecklingsspiralen förändrats i någon större utsträckning. Nästa större 
satsning skedde med start hösten 2002 och pågår till 2006 då stat och kommun 
satsar 27 milj dkr. i det bostadssociala programmet ”Byer for alle”. Programmet 
innehåller en rad organisatoriska och metodmässiga nya grepp.  

Dessa två kommuner har alltså delvis likartade problem och har i olika 
omgångar demonstrerat sin förmåga till innovativa lösningar. Inte minst genom 
att lyckas bli föremål för statens försök att skapa tillväxt och hantera 
segregationens negativa konsekvenser.  Kommunerna står inför fortsatta 
utmaningar i dessa bostadsområden, de arbetar med ett fortgående utvecklings- 
och förändringsarbete och har utvecklat ett slags permanenta innovationssystem. 
Samtidigt kan vi med fog ställa frågan – vad är innovativt eftersom problemen 
består? 

Teoretiska utgångspunkter 

Vad är det då som karakteriserar strävanden som försöker bryta ojämlika 
levnadsvillkor och ett segregerat boende? Teoretiskt har projektet till att börja 
med inspirerats av urbanforskning och teorier om ojämlikhetens villkor liksom av 
organisationsteorins analyser av komplexa förändringsprocesser med en mångfald 
aktörer, nivåer och intressen. I samband med undersökningen har vi i allt högre 
utsträckning fångats av de teoretiska ansatser som präglar forskning om 
innovationer. I många fall har dessa känts otillräckliga. I valet av teoretisk bas för 
den här undersökningen har en utgångspunkt varit att även innovativa processer 
som syftar till att hantera problem som segregation och marginalisering riskerar 
att upprätthålla eller till och med förstärka de klyftor som upprätthålls genom 
kategorisering. Ojämlikhetens mekanismer är synnerligen besvärliga att bryta 
varför de innovativa försök som prövas kommer att få särskilt svårt att lösa 
frågan om delaktighet och involvering av brukargrupperna. Å andra sidan är detta 
en utmaning som heter duga och ett område där behoven av metodutveckling, 
lärande och goda exempel är synnerligen stora.  

Vi gör en genomgång av kunskapsläget kring de begrepp som förknippas med 
innovationer och landar slutligen i en analytisk modell där dessa tillämpas.  
Innovationsbegreppet är som vi kommer att visa förknippat med olika aspekter 
av tillit. ”Uppfinnar-Jockes” tidevarv är förbi. Numera uppstår knappast 
innovationer genom att enskilda personer tänker ut en lösning som därefter 
provas i stor skala. I synnerhet inte då det gäller att lösa sociala problem. 
Innovationer i form av nytänkande uppkommer i komplexa processer bland en 
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mångfald aktörer där tillit uppfattas vara en central nyckel till framgång. Därför 
kommer vi att prova ”tillit” som analytisk ingång men kommer också att utveckla 
och komplettera detta. Mer om detta längre fram i rapporten! 

Uppläggning 

Efter en kort genomgång av hur vi har arbetat i de empiriska undersökningarna 
kommer två kapitel som fördjupar förståelsen av innovationsbegreppets 
komplexitet successivt.  De landar i den analytiska modell som vi tillämpar. I 
kapitlen fem och sex presenteras sedan de empiriska undersökningarna. Vi startar 
med det danska exemplet ”Jobbexpressen” och fortsätter med ”Ordkraft”, ett 
svenskt exempel. Vi lägger stor vikt vid att utförligt redovisa på vilket sätt som 
man velat utforma innovativa lösningar. Kanske kan detta inspirera (eller 
avskräcka beroende på hur man ser det) andra. Vi vill betona att våra skildringar 
på inget sätt är rättvisande utvärderingar. Sådana har för övrigt utförts av andra 
forskare. I stället har vi excerperat de delar som vi bedömer har störst relevans 
för våra frågeställningar, i synnerhet det som kan kopplas till hur de berörda 
involverats och konsekvenserna för dem av de innovativa försöken. Huvuddelen 
av vår analys sparas till rapportens sjunde kapitel. Rapportens avslutning i kapitel 
8 sker i en något friare form där vi också presenterar den ”innovationsparadox” 
som vi har iakttagit.  
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2. Metod och genomförande 
Utgångspunkten för undersökningen ”Innovativa processer i segregerade 
stadsdelar” var att identifiera villkoren för en utveckling som kan hejdas av den 
ökande socioekonomiska och etniska segregationen som präglar stadsmiljöerna i 
de större städerna och kommunerna, genom att fokusera på de innovativa 
processer som sätts igång genom sociala försöksinsatser. I undersökningen var vi 
speciellt upptagna av hur de grupper som projekten vänder sig till deltar i och 
upplever dessa insatser, och vi var intresserade av att lokalisera såväl hinder som 
främjande faktorer för sådana processers utveckling. Således var undersökningens 
utgångspunkt att innovativa processer i sociala frågor kan identifieras, undersökas 
och värderas. I ett socialpolitiskt sammanhang är detta ett rimligt antagande 
utifrån de många sociala försöks- och utvecklingsverksamheter som har präglat 
socialpolitiken och dess utformning sedan mitten av 80talet och fram till idag 
(Turunen 2004). 

Undersökningen har inspirerats av en komparativ ansats inom 
Öresundsregionen. Fokus har varit på integrationsinsatser för kvinnor med 
invandrar- eller flyktingbakgrund i respektive Danmark och Sverige, med 
formulerade målsättningar om att arbeta i förhållande till empowerment- och 
brukarinflytandeorienterade metoder. Avsikten med det komparativa perspektivet 
har varit att undersöka hur ett socialt problem hanteras i två länder. Är de 
innovativa lösningarna som utvecklas i Danmark möjliga att genomföra i Sverige 
och omvänt? Är det möjligt att identifiera homogena eller heterogena 
innovationer på liknande sociala problem?  

Att arbeta komparativt innebär både att söka skillnader och likheter. Alltför 
stora skillnader, så stora att kategorierna skulle vara inkommensurabla, menar vi 
inte föreligger. Sverige och Danmark är utifrån sociala, ekonomiska och politiska 
förhållanden nära besläktade. Vår komparation mellan det svenska och det 
danska projektet ger oss möjlighet att fundera över varför förhållanden som 
förekommer i det ena inte gör det i det andra. Samtidigt är det minst lika 
intressant att resonera kring hur det kommer sig att vissa förhållanden kanske inte 
inträffar i det ena projektet men väl i det andra.1 

Val av projekt 

De två projekt som har deltagit i undersökningen blev utvalda bland en rad 
möjliga utifrån ett kriterium om en viss grad av likhet i insats och metod. 
Gemensamt för de två projekten var att de båda arbetade i förhållande till 
integration av kvinnor med invandrar- eller flyktingbakgrund och formulerade 
målsättningar om att använda empowerment och brukarinflytandeorienterade 

                                                           
1 Vi är tack skyldiga Åke Uhlin som bland annat gjort värdefulla påpekanden kring 
komparationens brister och förtjänster för oss.  
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metoder. Båda projekten var försöks- och utvecklingsprojekt finansierade genom 
offentliga program och organiserade som partnerskapsbaserade projekt. De 
uppfattade själva att de arbetade innovativt i förhållande till gängse metoder som 
för att integrera etniska grupper i samhället. I fokus har varit en grupp kvinnor, 
vars livssituation är präglad av att de har bott länge (för några i 10-15 år) i 
respektive Danmark och Sverige, att de saknar utbildning från hemlandet, att de 
behärskar det nya modersmålet dåligt och att de bara har haft ringa eller ingen 
anknytning till arbetsmarknaden och det omgivande samhället. Därutöver skiljer 
projekten sig markant från varandra och kan inte omedelbart sammanföras 
utifrån metoder och insatser.2 

Det svenska projektet har varit ett Equalprojekt under den Europeiska 
socialfonden. Projektet, som låg i en stadsdel i Helsingborg, var ett integrations- 
och arbetsmarknadsinriktat språkundervisningsprojekt, där ca 100 kvinnor har 
deltagit under den treåriga perioden som projektet har existerat. I projektet, som 
var en dagverksamhet för kvinnor på försörjningsstöd, tog man utgångspunkt i 
en grupp kvinnor med barn i förskolan och skolan. De arbetade med 
språkinlärning dels genom att involvera kvinnorna i de egna barnens lärande, dels 
genom arbetsmarknadsinriktade praktikförlopp som ingick som en del av 
undervisningen. Därutöver arbetade man medvetet med empowerment- och 
brukarorienterade metoder. Det skedde genom etablering av kvinnornas egen 
förening – Bilahodod - avsedd att fungera som ett forum för aktiviteter och 
kontakter till andra svenskar och som en plattform för inflytande på projektets 
vardag och överordnade styrning. 

Det danska projektet var ett arbetsorienterat projekt vars uppgift först och 
främst var att förmedla jobb åt invandrare och flyktingar med socialbidrag och 
skaffa arbetsplatser till denna grupp. Projektet bestod av tre jobbkonsulenter och 
var en del av en större statlig satsning på integrationsområdet. Det var placerat i 
ett bostadsområde i Höje Tåstrup. Höje Tåstrup ligger väster om Köpenhamn 
och är en kommun med stora allmännyttiga bostadsområden med en hög 
koncentration av boende med annan etnisk bakgrund än dansk. En relativt stor 
andel av dessa har socialbidrag. Projektet var inhyst i samma byggnad som det 
lokala socialkontoret, vilket hänvisade arbetsmarknadsberedda klienter till 
projektet. Därutöver kunde invånarna i bostadsområdet själva hänvända sig till 
jobbkonsulenter för att få hjälp med att hitta ett arbete. Projektet vände sig brett 
till alla med socialbidrag, men man hade också en särskild insats till kvinnor i 
bostadsområdet. I projektets ansökan och vid dess start formulerades tankar om 

                                                           
2 Just svårheten med att finna projekt som matchade varandra i insatsen och problemställning 
betydde att vi vid undersökningens början var i kontakt med flera möjliga projekt innan det 
slutliga valet föll på dessa två. Dels fick vi från olika håll, inte minst från kommunerna själva, höra 
att projekten var goda exempel på innovativa försök att lösa sociala problem. Dels då det fanns 
gemensamma beröringspunkter eftersom bägge projekten syftade till arbetsmarknadsmässig 
integration för invandrare. 
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brukarinflytande, bland annat genom etablering av brukarråd knutna till projektet. 
Dessa blev dock inte förverkligade och även andra initiativ till att arbeta mer 
aktivt med brukarinflytande blev aldrig genomförda. 

De två projekten visade sig ha varierande praktiska metoder, organisation och 
innehåll. Även om de bägge på olika sätt ville marknadsföra sig som innovativa, 
och helt eller delvis riktade sig till samma grupp kvinnor, har skillnaderna 
komplicerat ambitionen att relatera projektens konkreta insatser i förhållande till 
varandra. Vi har i studien lagt större fokus på det svenska projektet än det danska. 

Undersökningens genomförande 

Undersökningen av de två projekten har genomförts som en etnografisk 
inspirerad undersökning. Det vill säga att den primära metoden har varit 
observation av projektens verksamhet kombinerat med kvalitativa intervjuer och 
skriftligt material om och av projekten. Orsaken till dessa arbetssätt ligger först 
och främst i det brukarperspektiv som var undersökningens utgångspunkt. 
Fältarbetet sågs som en möjlighet att etablera kontakt med kvinnorna för att 
förmedla deras perspektiv på insatserna. Samtidigt gav observationerna en 
möjlighet att följa projektens vardag och på så sätt få en annan inblick än vad 
som är möjligt genom beskrivningar och prat. Fältarbetet gav också möjlighet att 
etablera en dialog med medarbetare och andra samarbetspartner omkring 
projekten. Dels på det informella planet genom reflektioner och samtal i 
vardagen, dels genom förberedda möten där våra reflektioner över centrala teman 
i projekten kunde ventileras. På det sättet fungerade fältarbetet som ett sätt att 
föra tillbaka kunskap från projektet successivt. 

Det svenska projektet har följts under ett och ett halvt år. Dels genom två 
perioder av en till tre veckor, där undervisningen och vardagen i projekten följdes 
mera intensivt utöver andra löpande besök som skedde mera oregelbundet. Dels 
genom deltagande på speciella arrangemang av föreningen eller i regi av projektet. 
Slutligen genom deltagande på styrelsegruppsmöten och andra nätverksmöten 
relaterade till projektet. Därutöver har det förekommit intervjuer med elva av 
kvinnorna tillsammans med intervjuer med lärarna och ledarna av projektet. 
Intervjuer med projektets medarbetare har skett som temamöten. Först 
fokuserades projektets användning av och förståelse av empowerment, därefter 
andra centrala områden i projektet liksom reflektioner över vissa av 
observationerna. Utöver denna form av kunskapsfeedback till medarbetarna har 
arbetet med undersökningen, dess problemställningar och reflektioner kring 
projektet och dess arbetsmetoder presenterats på styrgruppsmöten. Slutligen har 
projektledaren tagit del av vår framställan och diskussion om projektet och har på 
så sätt haft möjlighet att kommentera och korrigera eventuella felaktigheter.  

Fältarbetet i det danska projektet varade under ett halvt år. Eftersom ramarna, 
insatsen och strukturen i projektet var annorlunda än det svenska projektets, fick 
fältarbetet också en annan karaktär. Även om det innehöll ett projektkontor var 



Innovationsparadoxen 

20 

medarbetarnas aktiviteter utspridda över kommunen. Det hade tydlig fysisk 
inramning där klienterna fanns dagligen och relationen mellan medarbetare och 
klienter hade mest karaktär av information och samtal, vilket betydde att fokus 
primärt kom till att ligga på hur klienterna skulle komma igång med att arbeta. 
Själva projektkontoret, dit klienter hänvisades, var utgångspunkten för två gånger 
en veckas observation. Härutöver skedde en observation av undervisningen i ett 
lokalt språkcenter för kvinnor med invandrar- och flyktingbakgrund vars elever 
var målgruppen i projektet. Observationerna ägde rum under över en vecka och 
hade som mål att ge inblick i problemställningar med fokus på kvinnorna. Liksom 
i det svenska projektet bevistades även möten i projektets formella organisation, 
om än i mycket mindre utsträckning. Det har förekommit intervjuer och samtal 
med medarbetare och personer som representerar en del av projektets 
nätverkssamarbete. Det vill säga socialarbetare, medarbetare från bostadsföretaget 
och andra från den kommunala förvaltningen. Därutöver baseras 
undersökningsmaterialet till övervägande del på projektbeskrivning, 
utvärderingar, tidningsartiklar och ett omfattande mediematerial. Fältarbetet 
upphörde då projektet beslutade att inte längre aktivt arbeta med 
brukarinflytande. Som skäl angavs att brukarinflytande inte var ett relevant 
verktyg för hur projektet skulle bedrivas. 

Fältarbetet i relation till undersökningens problemställningar 

Det etnografiskt inspirerade fältarbetet har blivit en viktig källa för vår förståelse 
av och möjlighet att studera projekten som innovativa processer. En erfarenhet vi 
gjort är att det visade sig mycket svårare än vi trott att realisera det 
brukarperspektiv som varit undersökningens utgångspunkt. Den tillitsrelation till 
kvinnorna som är nödvändig för att kunna anlägga ett brukarperspektiv har varit 
svår att etablera. Det berodde på flera förhållanden som både handlar om 
fältarbetets karaktär och de undersökningens ramar. Liksom om relationen och 
interaktionen mellan forskare och forskningsobjekt i et sammanhang där 
deltagarnas positioner är starkt strukturerade och definierade av olika 
maktrelationer. Forskaren är inte neutral utan genom sin närvaro själv en del av 
detta rum av relationer (Haraway 1998). Det styr former, dynamik och innehåll i 
informanternas berättelser och präglar relationerna och deras räckvidd. 

Mest markant har denna problemställning varit i Danmark där både projektets 
innehåll och form men också yttre förhållanden försvårade möjligheten att 
anlägga ett brukarperspektiv. Projektet hade inte någon fast och stabil grupp av 
klienter. Klienterna var utspridda över hela bostadsområdet och blev bara 
kontaktade eller kontaktade själva projektet i samband med att deras frågor skulle 
behandlas. Relationen mellan jobbkonsulenter och klienter var en ojämn 
maktrelation på grund av att jobbkonsulenterna hade möjlighet att utförda 
sanktioner (indragning) av klienternas socialbidrag och a-kassa om de vägrade att 
ta emot ett erbjudande om sysselsättning. Mötet med klienterna som skulle utgöra 
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bakgrund för att anlägga ett brukarperspektiv skedde enbart i dessa kortvariga 
sammanhang där deras biståndsbehov och sysselsättningsmöjligheter skulle 
avklaras. Ett sådant forum var omöjligt att etablera en närmare och mer tillitsfull 
relation utifrån. Därutöver var själva bostadsområdet präglat av en omfattande 
social insats som bestod i språkundervisning, bostadssocialt arbete, 
ungdomskriminalitetsförebyggande projekt och en rad andra sociala insatser. 
Bostadsområdet var således föremål för en massiv professionell uppmärksamhet 
och definierades utifrån sina sociala och integrationsmässiga negativa 
problemställningar. Samtidigt har en markant politisk kursändring i den danska 
integrationsdebatten och den förda politiken inte kunnat undgå att prägla 
omgivningen och att förstärka upplevelsen av en vi-och-de relation. I ett sådant 
sammanhang, där undersökningen kontaktar ett projekt etablerat genom 
myndigheter och professionella, var det svårt att anlägga ett specifikt 
brukarperspektiv. Brukarperspektivet hade möjligen kunnat genomföras om 
undersökningen blivit upplagd på ett annat sätt. Exempelvis genom att utgå från 
bostadsområdet under en längre tid utanför de institutionella ramar som de 
sociala projekten utgör eller genom att kontakterna, som skulle fungera som 
tillträde till projekten och till klienterna, inte hade varit myndighetspersoner. 

I Sverige var förhållandena annorlunda. Projekten hade en annan karaktär och 
relationerna mellan medarbetare och kvinnor var mer komplext och mindre 
präglade av en öppen påverkan och direkt maktutövning. Det var ett längre 
undervisningsförlopp, där det även skedde försök att involvera kvinnorna i 
undervisningen och till att ta en aktiv del i planeringen av deras framtid. 
Föreningen Bilahodod hade också etablerats som en plattform för inflytande i 
projektet och som grund för att kvinnorna skulle synliggöras och utöva inflytande 
utanför projektet. Men de överordnade problemställningarna angående de olika 
mekanismer som präglar relationer och interaktioner var gemensamma. 
Kvinnornas närvaro i projektet var sammanlänkat med mottagande av 
behovsprövad ekonomisk hjälp och var därför inte frivillig. Det faktum att 
kvinnornas närvaro i projektet var kopplat till kön, etnicitet och klass kan ses som 
ett djupgående problem som uttrycker något väsentligt om deras position i det 
svenska samhället (de los Reyes & Mulinari 2005). Något som också det starkt 
påverkar de relationer som var tänkta som en utgångspunkt för ett 
brukarperspektiv i vårt arbete. 

Fastän brukarperspektivet således inte kunde genomföras fullt ut, har 
fältarbetet och det komparativa perspektivet väsentligt bidragit till att 
undersökningen kunnat fördjupa förståelsen av de dilemman som är förbundna 
med att anlägga ett innovationsperspektiv på sociala försöks- och 
utvecklingsarbeten. Fältarbetet har gett en konkret inblick i projektens arbete och 
vardag. Den löpande dialogen med de medarbetare, som i synnerhet fältarbetet i 
det svenska projektet har möjliggjort, har varit väsentliga. 
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De två projekten skiljer sig väsentligt från varandra och kan därför inte 
jämföras utan vidare. De kan inte heller beskrivas som representativa för 
integrationsarbetet i Danmark och Sverige. Däremot kan deras status som 
försöks- och utvecklingsprojekt ses som uttryck för mer generella inslag i de 
socialpolitiska diskurserna kring integration, medborgarskap och försöksprojekt 
för sårbara grupper i Danmark och Sverige. 

Vad är känt sedan tidigare? 

Vi har som sig bör eftersökt redan existerande kunskap om det fält vi är 
intresserade av. Genom att vända oss till universitetsbibliotek har vi fått hjälp 
med att leta upp relevanta engelska, svenska, norska och danska databaser. 
Därefter har vi kombinerat de olika begrepp som vi uppfattat har haft störst 
relevans: 

Innovation, innovative + change, social, segregation, neighbourhood, labour, 
refugee, woman, empowerment, power, migration, immigrant, exclusion, 
inclusion. 

Innovation, innovativ + förnyelse, förort, socialt arbete, socionom, 
arbetsmarknad, bostadsområde, invandrare, integration, flyktingar, kvinnor, 
segregation, empowerment, makt, immigrant, exklusion, inklusion. 

Innovasjon, innovativ + fornyelse, drabantby, sosialt arbeide, sosionom, 
arbeidsmarked eller arbeidsmarknad, boligområde, innvandrere, flyktninge, 
kvinner, integration, segregation, empowerment, makt, intergrasjon, eksklusion, 
inklusion. 

Innovation, innovativ + fornyelse, forstad eller ghetto, socialt arbejde, 
socialrådgiver, arbejdsmarked, boligområde, indvandrere, flygtninge, kvinder, 
integration, segregation, empowerment, makt, eksklusion, inklusion. 

Dessutom har vi särskilt sökt efter artiklar och monografier kring begreppet 
”Innovativa processer” utgivna under perioden 2002 – 2006. Sedan tidigare fanns 
en sökning tom 2001 presenterad i utredningen Innovativa processer, SOU 2003:90. 

Dessvärre har resultatet blivit magert. Knappast några artiklar eller böcker 
förekommer, i alla händelser inte om man kombinerar begreppen ovan. Det kan 
ju naturligtvis vara så illa att vi missat centrala verk eller sökt med fel begrepp. Vi 
har i alla händelser tagit del av abstract och sammanfattningar, sorterat bland 
dessa och därefter beställt det dryga dussintal artiklar och böcker som förefallit 
intressanta.  

Vad kan då det skrala resultatet bero på? En välkänd bias vid 
litteratursökningar är att man som forskare enklast får tag på positiva artiklar 
publicerade i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Artiklar som är kritiska 
och som visar fram misslyckade program tenderar att publiceras i mindre 
utsträckning än de som visar framgång. Andra undersökningar kan ha 
presenterats vid konferenser enbart och kan då finnas gömda i rapporter eller på 
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någon svåråtkomlig hemsida. De är då inte lätta att få träff på. Slutligen har vi inte 
täckt mer än fyra språkgrupper. Möjligen skulle vi även ha sökt via fler språk.  

Vi har undvikt artiklar med klara tekniska och ekonomiska kopplingar under 
sorteringen och genom hur vi kombinerat sökbegreppen. Vi har sedan tidigare 
och med stöd av två bra översikter – SOU 2003:90 och Nilsson & Uhlins 
översikt till Vinnova 2002 – fått en relativt bra bild över den senare forskningen 
samt en vägledning till de teoretiska diskussioner som pågår kring 
innovationsbegreppet. Vi har framför allt varit intresserade av att komplettera 
denna bild med empiriska undersökningar bortom de renodlat 
näringslivsinriktade.  

Inom fältet socialt arbete framträder några artiklar som i huvudsak fokuserar 
empowerment som metod i undervisning och i community work. Chan & Ng 
från Hong Kong redogör exempelvis i en artikel 2002 för hur de själva på ett som 
det förefaller innovativt sätt försöker utforma en undervisning som präglas av 
empowerment. Intressant men knappast inom vårt område. Andra artiklar 
beskriver innovativa metoder inom hyresgästområdet i Holland (Gruis et al 
2005), hur innovativa system kan utformas som managementprinciper (Fuglsang 
& Sundbo 2005) alternativt utgöra en förutsättning för sustanability (Dijkema et 
al 2006). Kopplingen mellan spetsforskning och lärande beskrivs som en 
förutsättning för radikala innovationer i en post-industriell diskurs (Shinn 2005) 
och en annan forskare utnyttjar spelteori för att klargöra vilka som har vunnit 
respektive förlorat i samband med ett utvecklingsprojekt i Senegal (Dorsner 
2004). 

Några få andra studier finns återgivna i den kommande texten. 
Sammanfattningsvis framträder ett undersökningsområde som är magert på 
relevanta studier. De som har utförts har uppenbarligen skett med andra 
forskningsfrågor och i andra kontexter.  
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3. Innovation, tillit och ojämlikhet 
I detta kapitel kommer vi att fördjupa oss i rapportens centrala begrepp. I 
synnerhet har vi fastnat för begreppet ”tillit” vilket enligt flera bedömare är 
väsentligt i samband med uppkomsten av innovationer. Vi kommer särskilt att 
diskutera dess relevans i samband med de lokala sociala försöks- och 
utvecklingsprojekt som har startats för att hejda de negativa konsekvenserna av 
den sociala, ekonomiska och etniska segregation som präglar utsatta stads- och 
bostadsområden.3 Mer precist insatser som är riktade mot att lösa sociala, 
ekonomiska och sysselsättningsrelaterade problem för de mest marginaliserade 
grupperna i dessa områden. I undersökningen finns det två valda insatser i 
respektive Sverige och Danmark. Insatserna har bland annat det gemensamt att 
en del av eller hela verksamheten är inriktad på arbetsmarknadsmässig integration 
av kvinnor med annan etnisk bakgrund. Kvinnor som talar dålig svenska eller 
danska, har dålig eller ingen utbildningsmässig bakgrund och som huvudsakligen 
lever på socialbidrag. Därutöver utgör ett empowerment eller brukarperspektiv en 
del av de målsättningar och metoder som det arbetas med i insatserna, om än att 
det har olika vikt och betydelse i de två insatserna. Centrala aktörer i dessa 
insatser karaktäriserar dem som just innovativa exempel på lokal, sociala 
problemlösning. Insatserna kan därför granskas i ett innovationsperspektiv 
genom att de utgör ett försök att skapa förnyelse och förbättring av sociala 
problem.  

Undersökningens problemområden har bakgrund i de sista 10-15 årens lokala 
(boende)sociala insatser som har förekommit både i Sverige och i Danmark. 
Erfarenheterna från dessa insatser har varit att de mest marginaliserade grupperna 
har varit svåra att nå. Det var problematiskt att etablera insatser för de mest 
marginaliserade grupperna i den första generationens (1995-1999) boendesociala 
insatser av flera orsaker. Invånargrupperna kunde inte nås och var ej delaktiga i 
insatserna (Nielsen och Uggerhöj 1997, Andersen 1999, Lahti Edmark 2002). I 
andragenerations insatserna (1999 och framåt) har det varit ökad uppmärksamhet 
på att målinrikta arbetet i förhållande till dessa grupper. I Danmark är ”Nya vägar 
i den stads- och boendesociala insatsen” och ”Städer för alla” exempel på sådana 
insatser, som har haft som mål att arbeta mer målinriktat i förhållande till de mest 
marginaliserade grupperna. ”Blommansatsningen” i mitten av nittiotalet och 
”Storstadssatsningen” i inledningen av 2000-talet har utgjort liknande svenska 
exempel. Det är alltså frågan om omfattande sociala problem som berör tusentals 

                                                           
3 Beteckningen lokala sociala försöks- och utvecklingsinsatser i motsats till bostadssociala insatser 
är avsiktliga. De bostadssociala insatserna har kännetecknats av bredd och helhetsorientering. 
Både i förhållande till invånarmiljö och den fysiska miljö. De insatser som ligger till grund för 
denna undersökning är explicit riktade mot en social insats till de mest marginaliserade grupperna 
i belastade stadsdelar och bostadsområden. 
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personer i utsatta positioner och där det förekommer behov av nya lösningar 
varför innovativa sådana borde vara varmt välkomna! 

Introduktion om begreppen 

Innovation bygger på latinets ”innovatio” = förnyelse. Enligt NE utgörs 
innovationer av ”förlopp genom vilket nya idéer, beteenden, ting och 
tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där.” 

Redan inledningsvis antydde vi att innovationsbegreppet är laddat med 
positiva konnotationer. Det förefaller vara ett av dessa eftersträvansvärda 
begrepp som är en del av den moderna ekonomin och globaliseringsandan. För 
vem vill inte uppfattas som innovativ, uppfinningsrik och kreativ? Det finns en 
påtaglig guldglans kring den som utpekas som innovativ eller som verkar inom en 
sådan sektor. Att vara innovativ kan ju tolkas som motsatsen till trög, 
konservativ, oföränderlig och inflexibel – dvs. raka motsatsen till de ideal som 
just nu präglar oss i allt högre utsträckning. En rad författare, bland dessa 
sociologen Richard Sennett, har pekat på hur moderniseringen skapar nya 
relationer mellan oss människor och hur det sker värderingsförändringar där vi 
förutsätts acceptera flexibilitet, rörelse och snabba förändringar (2000). Varje 
högskola med självaktning ger kurser i ”Innovationsteknik”, professurer med 
inriktning mot innovation inrättas och stater, inte minst de nordiska, lanserar 
program för innovativa satsningar, i Sverige VINNOVA – Verket för 
innovationssystem och med kusiner i Danmark och i Norge. Initiativ har tagits 
kring upprättande av forskningsprogram och strategier för uppmuntran av 
innovationssystem samt för en statlig utredning, den sk ”Gidlundska 
utredningen” som kom med sitt slutbetänkande 2003 (SOU 2003:90). 

Vi tycks med andra ord mer eller mindre indragna i en lavin av förhoppningar 
om innovativa förändringar (se även översikt i Benner 2005). Vad avses då med 
ett begrepp som innovation som med en rad tillägg (-process, - system, - politik, -
teknik, -klimat) utgör en del av vår vardagsvokabulär? Låt oss inledningsvis ha 
hjälp av några antaganden som i någon mån kan precisera begreppets innebörder. 
Vi utgår här till stor del från de officiella klargöranden som under senare tid har 
lämnats av VINNOVA.  Vi har särskilt tagit fasta på tre inslag vilka vi uppfattar 
som bärande i synen på innovationer. Därmed inte sagt att vi automatsikt 
instämmer i dessa utan betraktar dem mer som diskursiva ståndpunkter.  

1. Innovationer är nödvändiga för hållbar tillväxt. 

Med denna inriktning betonas hur ekonomisk tillväxt och en god 
samhällsutveckling är beroende av ett bra klimat för innovationer. ”Ett sådant 
karakteriseras av kunniga människor, en entreprenöriell samhällsanda och lärande 
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genom kunskapsutbyte mellan människor och organisationer.”4 Något som i sin 
tur anses kräva en medveten politik som stödjer sådana processer. 

Innovationsbegreppet förknippas i synnerhet med teknik och ekonomi, vilket 
inte minst två tongivande genomgångar av begreppet under senare tid visar. 2002 
publicerades en kunskapsöversikt av VINNOVA på temat ”Regionala 
innovationssystem” (Nilsson & Uhlin 2002) och ett år senare utredningen 
”Innovativa processer” (SOU 2003:90). En rad studier har visat att 
kombinationen av ökad teknologikunskap och utökat samspel mellan näringsliv 
och stat har bidragit till nya lösningar vilka har befrämjat tillväxt. För att 
innovationer skall bli möjliga krävs bland annat ambitiösa satsningar på FOU 
men även sådant som produktionstillgångar, viss form av efterfrågan och 
konkurrens (Nilsson & Uhlin 2002:12). Förhoppningarna om att kunna stimulera 
eller rent av styra utvecklingen i riktning mot en ökad förekomst av innovationer 
och därmed ökad tillväxt har lett till ökat fokus på statens roll att främja lokala 
innovationsprocesser.  

Innovationer är framför allt, men inte enbart, förknippade med ekonomisk 
tillväxt. Även sociala problem kan finnas i fokus och inom EU lanseras nu den 
tredje generationens innovationspolitik. Den innebär att offentlig politik 
uppmärksammas i ökad utsträckning och att arbetsmarknad och socialpolitik blir 
nya områden för innovativa försök. Innovationer kan uppfattas som en modern 
snabblösning, en quick-fix för att lösa allehanda ekonomiska och sociala problem. 
I sådana snabba satsningar är det lätt hänt att man vill bortse från historien. Den 
”stökar till det”, hellre då utgå ifrån ett nolläge och satsa framåt med full fart. Vi 
återkommer till dessa resonemang i nästa kapitel. Brukarinflytande och 
empowerment utgör vanliga ledord i den sortens program, vilket vi kommer att 
kunna iaktta i de två studerade projekten. Vi återkommer även till detta. 

2. Innovationsprocesser sker inom innovationssystem. 

Två delvis sammankopplade begrepp är särskilt frekventa i diskussioner om 
innovationer, innovationsprocesser respektive innovationssystem.  

Innovationer antas innebära omvandling av kunskap till nya varor och tjänster. 
Detta utvecklas i synnerhet när olika aktörer möts i en ömsesidigt lärande 
process, i ett system som uppmuntrar lärande: ”ett nätverk av organisationer, 
människor och spelregler inom vilket skapande, spridning och innovativ 
exploatering av teknologi och annan kunskap sker”.5 Sådana processer anses ha 
särskilt god förmåga att utformas om det sker i system av aktörer från universitet, 
företag och politik; Triple Helix. En rad modeller har sedan utvecklats, såväl 
teoretiskt/analytiskt som praktiskt, för att undersöka respektive understödja 
Triple Helix. 

                                                           
4 www.vinnova.se 020902 
5 www.vinnova.se 020902 
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Michael Gibbons och några andra forskare (1994) beskrev i inledningen av 
nittiotalet framväxten av allianser i nya former för att producera kunskap bredvid 
den mer traditionella vetenskapliga forskningen. Något som karakteriserades av 
breda tvärvetenskapliga miljöer samt att kunskap i allt högre uträckning 
producerades i användarmiljöer tillsammans med olika parter. Knappt tio år 
sedan vidareutvecklade de dessa tankar (Nowotny et al 2001). Den intensiva 
interaktionen mellan det vetenskapliga och det omgivande samhället medför att 
vetenskapssamhällets traditionella monopol på skapandet av kunskap håller på att 
upphöra. Nya institutioner som dels utmanar gamla institutionella gränser och 
som medför en mer kontextualiserad kunskapsproduktion växer fram. I en värld 
av ständigt ökande komplexitet, informationsbrus och svårbedömbara framtider 
kommer behovet av att minska osäkerhet och att därmed reducera risker vara 
närmast omättligt enligt deras synsätt. Organisationer producerar därför kunskap 
i allt högre utsträckning och i nya sammanhang med nya aktörer. Något som 
skulle kunna befrämja uppkomsten av innovationer. Särskilt spridningsmönster 
har blivit föremål för studier (Rogers 1995). 

3. Innovationer uppstår i ett ömsesidigt lärande.  

Eftersom innovationer uppstår i samspel mellan skilda aktörer betonas på flera 
håll hur detta är en del av ett ömsesidigt lärande. En process som bör präglas av 
tillit mellan aktörer men som kan och bör understödjas av en klok politik som 
undanröjer strukturella hinder och som samordnar skilda systeminslag. Det kan 
röra sig om ramar, lagar och rutiner men också om att skapa ett nytt 
politikområde som går på tvärs med gängse inrutade regelverk och 
myndighetsstrukturer. Innovationerna antas uppstå i gränsland mellan etablerade 
strukturer som en följd av en ansamling av kompetenser, gärna inom en 
geografisk närhet av varandra och som en följd av nätverk byggda på socialt 
samspel, kunskap och utvecklat förtroende. Begrepp som kluster, 
gränsöverskridande lärande och regionala innovationssystem är uttryck för sådana 
inslag som anses centrala inom innovationspolitiken.  

Betoningen på lärande och samspel inom och mellan organisationer förefaller 
ha en hel del likheter med det koncept som lanserades i inledningen av nittiotalet 
om ”lärande organisationer”. Då föreslogs en rad inslag för hur organisationer 
borde agera för att bli effektiva, resultatinriktade och uppnå avsedda mål. De 
borde initiera åtgärder som ökade kommunikationen mellan skilda enheter inom 
organisationen och som skapade en kontinuerlig inlärningssituation. Tanken var 
bl a att med en ökad medvetenhet om villkoren på den egna arbetsplatsen och 
större förtrogenhet om starka och svaga sidor skulle medlemmarna känna ansvar 
för organisationens mål. Det kunde bestå i att skapa ett tillåtande klimat, öka 
kvalitén på information, upprätta demokratiska arenor och forum och ge ökad 
insyn i organisationens förhållanden. En omfattande internationell forskning 
syftade till att påskynda utvecklingen av lärande organisationer (Argyris 1992, 
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Senge 1995, Risling 1987 och Müllern & Östergren 1995). Liknande idéer 
förespråkas inom de delar av planerings- och utvärderingsteorin som inriktas mot 
processer. Utgångspunkten är då att understödja kommunikation mellan skilda 
intressen varför fokus bör vara att stödja dialog och kommunikativt handlande 
(Khakee 1991, Öresjö 1993, Sager 1990, Fetterman 2001). Dessa uppfattningar 
om möjligheterna till lärande och förändring kontrasteras å andra sidan med de 
teoretiska utgångspunkter och empiriska erfarenheter som beskriver 
konsekvenserna av att organisationers har likartade strukturer och funktionssätt 
(Meyer & Scott 1983, Brunsson 1990). 

Alldeles oavsett om konceptet ”lärande organisationer” varit lyckosamt eller 
mest kommit att fylla en symbolisk funktion förefaller det viktigt att lyfta fram 
begreppet tillit i samband med innovativa processer. Som statsvetaren Bo 
Rothstein visat (2003) utgör tillit – eller socialt kapital som han väljer att benämna 
det – en viktig beståndsdel i utvecklandet av effektiva organisatoriska och 
demokratiska lösningar. Hög social tillit innebär att vi litar på andra personer tills 
att de att de har bevisat att de är opålitliga. Låg social tillit åt den andra sidan 
innebär att de först måste förtjäna tillit och att de måste kunna visa att de är att 
lita på innan det kan vara frågan om möjlig tillit. Rothstein för med stöd av annan 
forskning ett resonemang om hur tillit – socialt kapital - har en viktig 
institutionell och kollektiv dimension. Omfattningen av tillit till organisationer 
och myndigheter och hur dessa lyckas bygga upp förtroendefulla relationer 
sinsemellan kan därmed utgöra tecken på i vilken utsträckning som de och 
samhället i övrigt har kapacitet att lösa allvarliga sociala problem. Uppfattar vi 
myndighet x som pålitlig förefaller det rimligt att det kan finnas förutsättningar 
för att vi tillsammans skall kunna utveckla gemensamma tjänster och produkter. 
Därför har tillit en central betydelse i samband med innovationer och vi skall 
också uppmärksamma detta särskilt framöver. 

Fyra iakttagelser 

Låt oss sammanfatta så här långt: 
1. Innovationsbegreppet tillämpas framför allt i tekniska och ekonomiska 

sammanhang och förknippas med tillväxt. Det är också ett positivt värdeladdat 
begrepp. 

2. Det finns ett påtagligt intresse för att understödja möjligheterna för att 
innovationer skall uppstå: innovativa processer har blivit en statlig och överstatlig 
uppgift. 

3. Innovationer uppstår inte enbart genom enskildas snilleblixtar utan är 
snarare frukten av processer mellan aktörer från skilda scener där nya 
kunskapsformer och gränsöverskridande lösningar kan formas. 

4. Innovationer förknippas med tillit mellan aktörer, med ömsesidig respekt, 
lärande och samspel. 
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Vi ska nu utveckla dessa fyra iakttagelser. Särskilt kommer vi att fokusera tillitens 
mekanismer inom ramen för innovationer och sociala problemfält. Vi startar med 
att närmare betrakta boendesociala insatser som en möjlig arena för innovativa 
satsningar. 

Perspektiv på boendesociala insatser 

Fokus i flertalet utvärderingar har legat på insatsernas betydelse för 
invånarsammansättning och boendeområdets utveckling, på processer omkring 
organiseringen (den tvärsektoriella och institutionella) liksom det professionella 
teamet och samspelet mellan boendemiljöer och insatsen. I mindre omfattning 
har det varit vilken betydelse insatserna har haft för marginaliserade gruppers 
livssituation. Vilken roll dessa grupper spelar i insatsernas utformning, och om, i 
vilken grad och hur insatserna förmår att lösa de problem dessa grupper står inför 
finns det begränsad kunskap om. 

Tillit, tolkat som en genererande kraft i boendesociala insatser, utgör inte ett 
perspektiv för forskning och utvärdering av sådana insatser, vare sig i Sverige eller 
i Danmark. Den nordiskt orienterade kunskapsöversikten ”Förort i fokus – 
interventioner för millioner” (Lahti Edmark 2002) visar att makt, intresse och 
konflikt i många sammanhang har varit centrala perspektiv inom forskning och 
utvärdering av boendesociala insatser i Danmark och Sverige. Att sådana 
perspektiv är framträdande hänger samman med de boendesociala insatsernas 
karaktär. För det första är insatserna riktade mot att lösa ett socialt och 
samhällsmässigt problem som segregation, som på ett grundläggande sätt speglar 
en social och ekonomisk och därmed också maktmässig olikhet mellan sociala 
grupper i samhället såväl som mellan de berörda områdena. För det andra medför 
den tvärsektoriella och institutionella organiseringen att nya samarbetsrelationer 
ska etableras och nya kompetensområden ska definieras. Det kan vara 
konfliktfyllt i och med att sådana satsningar kan utmana rådande maktrelationer 
och uppfattningar. Som Munk (2000) konstaterar, visar undersökningar av 
partnerskap i EU att ”dödligheten är hög på grund av problemet med att skapa 
framgångsrika allianser.”  

För det tredje speglar insatserna styrning på en nationell nivå. Staten har 
definierat mål och målsättningar, för bland annat invånar- och brukarinflytande, 
som har försökt implementeras lokalt utan att det nödvändigtvis har funnits vare 
sig tillräckliga erfarenheter eller reella möjligheter att arbeta med dessa 
målsättningar. Som Engberg påpekar omkring Kvarterløftsinsatserna i Danmark 
kan de förknippas med en styrningsmässig paradox: att uppifrån försöka styra 
nerifrånperspektiv (Engberg et. al 2000). Denna paradox har utmynnat i 
intressekonflikter både mellan lokala myndigheter och boende och mellan 
parterna från de olika sektorerna som ingår i insatserna, eftersom det statliga 
målet förväntas kunna omsättas lokalt (Nielsen och Uggerhöj 1999). Slutligen, för 
det fjärde, och i relation till det föregående, har själva brukarinflytande som ett 
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definierat mål betytt intressekonflikter mellan invånargrupper och mellan 
invånare och lokala myndigheter. Eller som Lahti Edmark uttrycker det. ”Oavsett 
vilken lösning som prioriteras exponeras i satsningarna en rad återkommande 
dilemman och situationer där makt, inflytande och intressemotsättningar blivit 
tydliga” (Lahti Edmark 2002:95). 

Mot den bakgrunden kan det verka absurt att anlägga ett tillitsperspektiv på 
lokala sociala försöks- och utvecklingsinsatser. Det finns dock fler fördelar som 
motiverar detta. För det första medför tillitsperspektivet, i motsats till makt-, 
intresse och konfliktperspektiv, att fokus också riktas mot positiva resultat. Tillit 
kan också ses som en positivt genererande mekanism, medan makt och 
intresseperspektivet i högre grad sätter ljus på de motsättningar och konflikter 
som präglar sådana insatser. Det handlar om vilka glasögon man tar på, och vad 
man söker efter i de lokala sociala försöks- och utvecklingsinsatserna. För det 
andra, vilket vi återkommer till, innebär tillitsperspektivet inte att makt och 
asymmetriska maktrelationer, olikhet och intressemotsättningar, negligeras eller 
försvinner. Om tillit förstås som en mekanism, som både är förutsättning eller 
orsak och verkan i innovativa processer, kan tillit också ses som en kritisk faktor, 
där frånvaron av tillit kan bidra till att kasta ljus på de mekanismer, exempelvis 
kopplade till makt och motsättningar, som hämmar tillit och tillitsrelationer. Tillit 
uppfattas därför som en strategi för att hantera risk och reducera social 
komplexitet.6  

Risk i relation till organisering, metoder och målgrupp 

Ett konflikt- och intresseperspektiv innebär intresse för processer och relationer i 
de lokala sociala försöks- och utvecklingsinsatserna. Insatserna kännetecknas 
vanligen av hög komplexitet både vad angår målsättningar och organisering, de 
präglas genom sin nyorientering och därmed bristande erfarenhetsbas och 
förutsägbarhet angående samarbetsrelationer och metoder och de utmärks genom 
krav på framgång som en förutsättning för fortsatt finansiering. Mycket tycks stå 
på spel för dem som ingår i insatserna: både aktörer, institutioner och 
organisationer (jfr Hertting 2005). Detta kan förstås i ljuset av risken. Risken är 
en central faktor, den finns på plats och ska hanteras av de institutioner och 
aktörer som ingår i insatserna. 

Risk - grad och innehåll - är en empirisk fråga, och kan inte bestämmas a 
priori. Inledningsvis kan man dock ange några av de områden som är förbundna 
med en risk. Insatsernas utmärkande egenskap är att vara försöks- och 
utvecklingsinsatser och är därför frikopplade finansiellt och organisatoriskt från 

                                                           
6 Denna förståelse av tillit relaterar till Luhmanns behandling av tillitsbegreppet i Vertrauen (1968) 
som bygger grunden för dem som senare har sysselsatt sig med begreppet och som refereras till i 
denna text: Seligman 1997, Sztompa 1999, Earl och Cvetkonvich 1995, Uhlin 2002, Bordum och 
Wennerberg ed. 2001, Ellingsen 2003, Rothstein 2003, SOU 2003:90, Benner 2005. 
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de lokala myndigheternas övriga fasta verksamhet. De är tidsbegränsade och är 
riktade mot ett problemfält som är omgärdat av en högaktuell, negativ och på 
många sätt polariserad offentlig diskurs. De är även föremål för en mängd 
undersökningar och utvärderingar som ska visa fram deras resultat och 
berättigande. De är en del av högt profilerade överstatliga, statliga och regionala 
och lokala program, som också är känsliga för den offentliga diskursen och 
politiska beslut på området. Lokala insatser befinner sig på det sättet i ett riskfyllt 
beroende till de lokala, statliga och överstatliga programmen och deras förvaltare, 
där fortsatt finansiering och tillväxt är styrda av insatsens relation till beslutande 
myndigheter. 

Insatserna är etablerade för att ändra och effektivisera de arbetssätt som man 
traditionellt utnyttjar för att försöka lösa och hantera de definierade 
problemområdena. Det gäller i förhållande till organisering: Samarbetsformer 
(tvärsektoriella och – institutionella) och förändringar i struktureringen av 
förvaltningar och medarbetares arbetssätt och rutiner. Nya organiserings- och 
samarbetsformer kan utgöra ett hot mot den etablerade fördelningen av kunskap, 
kompetens och arbetsområden som organisationer, institutioner och 
förvaltningar och deras aktörer besitter. Empowerment och brukarinflytande eller 
andra och nya metoder tros kunna bidra till att effektivisera problemlösningen 
och att bryta med traditionella och invanda sätt att arbeta. Men ofta tycks det 
finnas begränsad lokal erfarenhet kring hur sådana metodinslag skall användas. 
Flytande regler, bristande rutiner och oklara professionella kriterier utgör en 
bakgrund för statliga försök med nya – och kanske innovativa - metoder. På ett 
professionellt plan innebär det en risk att röra sig på okänd mark. Både i 
förhållande till ens egen professionella identitet och till ens kompetens, men 
också i förhållande till insatsernas eventuella framgång, något som vanligen utgör 
ett kriterium för fortsatt finansiering. 

Slutligen är det själva målgruppen, för vilka insatserna också utgör ett nytt 
obeprövat område. Insatserna presenteras gärna som att de spränger ramarna för 
myndigheternas traditionella handlingsutrymme i förhållande till klienterna. De är 
lokaliserade tätt vid eller i bostadsområden. Myndigheterna flyttar så att säga in i 
områdena. I ett sammanhang som ett erbjudande och ett stöd till klienter och 
bostadsområde, i ett annat i form av en ökad kontroll. Insatserna syftar explicit 
till att ändra de strukturer och handlingsmönster man anser vara centrala för det 
definierade problemet. På det sättet griper de direkt in i människors vardagsliv 
med erbjudande och krav som man, utifrån sin enskilda livssituation, inte kan 
undfly utan konsekvenser. Det kan exempelvis vara ekonomiska konsekvenser 
som begränsning eller indragning av ekonomiskt bistånd. Sett i ett 
målgruppsperspektiv kan insatserna därmed utgöra en risk. S.k. nyskapande 
insatser pågår trots att det vanligen inte existerar tidigare erfarenhet eller kunskap 
om vad de leder till. Vare sig hos målgruppen eller hos de professionella. Därmed 
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finns det också en begränsad möjlighet att överblicka konsekvenserna av dessa 
insatser. 

Vi fortsätter nu med en mera ingående genomgång av innovationsbegreppet 
särskilt ur ett tillitsperspektiv. Avsnittet avslutas med en presentation av den 
analysmodell som tillämpas i studien. 
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4. Innovation och tillit – en fördjupad begreppsutredning 
I kapitlets inledande del ska vi börja med att kort redogöra för innovationers 
samband med tillit. I den andra delen sker en fördjupad genomgång av ett antal 
teoretiska och analytiska perspektiv på tillit. Slutligen presenterar vi en 
sammanfattande analytisk modell som kommer att tillämpas i samband med våra 
empiriska undersökningar. 

1. Innovation 

Vissa sociala utvecklingsinsatser betraktas gärna som särskilt innovativa försök att 
hantera segregationen i stadsdelar och bostadsområden. Uppfattningen om vad 
som kan avses med innovation sammanfattades redan för fyrtio år sedan: ”a 
deliberate, novel, specific change, which is thought to be more efficacious in 
accomplishing the goals of system.” (Miles 1964:14 i Ellström 2003:3). 
Kriterierna för innovation i denna definition lägger vikt vid att en specifik 
förändring, som är ny (åtminstone lokalt) och som leder till en bättre 
måluppfyllelse på systemnivå. Förändringarna kan gälla metoder, resurser, medel, 
organisering, utveckling av nya samarbetsformer med det övriga (lokala) 
samhället osv. Det väsentliga i denna definition är att innovation i detta fall inte 
hänvisar till högteknologisk produktutveckling och ekonomisk tillväxt, men 
däremot till utveckling och förnyelse av innehåll och organisering i den offentliga 
servicesektorn (undervisning, socialt arbete och hälsa). De sociala försöks- och 
utvecklingsprojekten kan ses som resultat av en innovationspolitik, som i EU-
sammanhang har benämnts den tredje generationens innovationspolitik. Det vill 
säga en innovationspolitik som inte riktas mot den industriella utvecklingen och 
ekonomiska tillväxten per se, utan mot den offentliga verksamheten och 
tillhörande problemområden (Ellström 2004:3). 

Uppfattat som försök att skapa innovation inom det sociala området, har de 
lokala försöks- och utvecklingsinsatserna en rad karaktäristika. De är ofta 
nationella eller övernationellt initierade. De kommer från EU- eller statliga 
program med avsikt att sättas in mot fattigdom, marginalisering, bristfällig 
utbildning osv. De är ofta fysiskt avgränsade till bestämda sociala, ekonomiska 
och etniskt segregerade stads- eller bostadsområden. Den fysiska avgränsningen 
av projekten är inte bara ett uttryck för att det finns problem, utan också för att 
det lokala (dvs. gemenskap) ses som en resurs i lösandet av sociala problem och 
att detta skall knytas till de utsatta grupperna (Elm Larsen 2002, Villadsen 2003). 
Insatserna bryter vidare med den traditionella organiseringen av sociala satsningar 
och organiseras kring partnerskap med deltagande av aktörer från flera sfärer: 
privata, offentliga och frivilliga. Likaså söker man bryta med den traditionella 
sektorsuppdelningen genom att gå utöver befintliga lokala institutioner och 
organisationer. Insatserna kännetecknas också av att de explicit försöker bryta 
med traditionella sätt att genomföra sociala insatser på, med allt vad det innebär 
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av nya metoder, brott med traditionella arbetssätt, annorlunda utförande osv. 
Givet programmens villkor formuleras insatserna ofta i relation till ett 
empowerment- eller brukarorienterat perspektiv. Vilket innebär att de uttrycks i 
förhållande till mål om att i större eller mindre utsträckning dra in målgruppen 
som en aktiv och likvärdig part i utvecklingen av insatserna. Slutligen 
karaktäriseras insatserna av att vara tidsbegränsade och att deras eventuella 
fortsättning utöver projektperioden beror på vilka resultat som har åstadkommits. 

Det kan vara relevant att skilja mellan potentiell och faktisk innovation.  
”En potentiell innovation innebär en planerad eller oplanerad förändring som i någon 
mening är ny, men som ännu inte kunnat visas bidra till måluppfyllelse (eller på annat 
sätt visat sig ha betydelse för någon grupp eller verksamhet), och som därmed inte kan 
legitimeras i termer av resultat eller betydelse för andra. En faktisk innovation är en 
innovation vars betydelse (som bidrag till måluppfyllelse eller på annat sätt) kunnat visas 
eller på andra grunder nått en viss grad av acceptans och legitimitet, och kanske därmed 
en viss spridning” (Ellström 2004:3).  

Insatser som är pågående, och därför ännu inte avslutats, betraktas som 
potentiella innovationer. Huruvida det är frågan om faktiska innovationer 
kommer tiden att utvisa. Som potentiella innovationer ligger fokus på de sociala 
processerna. Detta är i linje med att innovation måste förstås som en interaktiv 
process. Eller med Lundvalls ord. ”Der er som regel heller ikke tale om, at 
innovationer er enkeltstående begivenheder, der udspringer af enkeltpersoners 
genialitet” (Lundvall 1999:1). Däremot måste innovationer förstås som ett 
resultat av sociala processer, som sker över en längre period, där många aktörer 
och institutioner samspelar och där det sker en kumulativ läroprocess. Förmågan 
att vara innovativ avspeglar de relationer och det samspel som finns mellan de 
aktörer, organisationer och institutioner som deltar i processen (ibid:1). Denna 
definition riktar sig mot att karaktärisera det innovativa i innovationssystem. 
Innovationssystem kan här definieras som bestående av:  

”…organisationer, som, via deres ressourcer og aktiviteter, præger innovationsprocessens 
hastighed og retning samt relationerne og interaktionen mellem disse organisationer. 
Systemet kan karakteriseres ved dets specialisering, ved dets institutionelle opbygning ved 
dets sammenkobling med omverden. Innovationssystemer er åbne systemer, men de har 
samtidig en vis grad af autonomi set i forhold til omverden, hvad angår dets udvikling, 
funktionsmåde og specialisering” (ibid 2). 

Miles femtio år gamla definition av innovationsbegreppet är enkel och förståelig. 
Den kan dock, med sin hänvisning till ”bättre måluppfyllelse på systemnivå”, vara 
missvisande i förhållande till den komplexitet, både i förhållande till organisering 
och måluppfyllelse i lokala sociala försöks- och utvecklingsinsatser. Utöver att 
ofta operera med flera målsättningar, är de lokala sociala försöks- och 
utvecklingsinsatserna kännetecknade av att vara organisatoriskt och socialt 
komplexa. De rymmer en värld av grupper och aktörer som många gånger har 
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olika intressen och är underkastade skilda villkor och förutsättningar. Det gäller 
både på den professionella nivån (grupper och aktörer från olika institutioner och 
organisationer: privata, frivilliga och offentliga) och i förhållande till 
boendegrupperna och de intressen som följer med varierande livssituationer och 
villkor. Detta ska ses mot bakgrund av att målen (även vad som angår 
systemnivån) ofta är flera och kopplade till varierande nivåer i insatserna. 
Tvärsektoriella partnerskap, tvärinstitutionellt och – yrkesmässigt samarbete, 
invånar- och brukarinflytande, integration, sysselsättning och självförsörjande 
osv, är några av de olika mål som vanligen ingår i lokala, sociala försöks- och 
utvecklingsinsatser.  

Det betyder att det som betraktas som innovativt och nyskapande i ett 
sammanhang inte nödvändigtvis behöver vara det i ett annat. Exempelvis kan 
utvecklingen av partnerskap och tvärinstitutionellt samarbete betraktas som 
innovativt och lyckat utan att det nödvändigtvis behöver uppfattas som 
innovativt i förhållande till målsättningar om brukarinflytande, sysselsättning eller 
självförsörjning (Börresen och Nielsen 2003). Uttryckt på en ett annat sätt: En 
nivå i en insats kan utveckla sig till ett system med sin egen logik och dynamik 
och egna målsättningar vilka fungerar relativt autonomt i förhållande till de övriga 
nivåerna och målsättningarna. Komplexiteten, både vad angår organisering och 
målsättningar, kan också innebära att det existerar mer eller mindre medvetet 
formulerade hierarkier i förhållande till vilken nivå och målsättning som är 
väsentlig att prioritera. Det är bland annat denna komplexitet i de lokala sociala 
försöks- och utvecklingsinsatserna som är en utgångspunkt för vårt sätt att förstå 
de mekanismer som präglar insatsernas utveckling.  

En av dessa mekanismer är tillit. 

Tillit och innovativa processer 

I paperet ”Trust in regional innovation systems” (Uhlin 2002) går Åke Uhlin 
igenom olika teoretiska perspektiv på tillitsbegreppet, som i stort sett alla tar 
utgångspunkt i en förståelse av tillit som reduktion av social komplexitet, och 
diskuterar dess relevans för att förstå tillitens betydelse i regionala 
innovationssystem. Tillit har, i den ekonomiska och regionalgeografiska 
litteraturen och innovationssystemen (Asheim 2001, Lundvall 1999, Maskel et. al 
1998), fått ökad uppmärksamhet som en central mekanism, och en nödvändig 
förutsättning för sådana system och deras utveckling. Lundvall kedjar exempelvis 
ihop ömsesidig tillit med socialt kapital som förutsättningar för interaktivt 
lärande. Uhlin menar dock att tillitsbegreppet behandlas väl lättvindligt och att 
dess roll och innehåll i regionala innovationssystem inte har undersökts och 
förklarats i tillräcklig uträckning. Han föreslår tre former för tillit: till institutioner, 
till den andra och till berättelser. Dessa tre former utgör enligt Uhlin filosofiskt 
och vetenskapligt idealiserade aspekter av tillit, som tillsammans bidrar till att 
reducera komplexitet. ”in the real world these three aspects are not only 
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compatible with each other but they are also interwoven first-order aspects of the 
second-order phenomenon of ”trust” (ibid: 28).  

Det är högst rimligt att resa frågan om lokala sociala försöks- och 
utvecklingsinsatser kan innehålla den slags dynamik som uppfattas prägla 
innovationssystem som står för utvecklingen av högteknologiska eller andra 
innovativa produkter. Vi har utnyttjat befintlig kunskap om innovationer och 
innovationssystem och velat prova dess tillämpbarhet på ett annat område. 
Utgångspunkten är således om de mekanismer som verkar i eller är en 
förutsättning för innovativa system också kan bidra till att belysa processer i de 
lokala sociala försöks- och utvecklingsinsatserna. 

2. Tillit 

Tillit är en aspekt av handling, som har att göra med förväntningar på framtiden. 
Tillit bidrar till att reducera den risk som är förbunden med att handla i 
förhållande till en osäker framtid. Tillit som fenomen är en utgångspunkt för en 
rad av våra handlingar och relationer i vardagen, och tillit är en väsentlig del av 
samhällets sammanhållande kraft och utveckling. Tillit är inte enbart en fråga om 
interpersonella relationer utan handlar också om tillit till samhälleliga 
institutioner, system och organisationer, liksom till den egna förmågan - självtillit. 
Att tillit är av väsentlig betydelse för relationer och för samhällets 
sammanhållande kraft råder det stor enighet om inom forskarsamhället. Däremot 
varierar - i likhet med all teori som sysselsätter sig med aspekter av handling – 
förståelsen av dess förutsättningar och grunden för tillit. Det finns olika 
uppfattningar om tillitens betydelse och dess former liksom koppling till 
samhällsmässiga nivåer, institutioner, grupper och individer. 

I det följande ska vi koncentrera framställningen på aspekter av tillit som på 
olika sätt kan bidra till att belysa innovativa processer i lokala sociala försöks- och 
utvecklingsinsatser. Vi berör därför inte enbart ett avgränsat område av 
tillitsfenomenet, som exempelvis tillit mellan personer, utan inriktar oss på de 
aspekter av nivåer av tillit, som tillsammans har koppling till innovativa processer. 

Tillit som en reduktion av social komplexitet är som nämnts en utgångspunkt 
för hur många vill förstå begreppet. Det är den gemensamma nämnaren och 
därefter finns det en rad skilda uppfattningar om avgränsningar, förutsättningar 
och de samhällsmässiga och sociala områden som tillitsperspektivet kan göra 
anspråk på att förklara. Vi utgår ifrån två centrala perspektiv: tillit till den andra 
och tillit till berättelsen. 

”Tillit till den andra” fokuserar relationer. Inte nödvändigtvis den strikta 
interpersonella tillitsrelationen, utan även relationen till institutioner, 
organisationer och andra icke personliga sociala och samhällsmässiga system. I ett 
Luhmannskt perspektiv, där tillitens funktion är att upprätthålla den sociala 
ordningen i ett modernt differentierat och komplext samhälle, sägs det ”…være 
mere end åbenbart, at den sociale orden ikke står og falder med de få personer, 
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som man kender, og som man kan have tillid til. Der må findes andre 
tillidsdannelser som ikke er ledt ind over det personlige” (Luhmann 1999:92). 

För att fånga tillitsbegreppet både som teoretisk och analytisk kategori är det 
väsentligt att skilja mellan tillit, förtrolighet och tilltro (trust, familarity och 
confidence). De tre begreppen utgör alla varianter av förväntningar på framtiden 
som vi baserar våra handlingar och vårt beteende på. 

Tillit och risk 

Alla handlingar kan betraktas utifrån ett tidsperspektiv. Det finns en dåtid som 
inte kan ändras och en framtid som inte är känd. Handlande i tid kan fungera 
som en utgångspunkt för att fånga in tillitsbegreppet. Det speciella beträffande 
handling i det moderna samhället är den komplexitet som den omges av. 
Komplexiteten innebär att världen tillåter fler möjligheter än de som kan 
realiseras (Luhmann 1999:35). Man kan välja några förutsättningar för sina 
handlingar på bakgrund av vetskap om omvärlden. Men omvärlden kan agera 
annorlunda än förväntat och det innebär en potentiell risk att något kan gå galet.7 
Den risk som är förbunden med osäkerheten i andras handlandande måste därför 
hanteras.  

Luhmann formulerar tillitsproblemet som ett problem om riskfylld 
bedömning.  

”Verden er revet itu i ukontrolleret kompleksitet; andre mennesker kan på ethvert givet 
tidspunkt frit vælge meget forskelligartede handlinger, men jeg må handle her og nu. Kort 
er det øjeblik, hvor jeg kan se, hvad andre gør og kan indstille mig på det, mens jeg ser 
det” (ibid:59).  

Tillitens funktion är att den bidrar till att reducera den komplexitet och risk som 
uppstår som en följd av egna och andras handlingar. Tilliten möjliggör handlande 
i situationer där man inte har tillräcklig information. 

Hos Luhmann ses tillit således utifrån ett funktionellt perspektiv. Med tillit kan 
man handla även om man inte har situationen under kontroll. Som Luhmann 
uttrycker det  

”Tillid i bredeste forstand, som tiltro til egne forventninger, er en elementær kendsgerning 
i det sociale liv. Mennesket kan ganske vist i mange situationer vælge, om det vil udvise 
tillid i bestemte henseender eller ej. Uden tillid kunne det imidlertid ikke forlade sin seng 
om morgenen. Ubestemt angst og lammende rædsel ville overmande det” (Luhmann 
1999:31).  

Tillit är alltså knutet till risk. Tillitshandlingar kan avgränsas till situationer som 
innebär riskabla beslut eller handlingar. Något står på spel. Man överväger 
alternativa handlingsmöjligheter. Den risk man löper i kraft av sina 
tillitshandlingar innebär att de negativa konsekvenserna av ett tillitsbrott kommer 
                                                           
7 Jfr ”Murphys princip”: If things can go wrong – they will. 
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att vara mer allvarliga och fundamentala än det som vinns vid att utvisa tillit. 
”Tillid relaterer sig altså hele tiden til kritiske alternativer, hvor skaden ved 
tillidsbrud kan være større end den fordel der bliver vundet ved at udvise tillid” 
(Ellingsen 2003:60). Den riskvärdering som ligger i tillitsbegreppet kan också 
åskådliggörs genom Sztompkas definition där ”Trust is a bet about the future 
contingent actions of others” (Sztompka 1999:25). Sztompka är en tillitsteoretiker 
som relaterar sig till Luhmann, men som betonar huvudkomponenterna tilltro 
och förpliktelse. Tillit omfattar att man handlar som om man känner framtiden 
och tillit är då riktat mot andras handlingar. Men en tillitshandling innebär också 
en förpliktelse eller satsning bortom delvis osäkra och okontrollerbara 
konsekvenser. För att man ska kunna tala om tillit ska själva handlingen, den tillit 
man utvisar, också ha konsekvenser. Konsekvenser som kan vara oförutsägbara 
och innebära förluster och som därmed utgör en risk. 

Styrkan i tillit ligger bland annat i den ömsesidighet som genereras i relationen. 
Tillit kan inte avkrävas, däremot avbrytas. Omvänt kan det vara svårt att negligera 
en tillitsförklaring, eftersom man därmed bryter med de normativa förväntningar 
som också är en del av grunden för att utvisa tillit. På ett konkret plan kan 
tillitsbrott medföra sanktioner. Ett avståndstagande av en tillitsförklaring innebär 
därför också en risk för misstillit och avvisande av relationen. Tillit kan därför 
också ses som en mekanism, som genererar en särskild form där tillit blir 
konstitutivt för sociala processer (Bordum 2001b). Därmed utgör tillit en av 
förutsättningarna för den ömsesidighet som antas prägla innovationer. 

Graden av risk och dess innehåll utgör en empirisk fråga och det går inte att 
bestämma risk a priori. Sztompka (1999:31-31) föreslår fyra grader av risk i 
relation till tillitshandlingar som kan användas analytiskt för att skilja på relevanta 
former av risk. 

1:a gradens risk omfattar möjligheten för framtida ogynnsamma händelser, 
som är totalt oavhängiga ens egna handlingar. Det vill säga risken för att den 
andra kommer att handla destruktivt gentemot en själv eller att dennes 
avfärdande kommer att sänka ens förväntningar. Den andra behöver inte ha 
kunskap om den tillit som har tilldelats. Risken består i att vederbörande 
uppträder på andra sätt än förväntat. 

2:a gradens risk, refererar direkt till en tillitshandling. Det handlar om den sorg 
och skam som följer av att avvisa tillit från någon som inte lever upp till eller 
missbrukar tillit. En sådan tillitshandling kan också leda till att man kan behöva 
ifrågasätta den egna omdömesförmågan. 

3:a gradens risk framkommer bara i de sammanhang där den som får tillit är 
klar över och accepterar den tillit hon har erhållit. Vederbörande har därför en 
form av moralisk förpliktelse att leva upp till. Risken för denna form av tillitsbrott 
är fundamental, eftersom den är direkt relaterad till en förpliktande relation 
mellan den som ger och den som erhåller tillit. 
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4:e gradens risk omfattar den form av risk som är förbunden med att 
överlämna något av värde till en annan. Här löper man en risk för att 
vederbörande inte tar vara på förtroendet eller på annat sätt bryter med den 
förpliktelse det ligger i att få tillgång till något värdefullt. 

De fyra riskgraderna är ofta på plats samtidigt i tillitshandlingar och kan 
fungera som analytiska lägeskontroller för risk i tillitsrelationer. 

Tillit och förtrolighet 

Tillit involverar handlingar som baseras på framtida förväntningar. Tillitens 
grunder är hos Luhmann knutna till förtrolighet. Förtroligheten utgörs av den 
kända och självupplevda världen, och förtrolighet utgör den grundval som tilliten 
bygger på. Eller med andra ord;  

”fortroligheden er forudsætning for såvel tillid som for mistillid, dvs. for enhver måde at 
engagere sig på i en bestemt indstilling til fremtiden. Ikke blot gunstige udsigter, men også 
farer behøver en vis fortrolighed eller en socialt konstitueret typicitet, for at en tillidsfuld 
eller mistillidspræget indleven i fremtiden bliver mulig.” (Luhmann 1999:53). 

Förtrolighetens funktion är liksom beträffande tillit att reducera social 
komplexitet. Men om tilliten kan sägas vara handlingens struktur, utgör 
förtroligheten existensens struktur. Förtrolighet är enligt Luhmann nutidens 
orientering mot och bearbetning av dåtiden. Genom förtrolighet blir världens 
fulla komplexitet utesluten ur medvetandet. Vardagslivet förenklas och blir 
överblickbart. Förtrolighet och tillit korresponderar genom att tillit förutsätter 
förtrolighet. Mot den bakgrunden är tillit hos Luhmann först och främst en fråga 
om personlig tillit. 

Relationen mellan förtrolighet och tillit är dock inte konstant. Förtroligheten 
som bas för tillit är inte tillräcklig när den sociala ordningen blir mer komplex. 
Samtidigt medför den ökade komplexiteten ett stadigt ökande behov av tillit. 
Detta är grunden för att förstå att tilliten inte enbart är personlig, utan att tillit 
också måste relateras till samhällssystemet. När den sociala komplexiteten ökar 
kan tilliten inte längre finna sina bas i vardagens förtrolighet. Förstått på detta sätt 
har den personliga tilliten och systemtilliten hos Luhmann samma grundläggande 
fundament – reduktion av social komplexitet – och om tillit till den andra. Med 
Luhmanns ord;  
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”På bunden af den daglige verdensfortrolighed er tillid først og fremmest personlig tillid. 
Tilliden tjener til at bygge bro over et usikkerhedsmoment i tilknytning til andre 
menneskers adfærd, som bliver oplevet som uforudsigelig i ændringen af en genstand. I det 
omfang behovet for kompleksitet vokser, og man får øje på det andet menneske som alter 
ego og som bidragende til denne kompleksitet og til dens reduktion, må tilliden udvides og 
den oprindeligt uproblematiske verdensfortrolighed trænges tilbage, uden dog helt at 
kunne erstattes. Tilliden forandrer sig hermed til en systemtillid af en ny art, der 
implicerer en bevidst risikeret given afkald på mulige yderligere informationer, sikrer 
indifferenser og løbende resultatkontrol” (ibid:57). 

Tillitens objekt 

Tilliten är således inte bara en personlig relation, utan kan också riktas mot 
system. Sztompka (1999) konkretiserar dess objekt för tillit och gör dem därmed 
även analytiskt användbara. 

För Sztompka är tilliten på den förståelsemässiga nivån i grund och botten en 
form för personliga relationer. Själva tilliten kan riktas mot institutioner eller 
organisationer men det är människorna i organisationen som tillit riktas mot. 
Även när det är frågan om mer abstrakta objekt för tillit är tillit baserad på 
förlitande på människor och deras handlingar. Sztompka (1999:42-45) opererar 
med sju olika objekt för tillit som sträcker sig från den personliga ansikte-mot-
ansikte tillitsrelationen till mer abstrakta orienteringar mot sociala objekt. 
Orientering som sträcker sig från sociala kategorier och roller och 
samhällsinstitutioner. På den mest abstrakta nivån är det samhällets funktion och 
sammanhållande krafter som skapar ett slags tillit. Detta tillitsobjekt omfattar 
överordnade samhällssystem som demokrati, ekonomi och dess särskilda form, 
och betecknas som systemisk tillit.  

De olika tillitsformerna utesluter inte varandra utan kan förekomma i en och 
samma tillitsrelation. Av analytiska skäl kan det dock vara väsentligt att skilja dem 
åt. I ett teoretiskt förståelsemässigt och konkret analytiskt perspektiv kan de olika 
tillitsformerna vara användbara för att binda samman skilda tillitsnivåer och 
inbördes relationer. Liksom de kan vara användbara för att sortera bland den 
komplexitet av tillitsrelationer som olika institutioner, organisationer och aktörer 
ingår i och prioriterar. Tillitsrelationer som alltså tar en naturlig plats i vår vardag 
men som påverkas av och relaterar till tillitsrelationer på en övergripande eller 
samhällelig nivå vilka tillsammans formar lokala processer. 

Tillit och tilltro 

Tilltro handlar även den om förväntningar inför framtiden. Men där tillit är 
knutet till risken att bli besviken, är tilltron mer knuten till en tämligen säker 
förväntan på att man inte blir besviken, eller att personer kommer att uppträda 
och system kommer att fungera som förväntat (Guldbrandsen 2000:70). I 
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förlängningen ser Sztompka tilltro som mer passivt betingat, knutet till faror och 
händelser som man inte har något inflytande på. Tilltro baseras på förtrolighet 
med vardagen. Man har tilltro till att bussarna kör, att rättssystemet fungerar, att 
de sociala myndigheterna följer lagstiftningen och liknande. Det speciella med 
tilltro som en slags form för förväntan, är att den inte innebär en förpliktande 
handling. Tilliten är som Sztompka uttrycker det: ”contemplative, detached, 
distanced, noncommital” (Sztompka 1999:25).  

Den som reagerar med tilltro engagerar sig inte nämnvärt och tillskriver heller 
inte sina egna handlingar besvikelsen när något misslyckas. Man reagerar genom 
extern tillskrivning i motsats till tillit, där man reagerar med intern tillskrivning 
(Valentin 2001:118). Men tilltro kan även avspegla avsaknad av valfrihet. Man är 
tvungen att handla på bestämda sätt och måste därmed ha tilltro till att systemen 
fungerar. May Britt Ellingsen (2003) påpekar att man analytiskt tydligare kan skilja 
mellan tillit och tilltro genom att fokusera på makt. Beroende och vanmakt 
försvagar eller eliminerar helt handlingsfriheten i tillit.  

”Tiltro dreier sig om forventninger i asymetriske maktforhold, i relasjoner hvor det rår 
maktesløshed. ( …). Den avhengige kan bare håbe eller ha tiltro til noe, for eksempel til 
herskerens godvilje og moral, til at staten ikke skal utøve vilkårlig makt eller at miljøet 
ikke skal ødelegges” (Ellingsen 2003:8).   

Tillit och misstillit 

I relation till tillit är det nödvändigt att även ta misstillit i beaktande. Misstillit kan 
utgöra grundvalen för handling och förhållanden i sig, men tillit kan också snabbt 
slå över i misstillit om förväntningarna på den andra (inte bara förstått som 
personer) blir grusade. Det kan innebära att man avstår från att handla, men 
också att man ändrar premisserna för relationen. Hos Luhmann förstås misstillit 
som en funktion av tillit. Misstillit innebär också en reduktion av social 
komplexitet och uppstår eftersom man, när man värjer sig för att prestera tillit, 
återupprättar den ursprungliga komplexiteten i ett möjligt händelseförlopp.  

”For overhovedet at kunne definere en praktisk meningsfuldhed i situationen, må den, 
der ikke yder tillid, derfor gribe tilbage til funktionelt ækvivalente strategier til reduktion 
af social kompleksitet. Han må tilspidse sine forventninger negativt og må i bestemte 
henseender blive mistroisk” (Luhmann 1999:125).  

Bordum (2001a) uppfattar däremot tillit och misstillit som asymmetriska begrepp. 
Argumentet hos Bordum är lite förenklat att misstillit och tillit har olika 
grundläggande egenskaper. Det krävs oändligt många fler insatser för att bygga 
upp positiv tillit, medan det bara krävs en enstaka incident för att skapa misstillit. 
Misstillit härleds av observerbart beteende och baserar sig således på en konkret 
erfarenhet eller visshet om att ens tillit kommer att svikas (Bordum 2001a:46). 

I ovanstående har tillit förståtts som ett särskilt riskbeteende knutet till 
förväntningar om framtiden. Tillit är relaterat förtrolighet och tilltro. Dessa tre 
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begrepp är alla väsentliga, både för att fånga det särskilda med tilliten som en 
genererande kraft, men även för att förståelsemässigt och analytiskt kunna urskilja 
tillit från andra handlingar. Handlingar som kan förväxlas med tillitsbaserade 
handlingar, men som kan styras av helt andra mekanismer som exempelvis makt. 
I relation till undersökningens problemställning som bland annat berör 
målgruppens delaktighet i insatserna, är det särskilt väsentligt att ha denna 
distinktion tydlig. Målgruppen kännetecknas ju av att befinna sig i en asymmetrisk 
maktrelation gentemot bland annat myndigheter. Det innebär, att deras 
deltagande inte automatiskt kan analyseras som en tillitsfråga. För denna grupp 
kan knappast tillit utgöra en reell möjlighet, utan relationen bör snarare ses i 
förhållande till det mer passivt betingade tilltro. Slutligen har misstillitsbegreppet 
berörts. Inte bara som en motsättning som är funktionell i relation till tillit, men 
som ett fenomen med annorlunda förutsättningar än tillit. 

Tillit som inklusion och exklusion 

Tillit kan också ges en interaktionistisk förståelse av roller, där roller är något som 
uppstår i interaktionen mellan människor, som en ömsesidig process mellan 
”rolltagare” och ”rollmakare”, ”… något som infinner sig i sociala relationer där 
det finns ett ”mellanrum” mellan roller och rollförväntningar…Tillit infinner sig i 
systemets ”springor” eller vid dess gränsar, och det sker när de systemiskt 
definierade rollförväntningarna av något skäl inte längre visar sig vara giltiga” 
(Nilsson & Uhlin 2002:49).  

Sprickorna – mellanrummen -  avspeglar att det i alla sociala relationer finns 
en tid där förväntningar måste återförhandlas, där gamla förväntningar inte längre 
är giltiga och nya ännu inte är institutionaliserade. Här är tilliten en nödvändighet 
för att interaktion överhuvudtaget ska kunna få plats. Det är dock viktigt att 
understryka att tillit bara uppträder i de situationer där den andres beteende inte 
kan förklaras utifrån institutionellt definierade roller. I många fall kommer detta 
att förstås utifrån sådana fasta roller, och här är tilltron tillräcklig. Frågan blir om 
de lokala sociala försöks- och utvecklingsinsatserna kan ses som insatser som 
skapar dessa sprickor eller mellanrum, eftersom de bryter med den hittills 
etablerade och fastlagda ordningen i de sociala insatserna. 

Tillit handlar då om att lita på att andra någorlunda delar samma moralkodex 
som en själv och att man tycker man känner igen den andra som en av samma 
sort som en själv. Eftersom den sociala komplexiteten i samhället ökar, blir det 
svårare och svårare att känna igen den andra och uppleva en gemenskap kring 
normer och samhällsmässiga institutioner. I denna situation är tilliten, förstådd 
som tillit till den andras starka evalueringar, en nödvändighet (Nilsson & Uhlin 
2002). 

Tillitens problem är att behovet av tillit växer samtidigt som förutsättningarna 
för denna tillit ständigt försämras. Den stadigt stigande specialiseringen skapar 
fler och fler mellanrum mellan systemen. Det okända hos andra kan tänkas 
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framtvinga tillit. Men en förutsättning för denna självutveckling till det större 
sociala systemet, är att det mindre systemet (familjen, släkten, klanen, stammen, 
nätverket osv.) inte har låst sig fast i en förtrolighet som bygger på starka band 
mellan aktörerna (Nilsson och Uhlin 2002:56). 

Uhlin ställer frågan om en offentlig strategi som går ut på att bygga starka 
sociala nätverk baserade på interpersonell tillit mellan verksamheter är en bra ide. 
Det vill säga den form för förtrolighet som bygger på tilliten till starka relationer 
innanför familjen, klanen och täta sociala nätverk osv. Enligt Uhlin finns det 
mycket som talar för att den form av tillit som framkommer här kan resultera i 
segregation och exkludering av andra grupper. ”Could it be that identified trust in 
some regional innovation systems and clusters, ”where proximity matter” (e.g 
Maskell et al 1998, Asheim 2001, Malmberg & Maskell 2001), might be of this 
first kind, i.e. that this kind of trust perhaps is a prerequisite for local economic 
wealth, but that it is also restrictive, narrow-minded, and that it results in 
segregation…” (Uhlin 2002: 29). 

Uppmärksamheten kan även riktas mot att tillit inte bara är bra för en social 
process, utan att tillit också kan vara grunden för inklusion och exklusion. På så 
sätt kan tillitsbegrepp inspirera till en analys av relationen mellan de olika 
aktörsgrupper som ingår i lokala socialt riktade insatser. Både mellan de 
professionella själva och relationen mellan målgrupperna, förstått i ett 
brukarperspektiv, och ”professionella aktörer”. Utvecklar sig täta och stängda 
nätverk bland de professionella som har svårt att öppna upp för nya aktörer i 
insatserna? Eller öppnar de sig utifrån andra nätverk och aktörer? Vilken relation 
finns mellan de professionella nätverken och målgrupperna? Utgör de 
professionella ett eget slutet nätverk i de sociala insatserna? Man kan analytiskt 
ställa frågan: Vilken form av förtrolighet utspelar sig i de lokala sociala insatserna, 
vilken slags tillitsbedömning baserar den sig på och vilken betydelse har dessa 
former av familjaritet för insatsernas utveckling och mål? 

Tillit till institutioner 

Åke Uhlin berättar i artikel om tillit i samband med regionala innovationer (2002) 
en norsk modern sannsaga om den nyutvecklade och extremt framgångsrika 
mussel- och skaldjursodlingen, ”Food and Gas Project”. Till följd av 
oljeindustrins expansion finns ett antal raffinaderier med överskott av spillvärme. 
Detta utnyttjas nu för att föda upp både alger och små babyskaldjur. Genom 
tillgången till värme kan produktionen snabbas upp betydligt och när skaldjuren 
är tillräckligt stora förs de över till odlare längs kusten. För att kunna klara denna 
process från idé till handling har det förutom kapital krävts en omfattande 
forsknings- och försöksverksamhet där ett stort antal experter från universitet 
och industrin har samarbetat. Uhlin skriver:  
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” even if we restrain ourselves to the most immediate network of actors involved the Food 
and Gas Project unfolds itself in such a way that it is impossible to untangle neither the 
complex network of influences nor the intricate patterns of interests, power and 
knowledge. Furthermore, it is impossible to specify the boundaries of the project. That is, 
in this respect the Food and Gas Project has truly been an open system” (2002:7).  

Hur har det då varit möjligt att i ett så komplicerat system skapa dessa 
förutsättningar för samarbete? Uhlin pekar på en mängd samverkande faktorer: 
det fanns goda erfarenheter från samarbetet i samband med tillkomsten av 
laxodling, okonventionella strukturer utvecklades mellan aktörerna och att den 
norska staten ställde tillgångar i form av experter och kunskap till förfogande 
vilket medförde att riskerna minimerades. Tillit (trust) utvecklades till de 
institutioner som förknippades med vetenskap och forskning. ”Trust in complex 
social systems is not just about people, but about present people, and about 
people actively coping with complicated perceptions and decisions, moral ones as 
well as financial and organisational” (ibid:32). Utan denna institutionella tillit hade 
aldrig projektet kunnat slutföras. 

Men det är skillnad på institutioner och institutioner. I det norska projektet 
respekterades institutionerna, det fanns en förväntan om att de skulle agera 
utifrån universella regler. Det gick att lita på dem. Institutioner som betraktas 
som partikulära eller selektiva omges däremot med en diametralt annorlunda 
förväntansstruktur. Svallfors (1996) visar att p.g.a. administration och byråkrati 
förekommer en viss folklig opinion mot delar av välfärdsstaten. Folk misstror 
den selektiva utformningen, fel personer får för mycket bistånd. Däremot finns 
ett brett stöd för generella förmåner. Det innebär att vissa institutioner uppfattas 
som orättvisa, de tros gynna eller missgynna vissa grupper, 
myndighetsutövningen sker orättfärdigt: den institutionella trovärdigheten är 
begränsad. Rothstein visar att det finns ett omfattande empiriskt stöd för att 
personliga erfarenheter av behovsprövning hos välfärdsstatens institutioner 
skapar misstillit (2003:194). I Sverige har SOM-institutets återkommande 
undersökningar kunnat demonstrera detta. 

Möjligen ser vi här rester från den gamla fattigvården. Visserligen har det skett 
stora förändringar inom äldre- och barnomsorgen jämfört med äldre tiders 
fattigvård och socialtjänsten är en framgångsrik organisation med efterfrågade 
och uppskattade verksamheter. Steget kan synas långt från äldre tiders fattigvårds-
direktioner som delade ut tiggarpass. Dock återfinns delar inom det sociala 
arbetet och en livskraftig fattigvårdskärna återstår (Sunesson 1990). Vissa delar av 
välfärdsstaten har alltid ”varit inriktade på arbete med små, marginaliserade 
minoriteter av befolkningen" (1990:28). Denna gamla kärna av fattigvård har visat 
sig svår att modernisera. Försöken till förändring stöter enligt Sunesson mot 
resterna av fattigvården genom behovsprövningen, tvångslagar och 
administrationen. Denna del av verksamheten har en selektiv karaktär och är 
också ständigt ifrågasatt. Tilltron från omgivningen är låg. 



4. Innovation och tillit – en fördjupad begreppsutredning 

47 

Jämförelsen mellan den norska fiskeindustrin och socialtjänstens selektiva 
institutioner kan förefalla orättfärdig, kanske även övertydlig, men är onekligen 
poängfylld då institutionerna verkar inom så pass skilda sfärer att 
förutsättningarna för innovationer och att tillitsbaserade innovativa system skall 
uppkomma är väsentligt olika. Överföring av kunskap mellan institutioner inom 
Tripple Helix och utvecklandet av nya tjänster för att hantera sociala problem 
inom ett utsatt bostadsområde försvåras rimligen av de historiska erfarenheter 
och föreställningar som finns om de selektiva systemens begränsningar. 
Dessutom kan vi anta att institutionernas innovationsmöjligheter såväl begränsas 
som främjas av deras normerande och värdesättande uppgifter. 

Tillit som social tillit och tillit till berättelsen 

Tillit till berättelsen utgår också den från Luhmanns utsaga om tillit som 
nödvändighet för att reducera social komplexitet. Earl och Cvetkovichs (1995) 
sätt att förstå tillit skiljer sig på avgörande sätt från de övriga tidigare 
tillitsteoretikerna, inte minst i deras problemställning, som handlar om hur social 
tillit utvecklas i samhället. 

Utgångspunkten för Earl och Cvetkovich (1995) är en skarp åtskillnad mellan 
interpersonell och social tillit, där den sistnämnda är den tillitsform som behövs i 
hyperkomplexa samhällen.8 Interpersonell tillit finns i små samhällen och 
situationer där interaktionen är tät. Den kan förbindas till det historiska 
pluralistiska samhället som kännetecknas med många täta integrerade lokala 
kulturer, som dock är avskilda från varandra på grund av misstro och misstillit. 
Det moderna samhället överskrider lokala kulturer och människor måste ha tillit 
till system av alla slag. Denna nödvändiga tillit betecknas som social tillit. 

Social tillit är, i Earl och Cvetkovichs perspektiv, baserad på kulturella 
värderingar som kommuniceras av eliter och dess berättelser. Social tillit och 
samhällets komplexitet har utvecklats parallellt. Elitens språk har gett stöd åt 
utvecklingen av samhällets stigande grad av komplexitet, medan den samtidigt har 
skapat ett sätt att tala om social tillit (Uhlin 2002:26). Eliter av författare, 
konstnärer, politiker, media osv formulerar behov och utvecklar ett särskilt språk. 
Social tillit kan utgöra en konsekvens av den diskursen. 

Berättelsen är knappast en strategi i sig för att skapa social tillit. Det går en 
skarp gräns mellan strategi och berättelser, förstått på det sätt att ”en strategi har 
alltså ingen mening i sig självt, utan dess mening härleds från den kontext i vilken 
den används. En strategisk ansats är därför enligt Earl & Cvetkovich ett försök 
att ”trixa” med vad som för tillfället är tillgängligt, men utan att störa eller beröra 
helheten. En berättelse, på andra sidan genererar mening och skapar kontext, den 
stör den existerande helheten och skapar en ny.” (Nilsson & Uhlin 2002:58). 

                                                           
8 Genomgången av Earl och Cvetkovich (1995) baseras på Uhlins genomgång och Ellingens 
paper  ”Tillit – en nøtvendig forutsetning for regionale utviklingsprocesser”. 
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Berättelsen kan erbjudas, men kan inte kräva tillit i gengäld. I den svenska 
utredningen om innovativa processer (SOU 2003:90) upptar 26 berättelser om 
lyckade exempel en stor del av rapportens totala innehåll. Det kan uppfattas som 
en medveten strategi för att skapa tillit till institutionernas förmåga till 
nyskapande och innovativ förändring. 

Maybritt Ellingsen (2003) åskådliggör poängen hos Earl och Cvetkovich 
genom att införa begreppet prekontraktuell tillit, som vilar på antagandet om ett 
gemensamt kultur-, menings- och kunskapsgrund vilket behövs för att göra 
samarbete möjligt.9 Det vill säga att tillit handlar om den för givet tagna tilliten 
som grund för social interaktion. Denna utgörs av de underförstådda 
förutsättningarna för social handling, organisering och förmedling av samhällets 
kulturella, religiösa och kognitiva bas. Poängen är att i ett heterogent samhälle 
uppstår osäkerhet och tvivel om de sociala förutsättningarna för samarbete och 
att det finns starka behov för att återskapa social tillit.  

”Tillit till fortellingen (i hennes sammanhang kompetensberättelse) kan betraktes som en 
dialog og rekonstruktion av et prekontraktuelt tillitsgrunnlag innenfor et felt. Det 
prekontraktuelle tillitsgrunnlaget gir en forståelseshorisont, legger grunnlaget for krav, 
forventninger og fortolkninger som gjøres gjeldende i den sosiale settingen. Det er 
aktørerne forutsetninger for å kunne utvikle samforståelse, deres sociale kapital” 
(Ellingsen 2003:22).  

För Ellingsen är etablerandet av tillit till berättelsen ett led i att skapa förtrolighet 
med en ny grund för utveckling av lokalsamhället och den enskilda individen. 
Genomförande av den insats som Ellingsen undersöker baserar sig på en rad 
osäkra men antagna positiva effekter av kompetensutveckling som aktivitet. Det 
förutsätter en av allt att döma taget för given tillit hos aktörerna, dvs. en tillit till 
berättelsen om kompetenssamhället och värdet av kompetensutveckling. 
Ellingsens poäng i sammanhanget är att insatsen är förankrade uppifrån i tillit till 
berättelsen, men för henne är det även frågan om tillit nerifrån på den lokala 
nivån, och om berättelsen kan bygga broar över den risk som är förbunden med 
nyskapande.  

Hennes analys skulle kunna tillämpas dels på berättelsen om lokala 
gemenskaper, brukarinflytande och empowerment, dels på berättelsen om 
frigörelse, likhet och självständighet, som präglar de lokala sociala försöks- och 
utvecklingsinsatserna. Berättelsen fungerar som en historia om hur man skapar 
hållbara bostadsområden och engagerar, integrerar och frigör boende. Men frågan 
är om dessa ofta politiska berättelser, som uppenbarligen åtnjuter tillit på en 
statlig och europeisk programnivå, även åtnjuter samma tillit på en lokal nivå. 
Minns exempelvis motståndet mot EU i Sverige; ju längre från centrum desto 
större tveksamhet.  
                                                           
9 Prekontraktuell tillit är ett begrepp som är hämtat från Randal Collins ”Sociological insight” 1992. 
begreppet är i linje med Luhmanns förtrolighet och tilltro. 
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Hos Ellingsen är det inte givet att berättelsen har en positiv utgångspunkt. 
”Det er en ambivalent relasjon mellom stat og befolkning, en kombinasjon av 
avhengighet og skepsis. Kompetansefortellingen kan fortolkes som atter et 
moderniseringsforsøk ovenfra og utenfra” (ibid:22). Frågan blir vilken betydelse 
denna tillit eller brist på tillit till berättelserna har för de lokala sociala försöks- 
och utvecklingsinsatserna och vilka berättelser som kan vara i omlopp. Ty vi kan 
lätt tänka oss berättelser om misstillit och hur det skapas kritiska positioner där 
tillit byts till sin motsats. Berättelsen om innovationer på en nivå kan således ha 
parallella berättelser på en annan nivå om hur man skall passa sig så man inte blir 
indragen i innovationsförsök. 

Mot en analytisk ansats 

Vi har nu utnyttjat ett antal sidor i denna rapport för en argumentation där vi 
velat peka på det komplexa med innovationer. Begreppet inrymmer flera 
dimensioner varav tillit utgör ett av de mera centrala. Vi har därför pekat på hur 
innovationer vanligen förknippas med förekomst av tillitsfulla relationer men att 
misstillit kan utgöra myntets andra sida. Vi har också diskuterat att 
innovationsbegreppet inte utan vidare kan appliceras på lösandet av sociala 
problem eftersom de institutioner som då behöver vara innovativa begränsas av 
sin ideologiska bas och sina uppdrag liksom av i vilken uträckning de kan 
tillskrivas tillit från sin omgivning. Det florerar dock mängder av berättelser om 
lyckade innovationer som vill demonstrera den lyckade förändringens potential 
och dådkraft.  

Kanske är det på grund av att innovationer förutsätts vara så framåtsyftande 
och gränsöverskridande som den kritiska diskussionen om dess räckvidd tonas 
ner. Få tycks idag känna till att det för ca 25 år sedan förekom en vital diskussion 
kring innovationer. Vi skall gå tillbaka till denna och hämta upp en analysmodell 
som i modifierad form skall provas på våra empiriska undersökningar. 

Dåvarande professorn i sociologi vid Uppsala universitet, Ulf Himmelstrand, 
utvecklade i en artikel 1981 en rad intressanta iakttagelser om innovationer. Han 
utvecklade skarp kritik mot ambitionerna med ”DIA” – diffusion of innovation 
approach. Han riktade särskilt in sig på tilltron till att sprida upplysning ur ett 
västerländskt perspektiv där organisering och ny teknologi ska bibringa sociala 
förändringar till mindre utvecklade områden och grupper, dvs. 
moderniseringstanken. Himmelstrand pekade på att empiriska undersökningar 
visat att trickle-down effekten av spridning av idéer och innovationer inom det 
sociala fältet varit långt mindre snabb och framgångsrik än förespråkare trott och 
t.o.m. inneburit motstånd mot förändring. Han identifierar en kontrovers bland 
sociologisk och samhällsvetenskaplig forskning. Antingen forskning som bidrar 
till ”utveckling” och har en positiv och mera okritisk inställning till förändring 
med vetenskapliga förtecken eller så en mera grundläggande kritiskt 
ifrågasättande hållning till hela moderniseringskonceptet.  
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” The reality of modernization as seen by sociologists from developing countries was one of 
increasing neo-colonial dependency, an accumulation of wealth and power among 
westernized, “progressive” or “dynamic” indigenous elites, increasing class and ethnic 
cleavages, a destruction of traditional patterns of social mortality and their replacement 
with a highly competitive rush for scarce wealth, which could leave only the masses even 
more deprived than before, often without the supportive social networks that had made it 
easier to survive even rather poor pre-colonial feudal or subsistence conditions” 
(1981:229). 

Motstånd mot innovationer kan alltså enligt en sådan uppfattning tolkas som 
högst rationellt och legitimt. Förespråkarna å andra sidan ser innovationer som 
viktiga sociala problemlösningar vilka behöver appliceras utifrån organisatoriska 
eller tekniska landvinningar. Dessa kan mycket väl introduceras utifrån eller 
uppifrån en organisation och kan genomföras via påverkan i nätverk. Motstånd 
hos de ännu inte övertygade är därför något fullt naturligt. Alternativet som lyfts 
fram av kritiker betonar att en innovativ process inte börjar med lösningen 
(innovationen) utan är en långvarig process som startar med att ett underliggande 
problem skall identifieras och att man mycket väl kan ha participatoriska 
delaktighetssträvanden i en sådan process. Alltså motsatsen till de förhoppningar 
om snabba innovationer och ”quick fix” som vi kan iaktta i den politik som förs i 
dag. 

Himmelstrand menar att det är väsentligt att vara medveten om denna skillnad 
vid studier av innovationer eftersom innovationen uppfattas på skilda sätt 
beroende på aktörens förutsättningar och positioner. Lösningen (innovationen) 
kanske inte passar för de problem den skall lösa. Man måste därför undersöka i 
vilken utsträckning som en innovation verkligen förmår lösa de problem dess 
förespråkare gör anspråk på. ”A crucial, theoretical, methodological and 
praxiological issue on this point is therefore to define, to operationalize and to 
deal with the degree of fit between problems and solutions in innovative 
processes of change or transformation (1981:229).”  

Innovationer har enligt Himmelstrand en tendens att oftast uppenbara sig 
genom initiativ centralt från staten eller ledningen i en organisation, mera sällan 
uppstår de i periferin och gör anspråk på att påverka centrum.  
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Figur 1 Relationerna mellan kulturer, aktörer och samhällsförhållanden. Fritt efter 

Himmelstrand 1981. 
Figuren, en explorativ analysmodell av innovativa processer, kan uppfattas på två 
diametralt skiftande sätt. Utifrån ett mera praktiskt lösnings- och 
innovationsinriktat synsätt representerar samhällsförhållanden de problem som 
kan kräva innovativa insatser. Dessa nydanande lösningar genomförs sedan med 
stöd av aktörer och skapas utifrån specifika ideologiska förutsättningar (övre 
nivån). Relationerna mellan aktörerna är väsentliga – exempelvis i vilken 
utsträckning de baseras på tillit eller ej – och inverkar på resultatet. 
Samhällsförutsättningarna kan då representera dels problem som behöver 
åtgärdas men också innebära oönskade restriktioner och konsekvenser som 

Ideologi – Idéer, normer, 
kulturella uttrycksformer 

Relationer mellan aktörer 
som påverkar innovationer o 
dess resultat: makt, tillit etc 

Samhällsförhållanden som vållar 
sociala problem; processer, 
förutsättningar, öppna eller dolda 
strukturer 

Aktörsnivå där det konstrueras 
problemuppfattningar, lösningar och 
innovationer 
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hämmar innovativa strävanden. Problem identifieras, resurser och aktörer 
mobiliseras vartefter innovationer utformas, förankras, implementeras och 
utvärderas. Så skulle den ideala gången kunna se ut. 

Om vi däremot vänder på perspektivet och utgår ifrån ett mera aktörsinriktat 
synsätt konstrueras samhällsproblem och dess lösningar som svar på vissa givna 
kulturer och dominansförhållanden. Innovationer kan därför antingen 
uppmuntras eller förkastas beroende på hur de relateras till strukturella 
förutsättningar, normer och inte minst till aktörer. Innovationer som utformas en 
specifik aktör – exempelvis staten – kan avfärdas av en annan aktör som 
uppfattar mest nackdelar och nya problem. 

Analytiskt förefaller modellen att kunna erbjuda en god vägledning. På en 
samhällsnivå söker vi efter beskrivningar, förklaringar i synen på de problem som 
skall hanteras genom de innovativa lösningarna. Vi söker också efter hur 
innovationerna utformas eftersom en av våra frågeställningar handlar om hur en 
utsatt storstadszon kan förändras.  Vi har ju sökt efter ”goda exempel” och vände 
oss till flera kommuner innan vårt val föll på de två fall som vi har presenterat. 
Kunde vi hitta spännande och konstruktiva sociala innovationer som borde visas 
upp?  

Detta var dock inte huvudfrågeställningen i denna undersökning utan den har 
mer fått bilda en kontextuell fond. Vi närmar oss här det mer kritiska synsätt som 
Himmelstrand förespråkar. Aktörsnivån har varit desto intressantare. Hur agerar 
aktörerna, vilka motiv uttrycks och hur kopplas problemförståelse till innovativa 
ställningstaganden? Den relationella nivån kan i det här sammanhanget utnyttjas 
för att söka identifiera tillitsskapande alternativt misstillitsskapande processer. 
Hur utformas relationer mellan aktörer som dels skapar innovationer och som 
dels skall genomföra dessa med faktiska eller symboliska resultat i sikte? I den 
tidigare genomgången presenterade vi bland annat några preciseringar av tillit i 
form av riskgraderingar och vilka slags objekt som tilliten riktas mot. De kan nu 
bli användbara. Har de offentliga aktörerna tillit till varandra och vilka slags risker 
tar de när de ger sig in i samarbete med varandra? Innebär relationerna till de 
människor som insatserna riktas mot att de känner tillit till de offentliga 
institutionerna? Vilka slags risker behöver de ta? Vad händer med innovationerna 
om tillit inte existerar? 

För att kunna besvara de senare frågorna har vi inspirerats av Niels Åkerstrøm 
Andersens analyser av hur relationerna mellan offentliga institutioner och 
medborgare (läs klienter) i allt högre grad präglas av olika slags kontrakt (2004). I 
dessa kontrakt regleras ömsesidiga skyldigheter och förpliktelser. De kan ta sig 
uttryck som handlingsplaner där exempelvis krav kring närvaro och viss form av 
skötsamhet utkrävs. I gengäld tillhandahålls tjänster som ekonomiskt bistånd, 
stödjande samtal eller annan service. Om klienten inte uppfyller sin del dras 
biståndet tillbaka. Vi har med andra ord att göra med en form för relation som 
snarast förefaller att präglas av misstillit där kontraktet utgör en riskförsäkran för 
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den offentliga institutionen. Kontrakten skulle då kunna utgöra den ena delen av 
en relation där tillit utgör den andra. 

Slutligen kommer vi att på en mer övergripande nivå söka efter idéer, normer 
och uttryck för ideologi som påverkar problemuppfattningar och innovativa 
lösningssträvanden liksom hur dessa kan utgöra förutsättningar för relationer 
mellan aktörer. Normer och kulturella förgivettaganden kan både förhindra och 
underlätta nytänkande. Normer kan stå i vägen för, men normer kan också 
uppmuntra innovativa processer.  

Att producera nya tjänster eller varor till en marknad skiljer sig väsentligt från 
att utforma nya lösningar på sociala problem. Några offentliga institutioner har 
till uppgift att bevara eller tom. upprätta normer (exempelvis regler, lagar, livsstil) 
som kan skilja sig från dem som gäller för boende i de utsatta områdena. 
Innovationer kommer att på ett eller annat sätt att störa traditioner och medför 
att parter måste omvärdera invanda rutiner och lösningar. Det gäller för såväl 
traditionstyngda institutioner som för nyanlända flyktingfamiljer. Men hur sker då 
detta? Hotas människors livsstilar och invanda rutiner av innovativa lösningar 
framtagna bland offentliga institutioner? Eller kommer traditionellt maktrika 
institutioner att ge avkall på inflytande och tillämpa empowermentinriktade 
arbetssätt? Ifrågasätts rent av institutionernas självklara roller och uppgifter av 
nya innovativa former? 

Ett sätt att svara på frågorna är genom att ta hjälp av den forskning om 
organisationer och institutioner som studerat förutsättningarna för förändring. 
Enligt en uppfattning skulle verkligt innovativa förslag riskera att ifrågasätta 
institutionernas roller, varför de verkligt nydanande förslagen sållas bort. Begrepp 
som ”dynamisk konservatism”, ”stabiliserande strukturer” och ”isomorfi” 
indikerar att det finns krafter inom organisationer som strävar efter att hålla 
tillbaka alltför stora förändringar och upprätthålla någon form av normalitet. 
Trosföreställningar, institutionell uppbundenhet, lagar och regler – ja listan kan 
göras lång på de inslag som motverkar innovationer och som upprätthåller 
institutionell stabilitet och trygghet. Gränserna för förändring sätts av i vilken 
mån som de riskerar att hota etablerade strukturer – den s.k. första ordningen. 
Förändring av andra ordningen däremot skulle innebära förändring av givna 
institutioner, utmana system och strategier och kräva nya logiska ordningar. 
Eftersom ett system har svårt att avskaffa sig självt kommer de krafter som 
strävar efter stabilitet och som förhindrar alltför långtgående innovationer och 
kraftiga ifrågasättanden att värna om det som gäller. Avlärning skulle då utgöra en 
förutsättning för att skapa genuin förändring och ifrågasätta rådande strukturer. 
Men den begränsas av de logiker som råder inom system där krav på nydanande 
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ordningar kan innebära hot. Därför kan vi iaktta mycken retorik och symbolisk 
förändring och hur maktstarka intressen söker sitta still i båten.10 

Så här kan vi vrida och vända på innovationsbegreppet och föra in den ena 
nya analytiska komponenten efter den andra. Men nu ska vi hejda oss och gå till 
våra empiriska case. Först ut är det danska exemplet. 

 

                                                           
10 Vi refererar här till en omfattande diskussion som förs inom flera grenar av 
organisationsanalysen. Kanske ger framförallt den nyinstitutionella teorin oss nya redskap för att 
förstå dessa processer, se Johansson 2002. 
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5. Jobbexpressen - Danmark 
Jobbexpressen är ett projekt under programmet ”Städer för alla” (Byer for alle) i 
Tåstrupgård och är en del av den boendesociala insatsen i Höje Taastrup 
Kommun. Projektet präglas av nytänkande, betraktas som framgångsrikt och har 
fått stor uppmärksamhet för sina innovativa metoder. Syftet med projektet är att 
öka inslussningen på arbetsmarknaden för särskilt utsatta boende, i synnerhet 
invandrare och flyktingar genom att fokusera på den enskildes resurser. 

Kapitlet börjar med bakgrund, idé och målsättningar som dels är formulerade i 
danska socialministeriets program och dels i projektets egen programansökning. 
Därefter redogör vi för hur det har genomförts och organiserats. Detta följs upp 
med en beskrivning av projektets vardag. Slutligen följer några korta reflektioner 
kring centrala problemställningar. Material som har använts kommer från den 
statliga programutlysningen, ansökningar, offentliga utvärderingar, 
självvärderingar, statusrapporter samt från massmedia. Därutöver har det skett 
observationer och intervjuer med centrala aktörer i bostadsområde och i 
projektet. 

Låt oss inleda med ett utdrag ur ”Brikker til et fællesskab” – ett nyhetsblad 
som ges ut två ggr. per år av Boligselskabernes Landsforening, Köpenhamns 
kommun och Kommunernas Landsförening. Här ges prov på några av de nya 
och innovativa grepp som provas för att få bukt med arbetslöshet och 
utanförskap. 

 
”Jobbene er der 
Sådan lyder erfaringerne fra Jobexpresi Taastrupgård. I løbet af kun et år er 
det lykkedes projektet at skaffe job til 144 ledige. Målet var at skaffe 130 job 
inden 2007. 
Vi stiller krav. Vi handler hurtigt. Og vi tager kontanthjælpsmodtagernes 
problemer alvorligt. Så enkel er opskriften på at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. 
Og der er vel at mærke tale om ledige,som alle andre ellers har opgivet 
at finde arbejde til. 
Det fortæller projektleder Ahmed Nihrane fra Jobexpres, som  
er et tre-årigt forsøgsprojekt under det boligsociale partnerskab i 
Taastrupgård. Partnerskabet støttes økonomisk af Høje-Taastrup Kommune 
og Integrationsministeriet. Og noget tyder på, at opskriften 
har nogle af de rigtige ingredienser. I hvert fald har projektet i løbet af 
det første år skaffet job til 144 kontanthjælpsmodtagere. 
De fleste - nemlig 93 - er i dag ansat på helt normale vilkår på arbejdsmarkedet. 
De sidste 51 er ansat med løntilskud. Det vil sige, at de er under 
oplæring og træning i et job, der højst sandsynligt ender med et job 
på normale vilkår.” 
(ur Brikker 2004:10). 
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Projekt- och idégrund 

Jobbexpressen är ett projekt i bostadsområdet Tåstrupgård under programmet 
”Byer for alle”. Programmet lanserades av samlingsregeringen socialdemokrater 
och radikale venstre år 2001. Programmet utgjorde en vidareutveckling av en 
tidigare  stads- och boendesocial insats. Totalt fem modellområden skulle arbeta 
med en särskild metodik för att vända utvecklingen i socialt problemtyngda 
områden. 

Modellområdena skulle kännetecknas av en koncentration av sociala problem, 
invånare med annat etniskt ursprung, mångkulturella problem och socialt 
marginaliserade grupper som t.ex. psykiskt sjuka, missbrukare och andra. Den 
överordnade målsättningen för modellområdena var inriktad på att utveckla en 
helhetsorienterad insats, som skulle förbättra sysselsättningen och den lokala 
välfärden i ett brett perspektiv. Konkret skulle det ske genom att vidareutveckla 
användningen av lokala, kompetenta, självständiga partnerskap. I programmet 
preciseras att insatsen ska baseras på följande verksamhetsmedel: 

Insatsen ska vara helhetsorienterad, det vill säga baserad på en koordinerad 
och integrerad tvärsektoriell insats. Insatsen ska bygga på privat-offentligt 
partnerskap, som har egen kompetens och handlingskraft. Insatsen ska satsa på 
brukarmedverkan, dvs att de lokala krafterna ska inkluderas i så stor omfattning 
som möjligt. 

Partnerskapet formulerades som själva grundvalen i insatsen. Mer precist 
definierades detta som ett förpliktigande samarbete där partnerskapet inför 
lagstiftningens ramar kan fatta självständiga beslut inom det definierade området. 
Partnerskapet skulle vara baserat på ett skriftligt kontrakt om ett gemensamt 
arbete, varefter partnerna förpliktade sig ekonomiskt och på andra sätt att 
genomföra avtalet inom sina respektive verksamhetsområden – samt att bidra 
med kompetens och ekonomi till partnerskapet. Deltagarna i partnerskapet var 
tänkta att utgöra ett brett spektrum av aktörer från kommunen, det privata 
näringslivet, frivillig-, intresse- och hjälporganisationer, 
bostadsområdesorganisationer och lokala invånar- eller brukarorganisationer. Sex 
olika insatsområden för modellområdena prioriterades varav det skulle arbetas 
med ett eller flera områden, liksom de lokala projekten kunde utveckla andra 
områden som också kunde ingå i insatsen: 

* Arbetsmarknad 
* Lokal bostadspolitik och grundskola 
* Sociala uppgifter  
* Demokrati och brukarmedverkan 
* Integration av flyktingar/invandrare 
* Invånarsammansättning och blandade ägarformer/medägarboende 
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Kort efter att ett positivt beslut fattats om projektet ”Byer for alle” tillträdde 
en ny mera konservativ samlingsregering. Regeringsskiftet betydde nedläggning 
av vissa och upprättande av nya satsningar. Stads- och bostadsministeriet, som 
hittills varit hade ansvarat för administrationen av ”Byer for alle”, lades ner och 
programmet överflyttades till det nyupprättade ministeriet ”Ministeriet för 
flyktingar, invandrare och integration”. Programmet ändrades inte i grunden, men 
det lades särskild vikt vid att de lokala insatserna skulle återspegla relevanta 
initiativ i regeringens integrationspolicy ”På väg mot en ny integrationspolitik”. I 
direktiven sägs bl.a.: 

”Integration og beskæftigelse: Beskæftigelses – og integrationsbestræbelserne er central for 
kommunernes indsats. Ønsket er at skabe varige, ordinære jobs- og praktikpladser eller 
mulighed for opkvalificering og jobtræningsforløb for de ikke- arbejdsmarkedsparate. 
Målgruppen er især flygtninge/indvandrere, og indsatsen skal ske i samarbejde med det 
lokale erhvervsliv og de lokale uddannelsesinstitutioner.  Integration på arbejdsmarkedet 
tager udgangspunkt i lokale jobformidlere, initiativ nr. 10 i integrationsudspillet. 
Jobformidlingerne skal rådgive og vejlede om erhvervs- og uddannelsesvalg samt formidle 
jobs, praktikpladser og uddannelsespladser. (....)  Beskæftigelsesindsatsen omfatter også 
initiativ vedrørende etniske iværksættere, jfr. Initiativ nr. 11 – Bedre mulighed for 
iværksættere. Formålet er at etablere etniske iværksættermiljøer i byområder med mange 
flygtninge indvandrere. For at motivere til og muliggøre etablering af egen virksomhed ydes 
der rådgivning og vejledning samt tilvejebringelse af fysiske rammer for at starte og drive 
egen virksomhed” (Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration p.1). 

Dessutom betonas att insatsen skulle bygga på ett omfattande engagemang av 
frivilliga i integrationsarbetet och att särskilt unga personer behövde motiveras till 
att delta i det lokala föreningslivet. Därutöver skulle det ske samarbete med lokala 
skolor och försök skulle påbörjas med blandade upplåtelseformer (ibid:2). 

Projektansökan 

Höje Taastrups kommuns modellområdesansökning omfattade fyra 
bostadsområden, varav Tåstrupgård är den ena. Projektet påbörjades i september 
2002 med en planerad avslutning i oktober 2006. Sammanlagt har projektet en 
budget på ca. 27 milj. d.kr. 

Det centrala målet är att öka sysselsättningen för bostadsområdets invånare, 
med särskild tonvikt på invandrare och flyktingar, för att därigenom förbättra 
deras boendesociala integration och som det sägs, förebygga ytterligare 
exkludering. 

Den ovanstående målsättningen bryts mer i en rad delmål, bland annat: 
* Förbättra arbetsmöjligheterna för vuxna a-kasse- och 

socialbidragsmottagare. 
* Förbättra flyktingars och invandrares arbetsfrekvens via att ge dem olika 

slags stöd, ordna yrkesinriktad utbildning och varaktiga jobb. 
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* Utveckla socialt användbara yrken och lönsamma jobb till 
familjemedlemmar med annan etnisk bakgrund än den danska. 

Projektet baserades på tre metodologiska grundregler, som var och en 
uttrycker ett boendesocialt medel: 

1. För att skapa nya arbeten behövs insatser som går tvärs över tidigare drifts- 
och ansvarsområden. 

2. Insatserna måste stärka den boendesociala integrationen genom att knyta 
samman privata och offentliga intressen i ett partnerskap, som skall utveckla en 
egen kompetens för jobbskapande. 

3. För att få invånarna att investera sina egna resurser bör brukarinflytande 
vara drivkraften i hur de ska utveckla en ny relation till arbetslivet. Den 
metodologiska relationen till målgrupperna i projektet skulle baseras på den 
enskilda individens resurser. Exempelvis att i förhållande till invandrare och 
flyktingar så skulle det bortses från deras respektive kulturella olikheter och 
insatsen skulle i stället koncentreras till vad den enskilda kan och vill. I projektet 
var avsikten att denna infallsvinkel skulle användas i förhållande till utsatta 
grupper. 

Höje Taastrups kommun avsåg att främja yrkesinsatser genom att stärka 
utväxlingen av resurser (serviceprestationer, ordinära jobb, frivilligt arbete osv.) 
mellan de utsatta invånarna och arbetsmarknaden med anknytning till 
bostadsområdet. Ett grundelement i denna insats var etablering av partnerskap. 
Partnerskapet planerades som en blandning av kommunala institutioner, frivilliga 
nätverk och näringslivet som ingick ett samarbete med mål att främja den 
boendesociala integrationen.  

Det etablerades totalt fyra partnerskap i första delen av projektperioden. Dessa 
koordinerades av en styrelse bestående av representanter för partnerskap i 
bostadsområdena, brukarstyrelser och kommunen. De primära uppgifterna för 
partnerskapen har varit att utveckla bostadsområdets sociala och ekonomiska 
miljö, speciellt utbudet av jobb och därmed efterfrågan på arbetskraft. Liksom att 
få med sig invånarna i projektet så de skulle få möjlighet att återuppbygga sociala 
färdigheter och bristande kvalifikationer både inom och utom den traditionella 
arbetsmarknaden. 

Därutöver förväntades partnerskapet skapa jobb så att sårbara invånargrupper 
skulle kunna delta i arbetslivet på samma villkor som andra. Ett sätt var att 
utforma tvärgående jobbnätverk mellan lokalsamhällets grupper, sektorer och 
verksamheter. Ett annat att samla nyckelpersoner för att tackla 
arbetslöshetsproblematiken och öka yrkesverksamheten. Ytterligare andra att 
främja varaktiga aktiviteter som skulle kunna upprätthållas bortom partnerskapet 
med utgångspunkt i redan existerande traditioner i bostadsområdet. Ett viktigt 
mål var att få med invånarna i att planera och genomföra modellprojekten liksom 
att konsultera och ge feedback till boendeområdets olika organisationer. 
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De arbetslösas inflytande skulle ske genom etablering av brukarråd med 
självstyrningskompetens i förhållande till projektet. Brukarstyrelserna skulle ha 
inflytande över att godkänna det enskilda projektets budget och vara rådgivande i 
förhållande till projektets arbetsuppgifter och drift. 

Ur ett demokratiskt perspektiv skulle invånarna vara representerade i 
partnerskap och dessutom få en katalog över idéer till aktiverings- och 
jobberbjudande så att de skulle kunna vara med och bestämma över vilka initiativ 
som skulle genomföras. 

I ansökan formuleras en rad konkreta och mätbara kriterier för de olika 
målgrupperna i förhållande till yrke, utbildning och livssituation. Det angavs ett 
precist antal personer som skulle nås i de enskilda målgrupperna. Exempelvis 80 
invandrare/flyktingar skulle få jobb eller jobbträning och 30 
invandrare/flyktingkvinnor skulle bli socialt aktiverade. När det gäller 
partnerskapet formulerades en rad mer oprecisa målsättningar: partnerskapet 
skulle förbättra nätverkssamarbetet mellan kommunerna, AF, näringsidkare, 
hyresvärdar och andra intressenter. Som en viktig ambition formulerades att de 
invånare och boendeorganisationer som deltog i partnerskapets projekt skulle 
vara nöjda. 

Taastrupgård 

Tåstrupgård byggdes 1972 och är ett traditionellt modernt höghusområde från 
denna period. Enligt Tåstrupsgårds egen hemsida byggdes området ursprungligen 
för att attrahera hantverkare och andra relativt väletablerade grupper. Då 
byggherren ändrade sig blev hyresnivån för hög och det blev mer attraktivt för 
denna grupp att köpa egen bostad. Många lägenheter kom att stå tomma och 
bostadsområdet blev ett område dit vissa grupper hänvisades. Det betydde att en 
del av invånarna hade sociala problem med påföljd att resursstarka hushåll 
flyttade ut. Många invandrare och flyktingar kom att flytta till Tåstrupgård, en 
grupp som nu är överrepresenterad. I januari 2003 var andelen första- och andra 
generationsinvandrare 71 % och andel förvärvsarbetande för denna grupp 48 %. 
En stor del är av turkisk härkomst. Jämförelsevis var andelen invandrare i första 
och andra generation 15 % i den övriga delen av kommunen, och andelen i arbete 
75 % (Selvevaluering – Projekt Jobexpres: 1). 43 % av invånarna över 18 år lever 
på en eller annan form av bistånd, ålderspension undantagen. I Höje Taastrups 
kommun var utflyttningen från de allmänna bostäderna 12.7 % år 2002. I 
Tåstrupgård uppgick utflyttningsfrekvensen till 16.8 % år 2002. Tåstrupgård är 
således ett av de områden som ger anledning till bekymmer, dock utan vara inne i 
en alltför problematisk utveckling. I några få kvarter förekommer en mycket hög 
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utflyttningsfrekvens på över 25 % medan det i andra knappast alls förekommer 
inte några befolkningsrörelser.11 (Boligsocial årsrapport 2002) 

Tåstrupgård har, i likhet med andra tidstypiska bostadsområden, genomgått 
upprepade fysiska upprustningar. Den första omgången följdes av nyupptäckta 
skador på husen med snara behov av nya förbättringsinsatser. Den senaste och 
tredje större renoveringsinsatsen startade 2002 och fortsätter med bostadssociala 
insatser under ”Byen for alle”. Den nuvarande renoveringen av Tåstrupgård, som 
är finansierad av Landsbygdsfonden med ca. 240 miljoner d.kr., innebär bland 
annat förnyelse av lekplatserna, fasader, förbättring av hygienutrymmen, nya 
balkonger och altaner, samt ”Byens plads”. Det är ett café som förväntas bidra till 
ett mer attraktivt område. 

Tåstrupgård är utpräglat som ett specifikt bostadsområde. Inom dess gränser 
saknas trafik, det finns en butik men inga andra verksamheter. Området är 
välförsett med offentliga institutioner i form av en skola, flera förskolor och ett 
offentligt fritidsutbud. En rad sociala projekt finns etablerade i bostadsområdet. 
Tåstrupgård har ett aktivt föreningsliv med över 20 registrerade föreningar och 
fyra eller fem klubbar som är inriktade mot etniska grupper. Bland dessa märks 
Dansk-Turkiska kultur och stödföreningen, Somaliaklubben, Marockanerklubben 
och Aktiv Dansk-Turkiska kvinnor. Dessutom finns en särskild boendesocial 
rådgivare, som är avlönad av bostadsföretaget och en socialrådgivare 
(socialarbetare, socialsekreterare) som är avlönad av projektmedel vars uppgift 
primärt är att stödja invånarnas individuella utveckling. Ansökan till ”Byer for 
alle” är ett projekt som har utvecklats av boenderådgivaren (boligrådgiveren). 

Höje Taastup Kommun har fått olika slags utvecklingsmedel sedan 1995 och 
Tåstrupgård har under hela denna period varit en del av den insatsen med bland 
annat en bostadsrådgivare. Därutöver har bostadsföretaget Tåstrupgård anställt 
en bostadsrådgivare av egna medel sedan snart femton år tillbaka. Det har också 
etablerats ett omfattande professionellt samarbete omkring Tåstrupgård. En gång 
i månaden möts Tåstrupgårdsgruppen, som är ett samarbetsforum för de olika 
institutionerna: klubbar, skolor, polis, boenderådgivning etc. med ca 32 personer. 
Höje Taastrup kommun har sedan 1995 haft en hundraprocentig anvisningsrätt 
till lediga lägenheter i området. Det betyder att väntelisterna inte längre fungerar. 
En fjärdedel av lägenheterna hyrs ut till personer som står inför akuta 
bostadsproblem. Resterande lägenheter hyrs ut efter kriterier för att åstadkomma 
en mera balanserad sammansättning av boende. Bland annat genom att prioritera 
personer som redan är sysselsatta. 
                                                           
11 Inom den allmännyttiga boendesektorn används en tumregel för utflyttningsfrekvensen som 
indikator på boendeområdets tillstånd. Mindre än 10 % indikerar att bostadsområdet är mycket 
attraktivt. 10-15 % indikerar att bostadsområdet är oproblematiskt men att man ska vara 
uppmärksam på utvecklingen. 15-20 % medför att det finns anledning att bekymra sig.  Över 20 
% skulle visa på en problematisk utveckling. 
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Jobbexpressen 

Insatsen i Tåstrupgård är organiserad kring tre projekt: Jobbexpressen, 
Missbruksprojektet och A-gruppen. Jobbexpressen utgör grundstenen i insatsen 
och var tänkt som ett erbjudande till invånarna i Tåstrupgård. 

”Byer for alla” ansökningen utarbetades eftersom man i Tåstrupgård fick en 
påstötning från Stad och bostadsministeriet om att det fanns en pott pengar som 
kunde sökas. Boenderådgivaren berättar att han i flera år haft en ide om att 
etablera en jobbutik i Tåstrupgård. Jobbutiken skulle utgöra ett frivilligt 
erbjudande till vuxna invånare i området, som önskade sig lite eller mycket arbete 
och ett erbjudande till de unga om att tjäna egna pengar. I många invandrar- och 
flyktingfamiljer får de unga inga fickpengar. Idén var samtidigt att jobbutiken 
skulle vara bostadsområdets och inte ett kommunalt erbjudande. Många av 
invånarna betraktar kommunen som opålitlig att ha att göra med medan en butik 
som ligger i bostadsområdet och är fristående från kommunen skulle kunna 
uppfattas som mera självklar att vända sig till. Detta ska, enligt boenderådgivaren, 
ses i skenet av att en del personer inte är intresserade av att kommunen ska kunna 
kontrollera deras aktiviteter. Han berättar att man från starten har varit mycket 
medveten om att ansökningen behövde utformas så den skulle kunna överleva ett 
regimskifte. Därför blev den särskilt målinriktad på arbetsmarknad. 
Boenderådgivaren karaktäriserar själv ansökningen som en ”vindare”. 

Jobbexpressen öppnade 23 september 2003, och placerades granne med ett 
nytt offentligt centrum i Tåstrupgård. Man har vars sin avdelning med egen 
ingång, men delar lunchrum och kaffekokare. Jobbexpressen är inte en offentlig 
myndighet, men grannskapet med de kommunala handläggarna 
(biståndsbedömare) i lokalcentret innebär möjlighet till ett tätt samarbete kring de 
invånare som vänder sig till Jobbexpressen eller som hänvisas dit av handläggare 
från det lokala centret. 

Den ursprungliga målsättningen för projektet var att skaffa sysselsättning åt 
130 arbetslösa (varav 80 arbetslösa med annan etnisk bakgrund) ordna fram 
fritidsjobb till 50 unga och få 5 presumtiva företagare att öppna eget. Fram till 15 
september 2005 har enligt projektets egna uppgifter, lyckats att av de 586 ärenden 
man har haft att skaffa jobb till 225 invånare, 37 i sysselsättning med lönebidrag, 
22 i praktik, 18 i utbildning, 11 i verksamhetspraktik,  1 i flexjobb och 40 unga i 
fritidsjobb (Statusrapport 2005:8). Det har likaså skett en nedgång i antalet 
socialbidragsmottagare, från 320 personer den 3 sept 2003 till 243 den 1 jan 2005 
(självvärdering – Projekt Jobbexpress 2005:5).12 På grund av projektets stora 
framgång med att skaffa målgruppen sysselsättning utökades kriterierna 
ytterligare den 1 mars 2005, så att man nu arbetar utifrån en målsättning om att 
                                                           

12 Att differensen inte speglar antalet personer som har blivit sysselsatta genom projektet, 
beror bland annat på inflyttning och att nya socialbidragsmottagare tillkommit. 
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sysselsättningsfrekvensen för boende med annan etnisk bakgrund än dansk i Hela 
Höje Taastrup kommun ska ändras från 55 % till 65 % per den 1 januari 2007. 
Projektet utökades också med en tvilling i bostadsområdet Charlotteager i 
området Hedehusene (Statusrapport 2005:8). 

Målgruppen består av socialbidragsmottagare, mottagare av stöd enligt den 
danska integrationslagen (flyktingar) och ungdomar mellan 14 – 18 år som söker 
fritidsarbete. Ursprungligen riktade sig projektet uteslutande till invånare i 
bostadsområdet men målgruppen har senare utvidgats till att gälla alla 
socialbidragsmottagare med annan etnisk bakgrund än dansk, alla mottagare av 
stöd enligt integrationslagen samt alla självförsörjande utlänningar i Taastrups 
kommun fram till den 31 dec 2006 (ibid: 7-8). Under 2006 har utöver den 
ansvariga tjänstemannen 2 jobbkonsulenter och en koordinator  arbetat i 
projektet (http://www.jobexpres.dk). Antalet medarbetare har fördubblats från 2 
personer till 4 under de två och ett halvt år som projektet har existerat. 

Projektets huvuduppgift är att förmedla kontakt mellan målgruppen och 
verksamheter i hela Köpenhamnsregionen. Utöver direkt arbetsförmedling har 
projektet påbörjat egna och samarbetat med en rad andra målinriktade 
arbetsmarknadsprogram. Bland annat projektet ”Mammor i arbete” som har 
riktats mot kvinnor med en annan etnisk bakgrund med begränsad eller ingen 
anknytning till arbetsmarknaden, ringa utbildning och språkkunskaper. 48 
kvinnor har deltagit i projektet varav 15 har fått ordinarie jobb, 4 arbete med 
lönebidrag, tre är i praktik och två har påbörjat utbildning  

De resterande 24 är antingen sjuka, på mammaledighet, har hamnat i 
kommunal aktivering, har nekat erbjudande om jobb eller flyttat. Andra 
projektinslag utgörs av ”Familjeintegration” som är ett samarbetsprojekt med 
fokus på familjer med problem och där Jobbexpressen bidrar med att introducera 
föräldrarna på arbetsmarknaden, och ”Skoleprojekt” där Jobbexpressen skaffar 
praktikplatser till skoltrötta ungdomar på den lokala skolan (Statusrapport 
2005:7). 

Projektet har alltsedan starten fått omfattande medieuppmärksamhet i 
dagspress och i myndigheters egna nyhetsbrev. Framgångarna med att skaffa 
arbete till de boende i området har betytt att projektet och dess ledare framhävts 
som ett mönsterexempel på en sysselsättningsinsats gentemot personer med 
annan etnisk bakgrund. Projektet har blivit föreslaget till Integrationsministeriets 
integrationspris 2005 och utgör ett exempel på ”Best Practice” projekt i en 
databas under Europakommissionens IDELE projekt (ibid:7). 
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Jobbexpressen i praktiken 

Hur fungerar då detta i praktiken? Vi kommer särskilt att berätta om hur 
projektet förhåller sig till några av de krav och målsättningar som har formulerats 
liksom om de metoder som används.13 

Målsättning och värdegrund 

Jobbexpressens primära målsättning är alltså att skaffa arbetslösa boende, särskilt 
de med annan etnisk bakgrund, varaktig och avlönad sysselsättning. 
Utgångspunkten är att många av problemen för personer med annan etnisk 
bakgrund än dansk uppfattas bero på att de rör sig i onda cirklar tillsammans med 
andra som har liknande förutsättningar som de själva och att de därför låser fast 
varandra i gemensamma problem. Arbetet ger dem möjlighet att bli en del av ett 
nytt sammanhang med nya nätverk och att därmed hitta nya förutsättningar. 

Projektets värdegrund är baserad på att vägen till integration i det danska 
samhället går genom självförsörjning i avlönat arbete, och projektet är orienterat 
mot den enskildes plikt att försörja sig själv. Som projektledaren preciserar i en 
intervju, lever vi i ett samhälle, där vi som medborgare har rättigheter och plikter 
och Jobbexpressen fokuserar på plikterna (FSB beboeren, Ut med arbetslösheten 
2004). Projektet avgränsas som ett socialt projekt genom att inte hantera andra 
eventuella problem utöver det konkreta arbetslöshets- och 
sysselsättningsproblemet. 

Medarbetarna 

Utöver ledaren och en kvinnlig konsult som funnits med från projektstart har det 
skett en del förändringar i medarbetargruppen. Vid projektets start, där 
observationer och intervjuer företogs, fanns utöver ledaren tre kvinnliga 
jobbkonsulenter anställda, varav den ena höll på med sysselsättningserbjudanden. 
Sedan dessa två slutat har nya tillkommit. 

Ingen av jobbexpressens fyra medarbetare har utbildning inom socialt arbete 
utan har anställts utifrån personliga kvalifikationer, engagemang samt tidigare 
erfarenheter. Detta är en medveten prioritering, som bottnar i en uppfattning om 
att det ökar möjligheterna för att skapa nya arbetsmetoder och därmed uppnå 
bättre resultat (Schou, G. S. 2004:10). Läs: ökar förutsättningarna för innovativa 
lösningar. Chefen härstammar från Marocko, han har studentexamen och har 
tidigare arbetat inom handel och kontor i Dansk Supermarked. Därutöver har 
han varit anställd som jobbkonsulent i kommunen. I det sammanhanget har han 
                                                           

13 De metoder som man arbetar utifrån är utförligt beskrivna i utvärderingen ”Jobexpres – din 
genväg till bra arbetskraft” (Schou 2004). Avsnittet bygger dels på utvärderingen men även på 
egna observationer och artiklar från medier. 
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bland annat arbetat med projekt Ressoursebase 2000, som var inriktat på att 
skapa arbete till invandrare och flyktingar. Det är dessa erfarenheter som han för 
med sig in i projektet. Därutöver finns det tre kvinnor anställda. En är turkiska, 
ensamstående med barn och har arbetat som tolk i kommunen. Hon förväntas 
fungera som rollmodell för de turkiska kvinnorna i bostadsområdet. En annan 
kvinna, som är danska, är etnograf. Hon har med bakgrund i en 
högskoleutbildning arbetat inom arbetsförmedlingen under perioder av hög 
arbetslöshet, som politisk sekreterare med arbetsmarknadsfrågor och i en 
fackförening. Den tredje kvinnan, som har en beredskapsanställning, är utbildad 
som skyltmålare och blev anställd eftersom hon kunde komplettera de övriga. 
Det vill säga att hon har kunnat tala med verksamheter och boende eftersom hon 
känner jargongen väl och därför förväntas kunna öppna nya dörrar till 
arbetsmarknaden. 

I en utvärdering av Jobbexpressen som skedde det första halvåret, lades det 
just vikt vid den betydelse som medarbetargruppens kvalifikationer har för 
Jobbexpressens kvaliteter.  

”De kriterier medarbetarna är anställda utifrån, är en av grunderna till att 
Jobbexpressen verkar vara genomsyrat av värderingar. Medarbetarna är nämligen inte 
professionella administratörer eller handläggare, de är först och främst anställda eftersom 
de är personligt engagerade i projektets målsättning (…..) Med målet självförsörjning för 
ögat ser jobbkonsulenterna således de arbetslösas integration på arbetsmarknaden i ett 
långsiktigt perspektiv och låter sig inte slås ned av de barriärer som uppstår längs vägen. 
Detta inger en positiv inställning till arbetet, där problem transformeras till utmaningar. 
Härav kommer dessutom en markant ihållande kreativitet i arbetet med att ”sälja” idén 
till de boende och olika verksamheter men också uthållighet och resultatorientering, som 
förorsakar ett jäktigt högt tempo” (ibid:10).  

I utvärderingsrapporten resoneras det om att medarbetarnas avsaknad av 
fackmässiga kvalifikationer har skapat vissa problem i samarbetet med den 
kommunala handläggningen. Det gäller särskilt i förhållande till de procedurer, 
regler och perspektiv som de kommunala handläggarna följer i arbetet med de 
tunga klienterna, där medarbetarna har varit frustrerade och känt sig 
misstänkliggjorda (ibid:10). Detta ska dock ses i skenet av att det är en 
problemställning som tas upp i en utvärdering som gjordes kort efter att projektet 
etablerats under en inkörningsfas. 

Medarbetarnas motiv för att bli anställda har den danska kvinnan berättat om i 
en intervju. Hon hade, då hon blev färdigutbildad som etnograf, en stor önskan 
om att komma ut och arbeta med svaga och utsatta grupper, gärna flyktingar. 
Arbetsmarknaden på flyktingområdet har dock ändrat sig drastiskt de senaste 
åren på grund av politiska förändringar i Danmark. Anställningen som jobb-
konsulent var därför, med hennes egna ord ”apelsinen som föll ner i turbanen”.  
Det var både den grupp hon gärna ville sysselsätta sig med och där hon kunde 
utnyttja sitt teoretiska kunnande. Samtidigt har hon en stor önskan om att bidra 
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till att denna grupp blir en aktiv del av samhället och ser arbete som en av de 
viktigaste faktorerna och det första steget i riktning mot integration. De ska vara 
autonoma med att forma sina egna liv och hennes mål är att kunna bidra till 
denna process. 

Vid projektets början fanns det enligt chefen ingen formulerad 
arbetsfördelning mellan jobbkonsulenterna. Som ledare har man budgetansvar 
och ansvar för att det de företar sig är legalt, men därutöver har alla konsulenter 
ansvar för att skaffa jobb och att uppsöka och motivera boende. Informellt har 
de dock utvecklat en arbetsdelning. Den danska kvinnan är systematikern som tar 
på sig övergripande uppgifter, hon står också för mycket av det skriftliga arbetet 
medan den turkiska kvinnan och chefen lägger större vikt vid att uppsöka 
verksamheter och att kommunicera med de boende som har invandrar- och 
flyktingbakgrund. Sedan tycks det ha etablerats en tydligare arbetsfördelning 
genom att ytterligare en koordinator och en jobbkonsulent anställts. 

Jobexpressens arbete riktar sig både mot arbetslösa boende och mot 
verksamheter som förväntas kunna skapa arbete. Projektets arbetsmetoder är 
tillrättalagda för att skaffa fram arbetsplatser och att snabbt och effektivt 
förmedla sysselsättning till arbetslösa invånare. 

I Brikker presenteras några av de metoder som utnyttjas närmare: 
 
”Vi bruger loven. 
Samtidig er jobkonsulenterne der også med det samme, hvis en ansat 
ikke møder op på jobbet. - Vi ringer og beder dem komme 
til et møde med os omgående, så vi kan snakke om det. Hvis ikke, der er 
en god grund til fraværet, så bruger vi loven. Det vil sige, vi begynder at 
trække i kontanthjælpen. Vi er i det hele taget rigtig gode til at stille krav 
til folk - på samme måde som de i øvrigt stiller krav til os. Og vi er gode 
til hele tiden at følge op, siger han. 
Ahmed Nihrane understreger, at Jobexpres i virkeligheden ikke gør 
andet end at følge lovgivningens muligheder. 
- Vi har sådan set ikke opfundet den dybe tallerken. Vi bruger bare 
de muligheder for virksomhedspraktik og job med løntilskud, som 
loven byder på. Alle kan uden videre gøre det samme, siger han og 
oplyser, at hvert eneste ansættelsesforhold bygger på en kontrakt 
mellem Jobexpres, arbejdsgiveren og den ledige selv.” 
(ur Brikker 2004:10) 

Arbetsplatser 

Jobbexpressen arbetar med att söka upp verksamheter genom telefonkatalogen, 
jobbannonser och den egna kunskapen om olika nätverk. En stor del av de 
arbetsplatser som hittas befinner sig inom servicebranschen: hotell och 
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restaurang, städ, stormarknader och lagerarbete, och man vänder sig till både 
privata och offentliga arbetsplatser. Kriteriet för möjliga arbetsplatser har 
utvecklats till inte bara lokalt i kommunen men också Köpenhamn med omnejd 
(Schou 2004:23). Som chefen uttrycker det är det många av invånarna som aldrig 
har varit utanför Tåstrupgård, förutom när de har åkt till flygplatsen för att flyga 
till ursprungslandet. Det är därför också ett mål att få ut dem ur bostadsområdet 
och in i det omkringliggande samhället. De privata verksamheter, som ingår i 
partnerskapet har varit med i projektets utveckling och några bidrar också med 
arbetsplatser till projektet. 

Navet för samarbetet med verksamheterna beskrivs av ledaren genom de tre 
s:en: salg (försäljning), service och samarbete. (Jobperspektiv i centrum 2004:4). 
Det innebär att Jobbexpressens medarbetare agerar som säljare i förhållande till 
verksamheterna, de har en vara – arbetskraft – som de uppsöker verksamheterna 
för att erbjuda. De servar verksamheterna genom täta uppföljningar av 
anställningsförhållanden och de kan erbjuda verksamheterna stöd som: 
lönebidrag, finansiering av praktik, finansiering och genomförande av utbildning, 
stöd för hjälpmedel och mentorskap. De har vidare ett tätt samarbete med 
verksamheterna kring enskilda anställningsförhållanden, så att man muntligt 
finner lösningar vid ett tidigt tillfälle om det uppstår problem kring den enskildes 
anställning. Målet med de olika stödinsatserna är att de på sikt skall leda till en 
permanent anställning. Om en anställning, som är etablerad genom en av de olika 
stödinsatserna inte leder till fast anställning avbryts samarbetet med den pågående 
verksamheten (Schou:28). 

Konsulterna på Jobbexpressen har inte haft det svårt att hitta arbetsplatser. 
Enligt chefen råder det inte brist på sysselsättning inom den del av 
arbetsmarknaden som är relevant för personer utan yrkesutbildning. 

Brukarna 

De som har kontakt med Jobbexpressen är, utifrån situationen som 
socialbidragsmottagare, ofta personer med svårigheter även utanför den direkta 
arbetslösheten. Några har utbildning och tidigare arbetserfarenhet och kan 
kategoriseras som redo för arbetsmarknaden, men flertalet har fått socialbidrag 
under åtskilliga år. Några har återkommande sjukskrivningar och får många 
kvinnor handlar det om att de har varit hemma och passat barn och familj. 
Språkkunskaperna i danska är många gånger bristfälliga, och många klagar över 
olika sjukdomar. På det sättet har Jobbexpressen att göra med en grupp där flera 
är svårplacerade på arbetsmarknaden (ibid). 

Jobbexpressen har haft flera delprojekt inriktade mot specifika grupper, 
exempelvis ”Mödre i job” som har fokuserats på kvinnor som gått hemma i 
familjen under en längre tid. Projektidén har ledaren tagit med sig från sitt arbete i 
kommunen. Chefens idé att vända sig till kvinnorna i familjen beror dels på att få 
ut kvinnorna från hemmet, men också att få mannen i familjen att följa efter, 
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eftersom han statusmässigt inte kan gå med på att kvinnan arbetar om han själv 
inte gör det (ibid). 

Jobbexpressen har vänt sig till och fått kontakt med brukarna på en mängd 
skiftande sätt. I starten använde Jobbkonsulenterna listor över 
socialbidragsmottagare i bostadsområdet vilka därefter kontaktades per telefon 
eller brev med erbjudande om samtal. Dessa möten skedde antingen i det egna 
hemmet eller i Jobbexpressens lokaler. Konsulterna har också informerat vid 
möten med lokala föreningar i bostadsområdet och liksom i det lokala 
språkcentret för kvinnor. I informationen lägger konsulterna stor vikt vid att 
kommunicera att man har en plikt som medborgare att arbeta och försörja sig 
själv. En stor del av deras klienter hänvisas från biståndshandläggare och slutligen 
finns det en mindre del som själva vänder sig till dem. 

Konsulterna i Jobbexpressen uppger att de lägger stor vikt vid att poängtera 
de fördelar som finns genom att vara sysselsatt. Lön och pension, den frihet som 
det innebär att vara fri från den offentliga kontrollen och den förebild man kan 
vara för sina barn. 

Metoder 

Utgångspunkten för Jobbexpressens metoder är en snabb och effektiv 
förmedling av jobb, som inte drunknar i byråkratiska processer. 

Grunden för att kunna agera effektivt är för det första att man uteslutande 
ägnar sig åt den arbetslöses sysselsättningssituation. En person med problem 
utanför själva arbetslösheten hänvisas omedelbart till biståndshandläggaren i 
lokalcentret, eftersom de, i likhet med som de som blir hänvisade från 
biståndshandläggaren, förväntas kunna ta emot ett erbjudande om sysselsättning. 
För det andra är grunden för effektiviteten projektets metoder och principer. Vad 
gäller det senare arbetar jobbkonsulterna i Jobbexpressen utifrån en rad centrala 
principer och värderingar. För det första principen om plikten att arbeta. Det 
innebär att brukare som nekar att ta emot ett sysselsättningserbjudande blir av 
med sitt socialbidrag.  För det andra principen om omvänt bevis. Med detta 
menas att en person själv ska kunna bevisa sin olämplighet för en viss 
sysselsättningsinsats (Selvevaluering Jobexpres 2005:4). För det tredje principen 
om att barriärer kan brytas ned, vilket innebär att man som utgångspunkt inte 
accepterar hinder för sysselsättning. Som ledaren säger i en artikel om projektet: 
”Vi accepterar inte det att ha många barn som ett socialt problem i förhållande till 
att arbeta, liksom vi inte heller accepterar språksvårigheter som en stoppkloss” 
(FSB beboeren: ”Ud med arbejdslösheden” 2004). De barriärer som finns, såsom 
barnpassning, resor, familjens inställning eller andra former av hinder försöker 
medarbetarna i Jobbexpressen lösa. För det femte fokuseras på resurser framför 
på problem. Det innebär uppfattningen att alla brukare, antingen de hänvisas till 
eller själv vänder sig till Jobbexpressen, kan genomföra ett arbete. Det handlar 
om att finna ett arbete som passar den enskilda. Slutligen arbetar 
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jobbkonsulenterna i Jobbexpressen utifrån principen om expressbehandling. Det 
innebär att en arbetslös snabbast möjligt, gärna samma dag eller nästa, ska 
erbjudas ett jobb, och att varje person bokstavligt sätt ska följas ända till dörren. 

Chefen uppger att detta står i motsats till socialförvaltningens sätt att arbeta. 
Hos denna myndighet inleds nämligen en större process som involverar en rad 
olika instanser: psykolog, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast när en boende 
anmäler sig sjuk. Som han uttrycker det: ”I stället för att säga ok du har inte 
arbetat de senaste åren, så prova istället att vara där tre fyra veckor, din kropp 
kommer vänja sig vid det”. I förvaltningens standardprocedur startar en 
utredning som kan pågå i tre månader. Under denna period händer enligt ledaren 
ingenting och personen går hemma som vanligt. 

De principer som man vill följa avspeglas i projektets metoder. När en person 
antingen blir hänvisad till Jobbexpressen av sin biståndshandläggare eller själv 
vänder sig dit (Schou 2004) börjar en process där jobbkonsulenterna genom 
samtal med den enskilda, men några gånger också med handläggaren, 
familjemedlemmar eller andra relevanta personer, klargör den enskildes 
möjligheter och önskemål om ett arbete. Utifrån kvalifikationerna kan 
jobbkonsulenterna antingen erbjuda sysselsättning baserad på praktik eller på 
andra stödinsatser, men om personen har arbetserfarenhet och i övrigt är i stånd 
att gå direkt in i sysselsättning kan de också erbjuda jobb på ordinära villkor. 
Jobbkonsulterna försöker så mycket som möjligt att matcha den enskildas 
önskemål. De arbetar genom att trycka på i det existerade nätverket av 
verksamheter, genom att ringa upp potentiella arbetsgivare eller genom att 
använda jobbannonser i dag- och lokalpress. När en potentiell arbetsgivare har 
hittats, vidtar jobbkonsulternas arbeta med att sälja in den arbetslöse till 
verksamheten. Jobbexpressen har en rad medel för rådgivning som kan användas 
och lönebidrag, praktik, mentorer och utbildning är några av de inslag som man 
kan erbjuda verksamheterna. 

Själva matchningsprocessen handlar om att hitta ett jobb som den enskilda 
kan genomföra på så fördelaktiga villkor som möjligt, både för arbetsgivaren och 
den arbetslöse. Därefter träffar jobbkonsulten och den arbetslöse den blivande 
arbetsgivaren för att klara ut det slutliga förhållandet kring arbetet och för att de 
ska möta varandra personligen. Om ett avtal ingås följer de senare personligen 
utvecklingen på arbetsplatsen så att de kan gripa in om det uppstår problem. De 
ansvarar också för att röja undan de problem som kan finnas för att arbetet ska 
kunna utföras. Det kan exempelvis bestå i att följa den enskilda till arbetsplatsen 
om det är problem med resandet, det kan bestå i att ordna tolkning om det finns 
språksvårigheter, hjälp med skattemyndigheten och andra formalia, att ordna 
passning till barnen om det utgör ett hinder eller att bearbeta familjen om det 
finns motstånd mot att en moder får erbjudande om sysselsättning. 
Jobbkonsultens arbete kan också bestå i att röja undan missförstånd på vägen till 
arbetsplatsen. 
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”Dårlige undskyldninger 
- Derfor bruger vi en del kræfter på at finde løsninger, hvis folk har problemer 
med at få hverdagen til at hænge sammen med et arbejde.Nogle gange er der tale om reelle 
problemer. For eksempel med at få passet børnene. Men så skaffer vi 
pladser til dem så hurtigt som muligt. Og så er det problem ad 
vejen, fortæller Ahmed Nihrane. 
Men lige så ofte er der tale om dårlige undskyldninger, som Jobexpres 
hurtigt kan feje af bordet: 
  * Jeg tjener sorte penge og har ikke tid til at arbejde: Hvis ikke du vil 
arbejde, så er det slut med kontanthjælp. 
  * Jeg vil ikke arbejde på en fabrik, der fremstiller ølkapsler - det er 
ikke halal: Jamen, så arbejder du i den afdeling, der laver sodavandskapsler. 
Indtil du bliver træt af ikke at rotere på arbejdspladsen som alle andre. 
  * Jeg er syg: Jamen, du har netop været gennem et afklaringsforløb, 
der siger, at det er du ikke. Så hvis du siger nej til at arbejde, så 
må vi tage kontakthjælpen. 
  * Min familie vil ikke have, at jeg arbejder: Den undskyldning er 
den sværeste at tackle. Men også her er jobkonsulenterne klar 
med holdningsbearbejdning og kan blandt andet diske op med 
talrige eksempler på andre, som alligevel har fået job og er glade 
for det.” 
(ur Brikker 2004:10) 
 

Frågan om integration utgör en grundprincip för Jobbexpressen. Genom de 
arbeten som erbjuds vill man aktivt ingripa i förhållanden som förhindrar en 
integrationsprocess. Det kan exempelvis vara då det finns mistankar om att 
någon arbetar svart varför jobbkonsulten då kan erbjuda sysselsättning vid 
tidpunkter som kan förhindra sådana aktiviteter (Schou 2004 och personligt 
samtal). Det kan också bestå i att erbjuda jobb som ligger utanför närmiljön, för 
att sörja för att personen möter andra miljöer och platser än de som 
bostadsområdet och den sociala miljön kan erbjuda. 

Vad som kännetecknar Jobbexpressen är att förmedlingsprocesserna går 
mycket snabbt, och att jobbkonsulterna är mycket envisa. Det är inte ovanligt att 
ett jobb förmedlas, avtalas och börjar från den ena dagen till den andra. Inte 
minst därför att man menar att det är viktigt att det finns så liten betänketid som 
möjligt innan jobbet börjar. Om processen är för lång från förmedling till start, 
finns det plats till både ”second thoughts” och till att osäkerheten över den nya 
situationen ges möjlighet att dominera. Det är också vanligt att jobbkonsulterna, 
om jobbet antingen inte fungerar för den berörde eller verksamheten, snabbt 
hittar ett nytt erbjudande. Vid de tillfällen man har ett jobberbjudande till någon 
som inte upprätthåller villkoren och därför mister arbetet, hittar man med det 



Innovationsparadoxen 

70 

samma ett nytt erbjudande. Om personen upprepade gånger nekar att ta de jobb 
som erbjuds sörjer jobbkonsulenterna för att socialbidraget upphör, genom att ta 
kontakt med handläggaren. På så sätt speedas en rad processer upp. Om en 
person avvisar ett erbjudande på grund av sjukdom får de omedelbart en blankett 
för att vända sig till en läkare för att göra en sjukanmälan. När en sjukanmälan går 
ut blir man omedelbart uppringd av en jobbkonsult med ett nytt erbjudande. 

Resultat 

Jobbexpressen uppfattas som ett mycket effektivt redskap för att få ner antalet 
socialbidragsmottagare i Taastrupgård. En fokuserad insats på sysselsättning och 
utnyttjande av lagens ramar kring villkoren för att ta emot socialbidrag, har betytt 
att man lyckats långt utöver de målsättningar som fastställdes för hur många man 
ville få i sysselsättning. Projektet figurerar därför ofta i media som ett mycket 
lyckat exempel på hur man kan bryta de negativa sysselsättningsmönster som 
präglar invandrare och flyktingar. Men de metoder som används är inte utan 
problem. 

Metoderna har uppenbarat en del oförutsedda problem för jobbkonsulenterna. 
För det första har många arbetslösa inte varit särskilt intresserade av erbjudanden 
om arbete, eller mera precist flera har varit direkt motvilliga. Enligt medarbetarna 
har det varit lättare att ordna sysselsättning än att hitta personer som vill bli 
sysselsatta. Särskilt den danska jobbkonsulent som blev anställd vid projektets 
start var mycket överraskad och besviken över att några inte ville ha arbete utan 
var direkt avvisande. Enligt henne sjukanmäler de sig och försvarar sig på olika 
sätt. Erfarenheterna har medfört en förändring i kommunikationen med de 
arbetslösa. Hon lägger vikt vid att de som en utgångspunkt är förklarade 
arbetsmarknadsberedda av socialförvaltningen och att de har en plikt att arbeta. 
Chefen tycker att kvinnorna struntar i dem. Dessa börjar ofta med att säga är att 
de kan tänka sig att arbeta. När de så skaffar dem ett arbete har de med hans ord 
hundra undanflykter för att inte ta det: mannen, barnen, svärmodern, svärfadern, 
språkskolan, religiösa skäl liksom en rad andra. 

En annan erfarenhet är att en stor del av kvinnorna och familjerna har varit 
otillfredsställda och ilskna över Jobbexpressens arbetsmetoder. Vid projektets 
början utnyttjades en förteckning över socialbidragsmottagare i bostadsområdet. 
De arbetslösa kontaktades per brev och telefon med erbjudande om ett samtal i 
hemmet med en jobbkonsult. Det skedde utifrån en föreställning om att samtalen 
skulle öppna upp och mindre utsträckning prägla den maktdimension som kan 
påverka relationerna när det sker på Jobbkonsulternas domän. Erfarenheten har 
dock varit negativ och Jobbexpressen fick dåligt rykte i bostadsområdet. De 
uppfattades som ett slags kontrollinstans med KGB-metoder. Det uppsökande 
arbetet stoppades och i stället etablerades kontakten primärt genom hänvisningar 
från biståndshandläggare. Brukarnas negativa inställning till Jobbexpressen, 
förefaller bero på att de uppfattar att Jobbexpressen blivit en kontrollanstalt åt 



5. Jobbexpressen - Danmark 

71 

kommunen. Chefen har flera gånger upplevt att de arbetslösa inte vill tala med 
honom utan istället insisterat på att komma och tala med yrkescentret eller sin 
socialsekreterare. Han upplever att detta handlar om att han i motsats till det 
kommunala systemet ställer krav. Därför har man på nytt vänt sig till de etniska 
föreningarna i bostadsområdet för att få med dessa som en samarbetspartner för 
att nå invånarna. 

Den motvillighet gentemot Jobbexpressen och erbjudanden om sysselsättning, 
som har varit kännetecknande för en del arbetslösas relation till projekten, har lett 
till att kommunikationen och dess innehåll stramats upp. Plikten att arbeta och de 
sanktionsmöjligheter som råder om en person nekar att ta emot ett erbjudande 
om arbete, är nu tydligare formulerade. Det deltar ofta en tredje part i det 
inledande samtalet mellan jobbkonsulten och den arbetslöse, exempelvis en lärare 
från språkskolan eller biståndshandläggaren. Skälen uppges vara att säkra att alla 
är helt eniga om vad som blir avtalat, och för att de arbetslösa inte ska kunna 
spela ut systemen mot varandra. 

En tredje erfarenhet är de inledande svårigheter som uppstått kring samarbetet 
med de övriga institutionerna i området. Samarbetet med socialsekreteraren och 
språkskolan var till en början inte problemfritt. Språkskolan har reagerat över att 
de har tagit kvinnor från undervisningen och erbjudit dem jobb. Detta tycks 
handla om två olika dagordningar. Jobbexpressen vill gärna nå resultat och 
försöker därför få så många som möjligt i arbete. Språkskolan vill däremot 
slutföra språkundervisningen innan kvinnorna lämnar skolan. Parterna har nu 
börjat samarbeta om att informera och samtala med kvinnorna om arbete och 
utbildning. Bland annat har jobbexpressen hållit ett möte på språkskolan där man 
informerat kvinnorna om deras plikt att arbeta. Dessutom har man inviterat 
tidigare elever och andra kvinnor med invandrarbakgrund som kan berätta 
positiva historier om sin sysselsättningssituation och därmed fungera som 
modeller och motivationsskapare. 

En samarbetskonflikt har existerat i förhållande till biståndshandläggarna 
(socialsekreterarna). Dessa har sina specifika rutiner och arbetsmetoder och är 
juridiskt ansvariga för att det sker en korrekt hantering. Jobbexpressens mycket 
snabba och otraditionella sätt harmoniserar inte alltid med handläggarnas regler 
och procedurer. Socialsekreterarna har haft en inkörningsperiod med nya 
uppgifter och behov av att sätta in sig i klienternas situation. Detta har medfört 
att de inte har kunnat agera tillräckligt snabbt enligt chefens uppfattning. Å andra 
sidan har biståndshandläggarna menat att Jobbexpressen arbetar för snabbt och 
inte i tillräcklig grad säkrar vare sig skriftligt eller juridiskt hur de handlar. 
Samarbetet tycks med tiden ha fungerat allt bättre och projektet har dessutom 
börjat samarbeta med en rad andra institutioner och organisationer i närmiljön. 

Brukarinflytande var ett av de uppställda kriterierna för ”Byer for alle 
programmet” som projektet skulle inkludera för att komma i fråga. Utifrån fokus 
på sysselsättningsförmedling som Jobbexpressen praktiserar har projektet inte 
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arbetat med brukarmedverkan i själva projektet, och Jobbexpressen har fått 
departementets godkännande att inte behöva arbeta med denna dimension. Som 
en följd av självevalueringen blir det i högre grad medarbetarnas erfarenheter med 
de arbetslösas behov som avgör vilka aktiviteter som skapas och som erbjuds den 
enskilde. Vidare genomförs det därför inte någon systematisk 
brukarundersökning, förutom en löpande uppföljning som ska dokumentera 
effekterna av insatsen (Byer for alle. Selvevaluering  - projekt Jobexpres 2005:2). 

Reflektioner 

Tåstrupgård beskrivs vanligen som bostadsmiljö fylld av brister. Området har 
varit en del av den boendesociala insatsen sedan starten 1995, och 
bostadsområdet uppträder med jämna mellanrum i tidningarna i reportage om 
ghettobildning och bostadssociala problem i Danmark. I motsats till många andra 
liknande områden arbetar fortfarande samma bostadsrådgivare kvar. Det har 
utvecklats nära samarbetsrelationer mellan kommun, bostadsförvaltare och 
statliga myndigheter med olika sociala insatser som kan vara av både permanent 
och mer tillfällig karaktär. Dessutom förekommer ett tätt samarbete mellan polis, 
lokala institutioner och sociala myndigheter. Den långa erfarenheten och det täta 
samarbetet i ett fält som per definition är präglat av konflikter och stigmatisering 
betyder att det finns en mycket hög grad av kontroll i förhållande till vilken 
information man låter gå ut över bostadsområdet.  

Tillgång till dessa arenor tycks kräva en form av godkännande som bara 
uppstår i kraft av en nära, tät och långvarig kännedom om varandra. Som 
utomstående forskare har det funnits svårigheter med att komma dessa relationer 
tillräckligt nära. Det finns uppenbarligen kännedom om att det kan vara risker 
förknippade med att släppa utomstående alltför nära. Och vilka problem en 
utvärdering kan föra med sig. 

Brukarinflytande har inte fått något påtagligt reellt inslag i projektet. Medan 
det i ansökan talas om brukarråd och brukarmedverkan i själva projektet, vilket 
bör uppfattas som att de grupper som är föremål för insatsen ska bli indragna, är 
detta frånvarande i själva projektet. Ingen förefaller längre riktigt känna till dessa 
formuleringar och i samtal med bostadsrådgivare och medarbetare i jobb-
expressen avvisas det också som en möjlig strategi. I stället används de lokala 
föreningarna och bostadsdemokratin som samarbetspartner kring genomförande 
av projektet. När brukarinflytandet inte praktiseras kan detta uppfattas som ett 
uttryck för den målsättning för sysselsättning som projektet strävar efter. Det vill 
säga att överhuvudtaget få vissa invånare att ta ansvar för den egna 
sysselsättningen. Brukarinflytandet blir därför en fråga om att dra in de mer 
resursstarka grupperna i försöket att nå andra grupper. 

Jobbexpressen befinner sig nära att bli en självständig kontrollerande faktor i 
förhållande till arbetslösa i bostadsområdet. Där bostadsrådgivaren talar om att 
meningen med Jobbexpressen är att den skulle vara ett pålitligt ställe att vända sig 
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till – i motsats till socialförvaltningen - har den, i de månader den har fungerat, 
utvecklat sig till en kontrollinstans i bostadsområdet, som prövar gränser i 
förhållande till hur effektivt och snabbt man kan få in invånarna i sysselsättning. 
Jobbexpressen lägger vikt på att de invånare man vänder sig till är redo för 
arbetsmarknaden. Med denna information som utgångspunkt, klargör man för 
boende den plikt de har att arbeta för sin egen försörjning. När boende vägrar att 
ta emot erbjudandet överlåts detta till socialsekreteraren. Uppfattningen råder att 
det allmänna systemet arbetar för långsamt och gör folk en björntjänst att inte 
skrida till verket tillräckligt fort och att snabbt och effektivt följa upp i 
förhållande till den enskilda klienten. Det kan tyckas att behovet för att skaffa 
fram resultat går före behovet att utveckla projektet på ett sätt som är hållbart i 
ett längre perspektiv. Det kan dock vara svårt att värdera, eftersom projektet har 
fungerat en kortare tid. 
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6. Ordkraft - Sverige 
Projektet Ordkraft är ett integrations- och språkundervisningsprojekt i stadsdelen 
Söder i Helsingborg. Projektet har utvecklat innovativa metoder för att stödja 
kvinnor som står långt från arbetsmarknaden genom ett omfattande partnerskap, 
satsning på empowerment som projektmetod och genom att kombinera språk- 
och kulturundervisning med arbetsplatslärande. Projektet har utgjort en del av 
Equalprogrammet under EUs Socialfond och är nyligen avslutat.  

Kapitlet börjar med att redogöra för bakgrund, idé och de målsättningar som 
varit vägledande för det svenska Equalprogrammet. Därefter följer en kort 
beskrivning av stadsdelen Söder och en genomgång av projektets egen 
programansökan. Därefter redogör vi för hur det har genomförts och 
organiserats. Detta följs upp med en beskrivning av projektets vardag. Slutligen 
följer några korta reflektioner kring centrala problemställningar. Material som har 
använts är dels den statliga programutlysningen och ansökningar. Dels offentliga 
utvärderingar, självevalueringar och statusrapporter. Dessutom bygger materialet 
på observationer och intervjuer med centrala aktörer i bostadsområde och i 
projektet, något som företogs i perioden hösten 2003 till årsskiftet 2004-2005. 

Program och idégrund 

Equal-programmet lanserades i EUs socialfond under 2000. Den Europeiska 
Socialfondens överordnade syfte med programmet var att innanför ett 
transnationellt samarbete bekämpa varje form av etnisk såväl som könsmässig 
diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden. Dessutom presenterades 
syftet som att främja social- och arbetsmarknadsmässig integration av 
asylsökande. Programmet var indelat i tre faser, där fas 1 var etableringsfas, fas 2 
utgjorde realiserings- och genomföringsfasen under perioden augusti 2002 – juni 
2004. Projektet ansökte om och fick förlängning tom dec 2004. Fas 3 utgjorde 
förmedlings- och analysfasen, där det arbetades explicit med spridning av 
erfarenheter. Fas 3 skedde under perioden jan 2005 –mars 2005. Ordkraft 
avvecklades som projekt vid årsskiftet 2004 – 2005. Det behövdes separata 
ansökningar till varje fas.14  

I Equalprogrammat ingick en rad grundläggande premisser, som skulle styra 
den nationala och lokala insatsen. Särskild vikt lades på det nyskapande och 
innovativa och på empowerment som metod och mål. Insatserna skulle således 
vara nyskapande i förhållande till arbetsmarknads- och arbetslivspolitiken, och 
projektet skulle arbeta utifrån en politik- och sektoröverskridande utgångspunkt. 
Indragning av målgruppen och empowerment utgjorde en central målsättning i 

                                                           
14 Avsnittet ”Program- och idégrund” är baserat på ”Gemenskapsinitiativprogram för Equal 

2000-2006 Sverige” 
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programmet, och det poängterades att initiativ och idéer huvudsakligen skulle 
utgå från målgruppen. Grundsynen i projekten skulle vara baserad på mångfald, 
där det skulle tas vara på varje enskild individs kompetens och 
utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, ålder osv. Projekten skulle etableras 
med utgångspunkt i utvecklingspartnerskap, som både representerade offentliga 
myndigheter, föreningar och vardagsliv med vikt på deltagande av mindre 
organisationer och regionala och lokala myndigheter. Utvecklingspartnerskapen 
kunde både vara sammansatta sektorsövergripande som geografiskt. Slutligen var 
ett transnationellt samarbete en förutsättning för projekten. Det vill säga att ett 
projekt skulle ha samarbete med minst ett liknande projekt i ett annat EU-land, 
men samarbete med projekt utanför EU (de blivande medlemsländerna) kunde 
också etableras.  

Den konkreta utformningen av Equalprogrammets överordnande 
målsättningar bestämdes av det enskilda medlemslandets prioriteringar. Det 
svenska Equalprogrammet var uppbyggt kring fyra huvudteman, som vart och ett 
särskilt skulle understödja programmets överordnade mål. De fyra 
insatsområdena var ytterligare indelade i en rad underteman, som konkretiserade 
insatsområden och gav riktning åt målsättningar och metoder för arbetet. Som 
projekt formulerades Ordkraft inom  huvudtema I: Att underlätta inträde och 
återinträde på arbetsmarknaden för dem som har svårt att integreras eller 
återintegreras på en arbetsmarknad som måste vara öppen för alla. Därutöver 
prioriterade man med Ordkraft att satsa på utvecklingsområdet ”Nya vägar till 
arbetskraften”. Inom detta utvecklingsområde skulle det ske insatser mot de 
grupper som försörjdes genom sociala- och integrationspolitiska åtgärder och 
som befann sig långt från den ordinära arbetsmarknaden. Insatserna skulle både 
riktas mot individ-, system- och strukturnivå och på så sätt utgå ifrån att dessa 
gruppers problem både har sin orsak i individuella problem och sociala och 
kulturella faktorer, såväl som diskriminerings- och uteslutningsmekanismer i 
verksamheter och i arbetsliv. Insatserna skulle genomföras utifrån ett 
empowermentperspektiv med tonvikt på att stärka enskilda personers 
handlingskompetens och möjlighet och förmåga att ta ansvar för den egna 
situationen. Empowermentperspektivet hade också ett starkt inflytande på de 
riktlinjer som skulle gälla för utvecklingspartnerskapets verksamhet och insatser. 
Det skulle etableras sektorsöverskridande partnerskap, där frivilliga organisationer 
och representanter för de utsatta grupperna skulle spela en avgörande roll. Man 
skulle utforma vägar att nå målgruppen av utsatta personer som normalt var svåra 
att nå genom de traditionella aktörerna. Även nya arbetsmetoder för att dra in 
målgruppen och utforma handlingsplaner gentemot målgruppen skulle utvecklas. 
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Stadsdelen Söder i Helsingborg 

Ordkraft har lokaliserats centralt i stadsdelen Söder, där det bor ca 11 000 
personer. Söder har historiskt sett utgjort en traditionell arbetarklasstadsdel i 
Helsingborg, betraktats som fattig och mindre ”fin” än de norra delarna av 
staden. Med åren har stadsdelen förändrats så att den idag präglas av många olika 
etniska grupper, ca en tredjedel av invånarna är av utländsk härkomst. Den 
största gruppen kommer från forna Jugoslavien.15 

Söder har alla de kännetecken man normalt förknippar med en stad. 
Bostäderna är framför allt i form av lägenheter. Även institutioner och en rad 
offentliga myndigheter har sina kontor här. Det finns butiker och handel, som 
också är starkt präglade av att många invandrare bor i denna del av Helsingborg, 
men även de stora affärskedjorna har butiker här. Stadsdelen har 450 
verksamheter med färre än 10 anställda och 10 % av dessa drivs av invandrare. 
Stadsdelen är hektiskt trafikerad och präglas av ett rikt folkliv som koncentreras i 
området kring Gustav Adolfs Torg, som också utgör en trafikknutpunkt och 
centrum för handel och service. 

Söder har också de flesta av de drag som kännetecknar en segregerad stadsdel. 
Utbildningsmässigt skiljer sig stadsdelen inte väsentligt från det övriga 
Helsingborg. 31 % har gymnasial utbildning och 14 % eftergymnasial. Däremot 
skiljer sig stadsdelen på en rad andra områden. Förskolorna inom Söder och 
Planteringen har 90 % invandrare och Gustav Adolfskolan har 95 % invandrare. 
Medelinkomsten är markant lägre än i resten av Helsingborg, således var den för 
Söderinvånarna 186 000 svenska kronor 1998 medan den var 219 000 svenska 
kronor i övriga Helsingborg. Sysselsättningen har också varit lägre, 49 % mot 68 
% för Helsingborg som helhet. Samma år var arbetslösheten 10 % för den 
manliga befolkningen i Helsingborg medan den på Söder var 20 %. Därav följer 
också att en väsentligt större andel av invånarna på Söder mottar socialbidrag. 
Slutligen avspeglas de särskilda villkoren på Söder i ohälsotal som är 77 mot 
motsvarande 48 i Helsingborg som helhet.16 

Söder beskrivs också som präglat av en högre grad av kriminalitet och 
otrygghet än i övriga Helsingborg. I samband med projektet ”Söder i förändring”, 
har man genomfört trygghetsundersökningar som visar att hälften av 100 
intervjuade känner sig otrygga, och att det finns platser på Söder där man inte vill 
vara ensam på kvällen.17 

                                                           
15 Baseras på Ordkrafts ansökan till ESF-rådet. 
16 Ett mått beräknat på antal dagar med sjukpenning, sjukbidrag och rehabiliteringspenning 
17 Söder i förändring är ett omfattande kommunalt projekt som startade 2001, där man genom att 
dra in invånarna i stadsdelen i ett tvärkommunalt samarbete, har arbetat med att förändra den 
fysiska, trafikmässiga och kulturella miljön i stadsdelen. Se www.helsingborg.se  
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Språkundervisningens organisering i Helsingborg 

Språkundervisningen för invandrare (SFI) i Helsingborg har tre 
basorganisationer: Kärnan, språkundervisning som är lokaliserad på 
Clemensskolan i Södra delen av staden, Lernia, en privat 
undervisningsverksamhet i ett industriområde i stadens norra del samt NKT 
Data, som inte varit relevant i samband med denna studie.18 På senare år har det 
blivit en del omstruktureringar av SFI undervisningen i Helsingborg. Skolor har 
lagts ner, och de tre som bedriver undervisning har specialiserats på var sitt 
område. Således driver Lernia undervisning för de med sämst tidigare skolgång. 
Kärnan har de med gymnasial utbildning medan NKT Data tar sig an de mera 
högutbildade. Ordkraft har som projekt varit placerade i relation till Kärnan. All 
SFI undervisning består av 50 % språkundervisning och 50 % praktik.19 

Undervisningen är uppbyggd så att kvinnorna först ska nå D-nivå för att sedan 
gå vidare med det som motsvarar en grundskoleexamen. Därefter kan de, om de 
har tidigare gymnasial utbildning, studera kompletterande ämnen för att sedan 
söka till en högskola. De flesta kvinnorna har dock maximalt 9 års tidigare 
skolgång och vidareutbildning på högskolenivå är därför ett mångårigt projekt. 

Projektansökan 

Utvecklingspartnerskapets ansökan till ESF-rådet och deltagande i 
Equalprogrammets Fas II utarbetades under våren 2002. 

Mål och prioritering 

Projektet hade som överordnat mål att utifrån ett familjeperspektiv utveckla 
modeller för att effektivisera språkinlärning av kvinnor med invandrarbakgrund 
och att höja deras arbetsmarknadsvärde genom praktik.  

Huvudmålet för projektet formulerades som att stödja inträde och återinträde 
för dem som uppfattades ha svårt för att bli integrerade eller återintegrerade på 
arbetsmarknaden. Projektets mål och prioriteringar indelades ytterligare i en rad 
delmål som tillsammans refererar till Equalprogrammets målsättning om att 
fokusera individ-, system- och strukturnivå. I ansökningen formuleras delmålen 
som: 

* Utveckla en modell för målgruppens medverkan, vilket vill säga att 
Bilahodod (se nedan) ska göras till en kraftkälla för kvinnornas utveckling i både 
arbetsliv och samhällsliv. 
                                                           
18 SFI undervisningen i Helsingborg har genomgått en hel del förändringar under 
Ordkraftsperioden. Beskrivningen gäller organiseringen vid tiden för Ordkrafts avslutning. 
19 Att all SFI undervisning i Helsingborg nu sker med 50 % praktik och 50 % språkundervisning 
har blivit inspirerat av Ordkraft. 
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* Utveckla en ny arena och mötesplats för samarbete mellan verksamheter, 
frivilliga organisationer och offentlig sektor gällande flerkulturellt arbete. 

* Ta fram utbildningsmaterial särskilt för chefer och personal med fokus på att 
påverka deras inställning till, sätt att möta och respekt för medarbetare 
(värderingar, fördomar, acceptans av olikheter) 

* Analysera hur institutionella villkor, strukturer och system på samhällsnivå 
påverkar förutsättningarna för mångfall i arbetslivet - hur påverkar myndigheters 
prioriteringar och tillämpning av regelsystem immigranters möjligheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

 
I projektet skulle man prioritera att underlätta kvinnornas tillträde till 
arbetsmarknaden genom kontakt med arbetsgivare och arbetsförmedling samt 
genom att i ett långsiktigt perspektiv förändra negativa attityder till en positiv 
hållning gentemot mångfald. En empowermentstrategi skulle tillämpas på 
målgruppen. 

Insatsen har riktats mot 50 kvinnor, de flesta lågutbildade och bosatta på 
Söder i Helsingborg. Det är en grupp kvinnor som det inte hade satsas mycket 
resurser på tidigare, eftersom de ansets stå alltför långt från arbetsmarknaden på 
grund av bristande språklig-, arbetsmarknads- och utbildningsmässig kompetens. 
Kring denna grupp kvinnor fanns önskemål om förbättring av språkkunskaper 
och utslussning på arbetsmarknaden. I relation till dessa mål uppfattas det som 
önskvärt att effektivisera språkundervisningen och att använda ett 
familjeperspektiv som skulle överskrida sektorgränserna. En individuellt anpassad 
praktik förväntades öka kvinnornas kunskap om den svenska arbetsmarknaden. 
Dessutom uttrycktes som ett annat mål att sprida erfarenheterna lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt och att bidra till att ändra attityder i ett mer 
främlingsfientligt samhälle. 

I ansökan kalkylerar Ordkraft med resultat i relation till en rad olika nivåer och 
områden. Det rör sig om allt från vilka former för undervisning det ska utnyttja 
till vilka workshops som ska hållas, för vem och hur många som ska delta, hur 
många deltagare som ska gå på kursen, vilka former av information man ska 
utveckla och hur en sådan information ska spridas bland annat pressen. Vidare 
hur många praktikplatser som ska skaffas till kvinnorna, till mer exakt mätbara 
fastställelser av kvinnornas utveckling. I förhållande till dessa områden förväntar 
Ordkraft att 75 % av de som deltar fullföljer utbildningen, 80 % uppnår de 
utbildningsmål som har satts, 95 % ska anse att de har haft stort inflytande på 
projektuppläggningen, 50 % ska ha ökat sin förmåga till självintegration, 75 % 
sina möjligheter till anställning, 50 % ska uppleva större likställdhet i förhållande 
till mannen i hemmet. 100 % av kvinnorna ska ha fått ökad självtillit och ökad 
social förmåga. 60 % av kvinnorna har ett klart fokus på sin yrkeskarriär och 
kommer att bli erbjudna arbete, 40% en praktikplats, 9% kommer att studera 
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vidare och 1% kommer att starta egen verksamhet. Hur dessa procentsatser har 
beräknats framgår inte. 

Projektet organiserades kring ett sektoröverskrivande partnerskap av sju parter 
som inrymde regionala och kommunala lokala institutioner, statliga institutioner 
liksom arbetsförmedlingen i Helsingborg och en frivillig förening (Bilahodod) 
vars medlemmar är de kvinnor som också deltar i projektet. Inga privata 
verksamheter deltog i partnerskapet. Dessutom organiserades en särskild 
arbetsgrupp, Tankesmedjan, som skulle stödja, dokumentera och följa arbetet i 
språkverkstaden och på praktikplatsen. Därutöver fanns en referensgrupp 
bestående av föreningsliv, intressegrupper, trossamfund och näringsliv. Slutligen 
har det etablerats ett internationellt partnerskap med kontakter i Danmark och 
England. 

Problemuppfattning 

De problemområden som beskrivs i ansökningen relateras till invandrarkvinnor 
som lever isolerat i det svenska samhället utan möjlighet för ett aktivt arbetsliv 
och i övrigt knappast deltar i samhällslivet. Dessa kvinnors tilltro till sig själva och 
möjlighet till att påverka sin framtid uppfattas vara begränsade av att de är 
utestängda från arbetsmarknaden och samhällslivet och att deras primära kontakt 
med det svenska samhället sker med socialtjänsten som beviljar deras 
försörjningsstöd. I det sammanhanget spelar språket en viktig roll eftersom detta 
begränsar deras tillgång till arbetsmarknaden och samhällslivet i övrigt. Dessutom 
är kvinnorna inte föremål för arbetsmarknadspolitiska insatser, eftersom de 
uppfattas stå för långt från arbetsmarknaden för att sådana insatser ska vara 
relevanta. Projektet vill ge målgruppen samma möjligheter som andra att komma 
in på arbetsmarknaden 

De begränsningarna som påverkar kvinnornas livssituation uppfattas ur ett 
familjeperspektiv. Det vill säga att man ser en tendens till att familjemedlemmar 
förstärker isoleringen. Deras försörjning sker genom socialtjänsten. Bristande 
språkkunskaper och begränsad kontakt med samhälle och arbetsliv medför att 
kvinnorna blir passiva, isolerade och får dåligt självförtroende. Familjesituationen 
påverkar också barnen som bedöms få sämre språkkunskaper och för begränsade 
möjligheter att bryta den negativa trend som befäster maktlöshet och isolering. 
Projektbeskrivningen uppfattar kvinnorna som en del av ett patriarkalt system, 
vilket bidrar till deras isolering. Projektets mål är därför att stärka kvinnornas 
självtillit och göra dem mindre beroende av männen. Detta ska ske genom att 
stötta kvinnorna i att bygga sociala nätverk, göra sig tillgängliga för 
arbetsmarknaden och försörja sig själva. 

Orsakerna till dessa problemuppfattningar identifieras på individ-, system- och 
strukturnivå vilket också anges i ramarna för Equalprogrammet. Det fokuseras 
således både på en individnivå och på diskriminations- och 
utestängningsmekanismer i verksamheter, arbetsplatser och i samhällslivet.  
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* Attityder i samhället. Beslutsfattare och planerare har få kunskaper om 
situationen i de berörda områdena eftersom de saknar erfarenhet av att leva där. 
Invandrare har ett begränsat ekonomiskt eller politiskt inflytande i lokalsamhället. 
Dessutom anses att kvinnorna knappast har något socialt inflytande. 

* Attityder i arbetslivet. Arbetsgivarens hållning till invandrare är ofta negativ 
på grund av bristande kunskap och rädsla för främmande kulturer. 

* Språkproblem. Kvinnorna saknar språklig kompetens vilket är ett hinder för 
deras deltagande i arbetslivet. Det betyder att de har svårt att bryta isoleringen i 
hemmet och förblir beroende av mannen. 

* Kvinnans roll i familjen. Det är mannen som företräder familjen mot bland 
annat skolan. Här önskar man mer kontakt med kvinnorna, som ofta är de som 
på hemmafronten ansvarar för barnens läxor och för familjen. 

 
Segregation ses inte som något negativt i sig, däremot uppfattas det som negativt 
att kvinnorna inte deltar i samhällslivet. Insatsen riktas mot att öka kvinnornas 
förmåga till självintegration. Det vill säga öka deras förmåga att delta i det svenska 
samhällslivet. Därför krävdes nya pedagogiska metoder liksom arbetspraktik för 
att förbättra deras språkkunskaper. Dessutom uppfattades det som väsentligt att 
ändra attityderna mot invandrare rent allmänt inom verksamheter, myndigheter 
och organisationer och att arbetsgivare blev mer flexibla i sina kunskapskrav och 
inför mångfald som rekryteringspolicy. Rekryteringen av kvinnorna föreslås ske 
genom förskola och skola, via lärare som är uppmärksamma på situationen och 
som motiverar kvinnorna delta. 

Det innovativa konceptet formulerades som att utveckla en ny modell för att 
effektivisera språkinlärningen och att höja individernas arbetsmarknadsvärde 
genom praktik. Prioriteringen av kvinnornas inträdande på arbetsmarknaden 
skulle ske direkt genom: 

* Kontakt med arbetsgivare och arbetsförmedling 
* Indirekt genom landstingets arbete för att förändra negativa attityder till en 

aktiv, positiv inställning till mångfald. 
* Genom att använda empowermentstrategi. 

Projektets organisering 

Ordkraft, som i ansökan beskrivs som projektets operativa enhet, organiserades i 
fem områden som vart och ett skulle bidra till utveckling och styrning av 
projektet: Tankesmedjan, utvecklingspartnerskapet, det transnationella 
samarbetet, referensgruppen och Bilahodod. 
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1. Tankesmedjan 

Tankesmedjan beskrivs som navet i Ordkraftprojektet. Det vill säga att 
Tankesmedjan driver och har ansvaret för projektprocessen och de förändringar 
som ska göras under vägen. Tankesmedjan har i synnerhet två roller. 

* Reflektionsplats i förhållande till vad som sker i projektet och vilka hinder 
kvinnorna möter på vägen till arbetslivet. En slags aktiv form för självvärdering 
av projektet. 

* Utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte. Tankesmedjan skulle skapa och 
vidmakthålla kontakter och nätverk i regionen för erfarenhetsutveckling med 
Carpe Vitam (se nedan). Tankesmedjan skulle inta en viktig roll i förhållande till 
att involvera nätverk och referensgrupper i projektprocessen när det gäller 
mångkulturellt arbete, påverkan och spridning. 

2. Utvecklingspartnerskapet 

Utvecklingspartnerskapet kring Ordkraft har utgjorts av sju intressenter som var 
och en representerat centrala statliga, regionala, kommunala och lokala aktörer, 
som på olika sätt var involverade i och haft betydelse för kvinnornas livssituation. 
Utvecklingspartnerskapets roll skulle vara att stå för den organisatoriska och 
ekonomiska styrningen av projektet, och en del av dem som var representerade i 
utvecklingspartnerskapet deltar också i Tankesmedjans arbete. I 
utvecklingspartnerskapet deltog vuxenutbildningen i Helsingborg, Bilahodod (se 
utförligare nedan), arbetsförmedlingen, utvecklingsnämnden (kommunal nämnd 
och förvaltning), länsstyrelsen, Söder i Förändring samt Face Europe. Face 
Europe är en privat konsultverksamhet som ägnar sig åt information och 
kommunikation med erfarenhet i offentligt finansierade projekt i Sverige och 
Europa. Face Europe har haft huvudansvaret för att koordinera verksamheten 
och organisera spridnings- och påverkningsarbetet kring projektet. Face Europe 
har också ansvarat för koordinering av det transnationella och nationella  
arbetet.20 

Dessutom skulle en referensgrupp med deltagare från b.la. 
frivilligorganisationer och från näringslivet etableras tillsammans med ett 
transnationellt samarbete med liknande projekt i England och i Danmark. 

Ordkraft 

Ordkraft utgör själva navet där olika aktiviteter ska få plats. Rekryteringen till 
aktiviteter sker genom förskola och skola. Aktiviteterna är indelade två nivåer. 
Steg 1 som helt och hållet är fokuserat på språk och studiebesök i barnens 

                                                           
20 Face Europe är inte en ordinarie medlem av partnerskapet, utan en extern koordinator och 
konsult. 
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förskola/skola samt steg 2 där de som uppnått tillräckliga språkkunskaper går 
vidare i 50 % praktik och fokus är inställt mot etablering på arbetsmarknaden. 

 
* Kartläggning av kompetens 

För att få kunskap om kvinnors och mäns kompetens i stadsdelen kartläggs 
arbetsmarknads- och utbildningskompetens och den utbildning som behövs för 
att komplettera detta. Här byggs det vidare på AF i Helsingborg, som har arbetat 
med att kartlägga invandrarnas kompetens och validerar detta i förhållande till 
svenska kompetenskrav, examina etc. I projektet kartlades kvinnornas 
arbetsmarknads- och utbildningskompetens såväl som deras språkliga kompetens. 
Detta låg till grund för AF:s fortsatta bedömning av kvinnornas möjligheter att 
komma ut på arbetsmarknaden. 

 
* Språkverkstad 

Den styrande pedagogiken beskrivs som en flexibel arbetsmetod utan läroböcker, 
men med utgångspunkt i erfarenhet från praktikplatser, arbetsplatser eller 
studiebesök, kvinnornas egna erfarenheter med skolutbildning i hemlandet, 
aktiviteter i Bilahodod, dagboksanteckningar från Tankesmedjan. Självvärdering 
blir ett redskap i kompetensutveckling. Barnens skolsituation ska användas som 
medel till att motivera kvinnorna till att stötta sina barn och reflektera över sitt 
eget lärande. På det första steget observerar kvinnorna barnens skolsituation och 
får på det sättet kunskap om hur barnen lär och på längre sikt kunskap om det 
egna lärandet. Kvinnorna grupperas i förhållande till individuella handlingsplaner, 
lärstilar och arbetsplatsgrupper. Samarbetet mellan kvinnor, pedagoger och 
vägledare på arbetsplatserna uppfattas som avgörande. 

 
* Steg 1 (sep 2002 - aug 2003) 

Målgruppen är kvinnor som är medlemmar i Bilahodod och har haft SFI ett år. 
Det sker försök att skapa praktikplatser på förskolor och skolor för ca 20 %, 
vilket också är tänkt att ge familjerna ett gemensamt samtalsämne. Självvärdering 
är ett medel för kvinnornas egen utveckling. Daglig reflektion, rollspel, drama, 
bilder, dagbok m.m. ska användas. Observation ska ske av mödrarnas och 
barnens språkutveckling i samarbete med högskoleprojekt. Dessutom ingår 
morötter i form av diplom, seminarier etc. 

 
* Steg 2 (sep 2003 - aug 2004) 

Målet är att kvinnorna nu ska etableras på arbetsmarknaden, vilket ska stöttas av 
att praktikperioden är längre. Målgruppen är kvinnor som har haft 
språkundervisning i två år. Det sker individuella handlingsplaner, 
vägledarutbildningar genomförs av Bilahodods mentor. Det arbetas med 
arbetsplatsanknuten språkundervisning. Fokus är riktat mot utslussning till den 
reguljära arbetsmarknaden och målet är att kvinnorna ska bli självförsörjande. 
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Det innebär att fokus ligger på arbetsmarknadens behov och att det första arbetet 
kan vara ett steg på vägen till det nästa eller till  vidareutbildning. Liksom det 
innebär tätt samarbete med AF. Fokus ska också ligga på det kommunala 
systemets rekrytering av invandrare så att det speglar den etniska 
sammansättningen i kommunen. Bland annat genom fokus på anställda i 
vårdsektorn. Utbildning i den svenska arbetsmarknaden ska ske i samarbete med 
fackföreningarna. Under perioden går kvinnorna som har genomfört steg 1 vidare 
till steg 2, som är en fördjupning baserad på en anpassning av erfarenheterna från 
steg 1. 

Bilahodod 

Föreningen Bilahodod utgör grunden i den empowermenttanke som ligger i 
projektet och som utvecklades i samband med ansökningen. Den är öppen för 
alla, men kvinnorna som deltar i Ordkraft är obligatoriska medlemmar. Bilahodod 
tar del i samtliga aktiviteter och det är ett mål att föreningen ska stå på egna ben 
efter två år. Bilahodod är med i utvecklingspartnerskapet och arbetar innanför 
Tankesmedjan, vilket ska ge föreningen direkt inflytande. I förhållande till övriga 
parter ska det arbetas med att säkra Bilahodod som en likvärdig partner. En 
mentor utvald av Bilahodod ska tillsammans med dem arbeta med att finna 
alternativa sätt att mobilisera verksamheter, organisationer och myndigheter att 
vilja ta emot praktikanter. Målet är att insatserna bidrar till att jämställa män och 
kvinnor och att de ger kvinnorna en ökad självsäkerhet och ett ökat självvärde. 
Kort sagt kvinnornas emancipation och medvetenhet om sig själva och som 
föräldrar. 

Förväntade effekter på kort och lång sikt 

De kvalitativt beskrivna förväntningarna är att attityderna ska bli mer positiva 
under och efter projektet i allmänhet och på arbetsplatsen i den aktuella regionen. 
Likaså ska deltagarnas attityd till det svenska samhället och arbetslivet bli mer 
positiva. I kraft av de förberedelser som sker kring språk, kunskaper om det 
svenska samhället och ökad självtillit är målet att deras värde i förhållande till 
arbetsmarknaden ökar. Likaså är målet att de i högre grad ska engagera sig i 
föreningslivet. 

Den ökade självtilliten förväntas medföra att kvinnorna kan delta i 
samhällsaktiviteter som stärker deras livskvalitet. 

 
* I förhållande till språkinlärningen består det nyskapande i att kvinnorna lär 

sig det svenska språket parallellt med sina barn, liksom de är delaktiva i planering 
och genomförande av insatsen. Målet är att kvinnorna genom delaktighet i 
planering av sina egna studier och barnens skolgång ska få en ökad medvetenhet 
och insikt i betydelsen av barnets språkkunskaper och skolgång. Handlingsplaner 
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utgör ett redskap, som ska förbereda den enskildas utveckling och vara ett stöd så 
att saker och ting blir genomförda. 

 
* Det nyskapande i organisationsformen uppfattas som att man har etablerat 

en förening – Bilahodod - där kvinnorna, är aktivt deltagande i projektet. Särskilt 
som detta ligger i linje med det empowermentupplägg som utgör grunden för 
projektet. 

 
* Samarbetet mellan Ordkraft och Söder i förändring beskrivs som unikt och 

spännande. Målgruppen bor på Söder och är en del av det förändringsarbete som 
äger rum socialt, kulturellt och fysiskt.  

Ordkraft i praktiken 

Denna studie av Ordkraft har huvudsakligen koncentrerats kring de områden där 
nyskapande och empowermentorienterade metoder har utformats. Det har gällt 
undervisningen, föreningsarbetet i Bilahodod och på möten i partnerskapet och i 
Tankesmedjan. Det har i mindre grad fokuserats på hur man försöker påverka på 
struktur- och systemnivå och det omfattande förmedlingsarbetet, som också har 
varit en väsentlig del av projektet. Det har heller inte fokuserats på språkinlärning 
utifrån den pedagogiska satsningen. Dessa delar har däremot stått i förgrunden i 
den utvärdering som skett (Drakenberg 2004). 

Framställningen koncentreras på projektets mål och värdegrunder. 
Medarbetargruppen och de fysiska och organisatoriska ramarna, kvinnorna som 
deltar i projektet och metoderna som används. Föreningen Bilahodod och 
partnerskapet och de övriga samarbetsformerna beskrivs också. Centrum i dessa 
beskrivningar är dels ett utvecklingsperspektiv, dels projektets uttryck för 
empowermentperspektivet. Det senare utgör ett mycket väsentligt inslag i det 
nyskapande arbete med integration och språkinlärning som man vill utveckla. 

Mål och värdegrund 

Ordkraft baseras på en ambition att skapa egenmakt (empowerment) bland en 
grupp kvinnor, varav de flesta på en rad områden karaktäriseras som mycket 
svaga och isolerade: språkligt, utbildnings- och yrkesmässigt. Kvinnornas 
problem med att bryta sin isolerade roll i det svenska samhället ses som en 
kombination av flera faktorer, vilka knyts till kvinnorna själva och till de 
samhälleliga förutsättningarna. Det är på så sätt frågan om faktorer som har orsak 
i familjen – bl.a. en patriarkal familjestruktur -, språkproblem, negativa attityder i 
arbetslivet samt avsaknad av kunskap bland beslutsfattare och utredare om 
kvinnornas livssituation. 

Projektets utgångspunkt är att segregation nödvändigtvis inte behöver utgöra 
ett problem. Det är däremot ett problem om kvinnorna inte har möjlighet och 
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redskap att bryta sin isolering i det svenska samhället. Kort formulerat, definieras 
empowerment eller egenmakt i Ordkraft i en intervju med lärarna, som en fråga 
om att få kontroll över sitt eget liv. I Ordkraft har man försökt att ge kvinnorna 
de redskap som behövs för att bryta en isolerad vardag. Även om självförsörjning 
också är ett mycket väsentligt mål för arbetet i Ordkraft, har projektet inte 
uteslutande orienterats mot sysselsättning. Integration ses i ett bredare perspektiv 
och handlar om deltagande i samhällslivet i en vid förståelse. Enligt projektet bör 
detta uppfattas som att ha inflytande över och kunna ta ansvar för familjens och 
barnens vardag liksom att kunna kommunicera och samarbeta med myndigheter 
och institutioner i samhället. Dessutom till att kunna träna inflytande i 
demokratiska och lokalpolitiska sammanhang och att använda sina resurser och ta 
ansvar för och påverka egna villkor och möjligheter. 

Medarbetarna  

Ordkraft har under sin existens genomgått en rad förändringar både i 
medarbetargruppen och i de mer konkreta inslagen. Vid projektets början 
anställdes det en ansvarig chef/ledare, en mentor, två språklärare (alla kvinnor) 
och en manlig medarbetare med ansvar för förmedling och kommunikation av 
projektet. Därutöver har det funnits flera medarbetare som har varit mer 
specialiserade men också mer allround. Under projektets gång har en stor del av 
lärargruppen blivit utbytt. Vid projektets slut hade enbart ledaren och 
kommunikationsmedarbetaren varit med från projektets början. Därutöver fanns 
tre ordinarie lärare och en medarbetare i projektet. Bortsett från en lärare som är 
40 år gammal, var de övriga lärarna kring 50 år och därutöver. I 
undersökningsperioden är det huvudsakligen denna lärarstab som har arbetat på 
Ordkraft.21 

Ledaren och lärarna på Ordkraft representerar en bred pedagogisk erfarenhet 
inom undervisning både i förskola, grundskola, vuxenundervisning och 
undervisning av invandrare och flyktingar. Ledaren och en av lärarna har 
lärarutbildning och har sedan specialiserat sig på olika områden. En av de sist 
anställda lärarna har specialiserat sig på undervisning av invandrare. Hon har 
arbetat inom detta fält hela sitt vuxna liv utan att ha en formell behörighet. 
Kompetensgivande utbildning i svenska som andra språk genom en svenskatvå 
utbildning, har organiserats mellan Malmö Högskola och Lunds Universitet. En 
annan lärare som också har svenskatvå i en tjugopoängkurs, har lång erfarenhet 
av undervisning av invandrare, men saknar också hon den formella behörigheten. 

Både ledaren och lärarna beskriver sitt arbete som en mix av en professionell 
lärarroll och den av att vara medmänniska och fostrare. Det handlar inte bara om 
att undervisa i språk utan om att man försöker arbeta med den hela individen. En 

                                                           
21 Två lärare, varav den ena också fungerade som mentor slutade i undersökningsperioden. Den 
ena eftersom det inte fanns fortsatta arbetsuppgifter, den andra eftersom hon gick i pension.  
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av lärarna lägger särskild vikt vid att ge kvinnorna en väg in i samarbete och i 
arbetsliv och att samtidigt stärka deras självtillit. Ett syfte är att vilja göra dem 
medvetna om vilka möjligheter de själva har och vad samhället kan erbjuda. Det 
uttrycks som att ge dem ett medel att nå sina mål även om de inte är så medvetna 
om vilka mål de har. Denna ambition avspeglar på flera sätt också den 
empowermenttankegång som är utgångspunkten för projektet och lärarnas 
arbete. Det handlar om att bibringa kvinnorna kunskap om samhället och vilka 
möjligheter och begränsningar det inrymmer så att kvinnorna får möjlighet att 
genomföra kvalificerade val med konsekvenser de kan överblicka. Som en annan 
av lärarna uttrycker det:  

”Empowerment kan vara små steg fram, men det är likväl mer medvetet. Att man får 
lov att uttrycka önskemål om saker och att man själv kan vara med och styra, även om 
det är begränsade valmöjligheter. Att man inte bara väntar på att någon annan 
bestämmer över dem, att mannen eller socialsekreteraren bestämmer eller vem det nu är, 
utan att man faktiskt är delaktig och gärna ska vara med att bestämma vilken väg man 
ska gå, att man uppmuntrar den delen” (ur intervju). 

Empowermenttankegången ingår i en del av det innovativa konceptet, men 
lärarna lägger också vikt på en rad andra förhållanden i projektet, som 
tillsammans för dem innebär att Ordkraft är förnyande på ett positivt sätt. 
Ledarna poängterar att det de har utfört inom Ordkraft inte är något som skett 
förut. Det handlar både om arbetspraktiken som man har lagt in i undervisningen 
liksom om att språkundervisningen knyts till arbetspraktiken och till barnens 
skolgång. Således fokuserar man inte bara på att nå resultat för den enskilda 
eleven, utan också för hennes familj och barn. Dessutom fokuseras flexibilitet 
och möjligheten att förändra och anpassa projektet utefter vad som fungerar i 
undervisning och i förhållande till målsättningar och de yttre ramar och 
förutsättningar som projektet måste agera utifrån, särskilt i förhållande till 
förändringar av SFI-undervisningen. När det gäller betydelsen av de förnyande 
inslagen pekar lärarna särskilt på möjligheten kursen inneburit för kvinnorna att 
träffa andra kvinnor, inte minst kvinnor från andra kulturer. Det är särskilt viktigt 
eftersom det i den traditionella SFI-undervisningen inte finns tid till detta då 
undervisningen var fokuserad på de språkliga färdigheterna. I Ordkraft har man 
velat sträva efter denna sociala dimension. 

Den fysiska inramningen och organiseringen av undervisningen 

Ordkraft har haft en omtumlande tillvaro. Under projektets start höll man till på 
lokaler i Margarethaskolan. År två började med omorganisering av lokaler inom 
Margaretaskolan pga. platsbrist, vilket också innebar att trivselutrymmen 
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försvann. Sista halvåret flyttade Ordkraft in på projektet ”Söder i förändrings” 
lokaler, centralt i staden.22  

På Margarethaskolan var lokalerna nästintill öppna, bortsett från ett klassrum 
som kunde stängas med en vanlig dörr. De övriga tre lokalerna var 
sammanhängande men kunde åtskiljas av en skjutdörr, så de kunde fungera som 
klassrum. Därutöver fanns det ett kök och ett litet kontor som lärarna delade på. 
Det fanns inget rum där man kunde sitta ensam i lugn och ro och det gick inte 
heller att hålla möten enskilt. I stort sett samtliga lokaler användes samtidigt, med 
ofta flera olika funktioner på en och samma gång. Pauser måste koordineras så att 
undervisningen inte stördes, och lärarna hade inte möjlighet att tala ostört då 
undervisningen fortgår. Alla möten mellan lärarna hölls efter skolan som slutade 
ca kl 15.00. 

De fysiska förutsättningarna på Margarethaskolan gav undervisningen i 
Ordkraft en adhocprägel och en viss oöverskådlighet. Även om det fanns 
någorlunda fasta ramar för undervisningen och vardagens struktur och aktiviteter, 
begränsades möjligheterna att etablera en mer fast struktur. Även själva 
undervisningen och organiseringen hade för den delen också en adhocprägel. En 
del av kvinnorna var frånvarande eftersom en grupp alltid praktiserade. Det 
gjorde det svårt att identifiera vilka kvinnor som borde vara på plats och vilka 
som var borta på grund av praktik, sjukdom eller andra orsaker. Den planerade 
undervisningen kunde ändra riktning när som helst eftersom det kunde komma 
upp ett intressant tema som krävde fördjupning tillsammans med kvinnorna, eller 
annat som behövde tas upp med kvinnorna varför det inte fanns bestämda planer 
för undervisningen mer än en vecka framåt.  

En del av lärarna var nyanställda och skulle finna fotfäste och vägar att 
genomföra undervisningen, liksom att lära känna kvinnorna. Men uppgiften var 
inte bara att planera undervisning, utan också att kontakta socialsekreterare, 
praktikplatser, myndigheter och andra samarbetspartner. De skulle arrangera 
besök och ordna allehanda praktiska ting på plats, som att tillkalla en vakt eller 
låssmed. Inte minst var det viktigt att etablera en relation till kvinnorna av 
professionellt slag men också på ett mera personligt plan som ett slags vägledare. 
På så sätt kunde lärarna betraktas som  tusenkonstnärer som det påpekas i en 
extern utvärdering utförd av Margaretha Drakenberg vid Malmö Högskola 
(Drakenberg 2004:53). Efter arbetstidens slut vidtar ofta möten med 
samarbetspartners och det förefaller finns begränsat med plats för reflektion och 
planering. Detta är en kritik som även Margaretha Drakenberg rest i sin rapport 
”Kontinuitet eller förändring” där hon lägger vikt vid att undervisningen i allt för 
hög grad präglas av tillfällighet och att den saknar tydlig kursplanering. 

                                                           
22 Undersökningen startade då Ordkraft höll till på Margarethaskolan. Texten skrivs utifrån 
observationer utförda vid de två lokalerna. 
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Under sommaren 2004 flyttar Ordkraft till nya centrala lokaler med bättre 
utrymme. Man kommer in från gården i en stor öppen gemensam lokal, som 
närmast fungerar som ett atrium. Härifrån finns det tillträde till 
undervisningslokaler, kontor och kök. Gemenskapslokalen är uppdelad i olika 
funktioner av soffhörn, bokhyllor osv, och det finns möjlighet att prata, studera 
och undervisa. De förbättrade fysiska förutsättningarna, lärarnas erfarenheter från 
undervisning och möten kvinnorna, samt den kritik som Margaretha Drakenberg 
har förmedlat har medfört en väsentlig och märkbar uppstramning av 
undervisning och organisering av Ordkraft. Kvinnorna är nu indelade utifrån 
kunskapsnivå – bas, medel och intensiv – och vardagen har fasta strukturer med 
bestämda uppgifter och veckodagar. Exempelvis arbetar man två dagar i veckan 
med ett stationssystem, där alla kvinnor ska arbeta 40 minuter med en bestämd 
uppgift och sedan fylla i checklistor som visar vad de har arbetat med. Det har 
blivit en mer kontinuerlig förberedelse för och bearbetning av praktikperioden 
med fasta schemalagda dagar. Man har Friskis och Svettis en gång i vecka, dit 
kvinnorna kan anmäla sig till bestämda aktiviteter, och man har stramat upp 
kommunikationen inför kvinnorna. Lärarna har blivit mer tydliga över vad de 
förväntar sig av kvinnorna. Det finns dock fortfarande möjlighet att ta tag i det 
som sker här och nu och följa upp de behov som visar sig bland kvinnorna. 
Exempelvis då några börjar tala om att starta egen verksamhet, finns det tillfälle 
att etablera undervisning speciellt för dem. 

Kvinnorna 

Kvinnorna som deltar i Ordkraft är en blandad grupp. Vid projektstart 
uppställdes det en rad kriterier för att kunna delta. Bland annat skulle deltagarna 
ha barn i förskolan eller skolan, de skulle vara lågutbildade och de skulle bo på 
Söder. Det har varit svårt att hålla fast dessa kriterier, bland annat på grund av 
omstruktureringar av språkundervisningen i Helsingborg, vilket har betytt att en 
stor del av kvinnorna hänvisas dit av biståndshandläggare på socialtjänsten utifrån 
behovet av att placera kvinnorna i en insats, snarare än kvinnornas egen lust att 
delta i detta program. 

Kvinnorna kommer från en rad varierande länder och har dessutom stor 
inbördes variation av vilka slags integrationsförsök de har varit med om tidigare 
liksom vilket slags språkundervisning de haft under sin tid i Sverige. En stor del 
kommer från forna Jugoslavien och Kosovoprovinsen, andra stora grupper är de 
vietnamesiska kvinnorna och de libanesiska. Därutöver finns det kvinnor från 
bland annat Irak, Marocko, och Tjeckien. Särskilt då Ordkraft flyttade över till 
lokalerna på Söder blev det mycket tydligt att kvinnorna grupperar sig utifrån sina 
språkgrupper, vilket sätter fysiska spår i rummets sociala indelning. De 
arabisktalande kvinnorna har intagit soffhörnet mot gatan. Kvinnorna från 
Kosovo intar mittenrummet, där en hylla skiljer dem fysiskt från de arabiska 
kvinnorna. De vietnamesiska håller till i köket. De kvinnor som inte är en del av 
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språkgemenskap är mer socialt isolerade. Två kvinnor från Tjeckien och Nigeria 
har svårt att finna några att prata med i pauserna och är mera överlämnade till sig 
själva eller varandras sällskap. Etnicitet förefaller vara central i de sociala 
gemenskaper som bildats, eller att det i alla fall är underordnat det språkliga 
grupperingarna. Organiseringen av rummet efter språkliga grupperingar betyder 
också, att det bara i mycket litet omfattning talas svenska i pauserna. Bara när 
lärarna vänder sig till någon, eller när jag som intervjuare ställer frågor, talas det 
svenska utanför undervisningssituationen.23 

Många av kvinnorna är gifta och har barn, men en stor del är ensamstående 
med barn. Några av kvinnornas män arbetar eller deltar i integrationsprojekt, 
andra är sjukskrivna och hemma. Utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och den tid de 
har varit i Sverige varierar stort. Vissa har utbildning från gymnasium, andra är 
nästan analfabeter. Några få har arbetat i Sverige, men de flesta har ingen 
erfarenhet alls från den svenska arbetsmarknaden. 

Familjen är mycket viktig för kvinnorna.24 Deras vardag är från bittida till sent 
organiserad kring ett familjeliv med barn och det finns inte mycket plats för 
aktiviteter utöver de som är knutna till familjen. En del av kvinnorna har nätverk 
kopplade till den egna eller till mannens släkt och har vänner inom den egna 
etniska gruppen. Mycket få har nära relationer till svenskar. De kvinnor som är 
ensamstående med små barn lever i en än mer isolerad vardag och är mer bundna 
till hemmet. För kvinnorna utgör därför Ordkraft en väsentlig kontakt med det 
svenska samhället, både genom undervisningen och genom praktiken på svenska 
arbetsplatser. 

För de flesta av kvinnorna är det viktigt att Ordkraft är så centralt beläget i 
förhållande till det egna hemmet och till de institutioner som barnen går på. Det 
betyder att de inte behöver gå hemifrån så tidigt på morgonen och att de kan göra 
många av dagens småinköp under lunchen eller direkt efter att skolan slutat. Det 
geografiska lägets stora betydelse märks tydligt vid Ordkrafts avslutning när 
kvinnorna sedan ska vidare till andra språkundervisningar i Helsingborg. De 
kvinnor som har lägst utbildning och inte har uppnått C-nivå i SFI-proven ska 
vidare till svenskundervisning på Lernia som ligger en bra bit ifrån stadsdelen 
Söder, vilket innebär en markant ökad pendlingstid. Samtidigt ligger Lernia i ett 
industriområde, med begränsade möjligheter till vardagliga inköp och att företa 
andra sysslor. De kvinnor som ska till Lernia är klart otillfredsställda med att 
behöva fortsätta sina studier där, inte minst på grund av den ökade 
pendlingstiden. 

                                                           
23 Vi kommer framöver att göra mera närgångna redovisningar från fältarbetet i Ordkraft. ”Jag” 
syftar då på Tabitha Wright Nielsen. 
24 Bygger på intervjuer och samtal med ca 10 kvinnor på Ordkraft december 2005. 
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Kvinnornas engagemang i Ordkraft och föreningen Bilahodod är mycket 
skiftande. Ett genomgående problem i projektet är en mycket hög frånvaro i 
själva undervisningen, antingen på grund av egen eller barnens sjukdom, andra 
sysslor och ibland utan giltigt skäl. Ofta kommer en del kvinnor för sent till 
undervisningen eller så uteblir de efter lunchen. Graden av frånvaro skiftar, men 
detta utgör ett återkommande problem i vardagen och behandlas på en rad möten 
bland personalen, i självevalueringsrapporter och i den externa utvärderingen. 
Under projektets första år förekom en viss osäkerhet över hur man skulle tackla 
frånvaron. Något som stramats upp väsentligt under projektets avslutande år, 
med bland annat registrering av ogiltig frånvaro till kvinnornas socialsekreterare, 
något som kan påverka kvinnornas försörjningsstöd. 

Arbetsmetoder 

De metoder som används i Ordkraft har, när det gäller kvinnorna själva, 
framförallt fokuserats på att göra dem medvetna om och delaktiga i att styra den 
egna livssituationen i det svenska samhället. Det är i denna fas som projektets 
empowermentperspektivet skulle realiseras.  

För det första skulle det ske genom organisering av undervisningen där praktik 
och språkundervisning sammanflätats så att hälften av tiden utgör praktik på 
arbetsplatser, medan resten riktas mot språkundervisning.25 Här utgör 
dagboksskrivning över praktiken ett centralt pedagogiskt redskap, med avsikt att 
skapa en koppling mellan arbetsplats och språkundervisning. Genom 
dagboksskrivandet skulle kvinnorna bearbeta både den egna praktiken och arbete 
med sin språkliga utveckling knutet till det språk som används på en arbetsplats. I 
relation till kopplingen mellan praktik och språkundervisning har man också 
utvecklat individuella handlingsplaner där det formulerats mål för vad den 
enskilda kvinnan skulle tillägna sig, både i förhållande till praktikplats och 
språkutveckling. Praktiken har också fler funktioner. Den ska ge kunskap om en 
arbetsplats, en kunskap som många av kvinnorna saknar, men även om normer 
och värderingar i det svenska samhället. I samband med praktiken är 
mentorsrollen i projektet central. Alla kvinnor har en personlig mentor som följer 
praktiken och stöttar kvinnan i hennes utveckling. 

För det andra genom att metoderna och vardagen i Ordkraft bärs upp av att 
de olika aktiviteterna är riktade mot att involvera och göra kvinnorna medvetna 
om centrala värderingar, normer och förhållningssätt i det svenska samhället 
kring allt från hälsa, umgängesformer, sociala och kulturella koder till rättigheter, 
kultur och traditioner samt jämställdhet och demokrati. Det 

                                                           
25 På första steget är det 25 % av tiden som används på praktik och denna sker företrädelsevis i 
förskola och skola, där kvinnorna har möjlighet att följa och få inblick i sina barns vardag och de 
pedagogiska principerna. 
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integrationsperspektiv som ligger till grund för detta arbete baseras på att 
kvinnorna ska ha en valmöjlighet i samhället och att de ska kunna bli medvetna 
om konsekvenserna av sina val. Som en lärare uttrycker det handlar det inte om 
att man ska integreras utan om att man ska bli klar över vilka möjligheter som 
finns i samhället. ”Det är också ett val hur mycket individen vill integrera sig själv, 
det är inte säkert att alla vill integreras, att de vill göra samma saker som 
svenskarna gör. Men att de ser utbudet, hur det svenska samhället fungerar, hur 
svenskarna lever, hur de svenska familjerna fungerar, så har de en möjlighet eller 
ett val. Vill jag ta del i något av det här?” 

Metoderna som används handlar både om direkt attitydpåverkan, men det 
även om att man i vardagen på Ordkraft hela tiden har arbetat aktivt med att 
stärka kvinnornas kunskap om det svenska samhället. Särskilt två viktiga områden 
framhävs (Ordkraft. Sluttrapport Equal Ordkraft till ESF-rådet 2005:8). Det ena 
rör hälsa och sjukdom. I undervisningen har de ansvariga inbjudit den 
kommunala hälsoplaneraren att informera kvinnorna kring sjukdom, graviditet 
och motion, och idrott och gymnastik har varit en fast del av veckoprogrammet. 
Det andra området rör ett målinriktat arbete med att förändra kvinnornas attityd 
till praktik på arbetsplatser. Detta har haft sin utgångspunkt i att kvinnorna 
kommer från ett patriarkaliskt samhälle där de inte är vana vid att ta egna initiativ 
och där deras huvudansvar är hemmet och barnen. Något man bedömer utgör en 
del av orsaken till att flera av kvinnornas har en negativ uppfattning av sin 
praktik. Ansträngningarna att ändra kvinnornas uppfattning av praktik och 
arbetsmarknad har bland annat handlat om att bearbeta erfarenheter och 
upplevelser på praktikplatserna genom olika diskussioner i klassen och 
tillsammans med mentorn. Det har handlat om att presentera förebilder och 
rollmodeller som har kunnat inspirera kvinnorna liksom om att ständigt diskutera 
det sätt som de svenska arbetsplatserna fungerar på och hur man pratar på en 
arbetsplats. Dessutom har det handlat om att göra kvinnorna medvetna om den 
betydelse den egna attityden till praktiken har. Inte bara för dem själva utan även 
för det sätt arbetsplatserna kommer att uppfatta andra invandrare och flyktingar. 

Vardagen på Ordkraft har bestått i att man försökt involvera och göra 
kvinnorna medvetna om det svenska samhället på en mängd olika sätt. Bland 
annat har man haft utflykter utanför huset till verksamheter, institutioner och 
kulturella arrangemang. Ett annat sätt har varit att debattera samhällslivet genom 
att läsa tidningar och genom att ta tag i situationer och diskussioner bland 
kvinnorna och göra dessa gemensamma för hela klassen. Ett tredje sätt har varit 
att utgå ifrån kvinnornas egna idéer. Ett exempel är då en grupp kvinnor uttryckte 
en önskan om att etablera en egen verksamhet kring städning varför man kom 
igång med att undersöka möjligheterna och skapade en särskild kurs för de 
intresserade. Under undervisningen har lärarna också diskuterat normer och 
värderingar med kvinnorna när det har funnits situationer då detta har varit 
aktuellt. Det har skett när kvinnorna kommit för sent till undervisningen eller på 
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andra sätt haft ett beteende som avvikit från det accepterade. Man har involverat 
svenska traditioner och högtider i vardagen, som när man exempelvis gjorde 
julpynt eller hade julfest, där kvinnorna bytte små gåvor inbördes på samma sätt 
som deras barn gör i skolan eller på dagis. 

Bilahodod 

Bilahodod som har varit kvinnornas förening, är också öppna för andra 
intresserade. Den har utgjort en hörnsten i projektets empowermentorienterade 
metod och den nytänkande och innovativa ambitionen. Intentionen har varit att 
föreningen skulle utgöra en ”kraftkälla i kvinnornas egen utveckling”. Bilahodod 
har haft en rad uppgifter. Föreningen har löpande stått för arrangemang för sina 
medlemmar, den har varit medlem inom utvecklingspartnerskapet för Ordkraft 
och Tankesmedjan, och har representerat Ordkraft och kvinnorna ut i 
lokalsamhället och i förhållande till de lokala arbetsplatserna. Under projektets 
första år förekom enbart kvällsmöten. Skälet var att föreningar brukar träffas på 
kvällstid och man ville ha möjlighet att skapa nätverk med andra svenska 
föreningar. Men även andra skäl, vilka bl.a. framfördes av Länsstyrelsen, gick ut 
på att om man gick hemifrån under kvällen så skulle det kunna underlätta 
frigörelsen från hemmet.   

Bilahodod har på så sätt bundit samman de olika delarna av Ordkrafts 
verksamheter, och tänktes som ett redskap för att säkra kvinnornas inflytande på 
alla nivåer av projektet. Bilahodod har varit tänkt som en plattform för 
kvinnornas inflytande inom Ordkraft med även med andra pedagogiska, 
demokratiska, mobiliserande och integrerande syften. Föreningen och dess 
arbetssätt skulle bidra till att öka kvinnornas kunskap om fundamentala drag i det 
svenska samhället. Dessutom är föreningen tänkt att bidra till kvinnornas 
förståelse av och utnyttjande av demokrati som en möjlighet till inflytande i 
samhället. Bilahodod har också utgjort grunden för ett samarbete med ABF kring 
utbildning av kvinnorna i föreningsarbete. Sammantaget skulle Bilahodod bli ett 
redskap i kvinnornas egen emancipation och frigörelse i förhållande till de olika 
problemområden – individuella såväl som samhällsmässiga – som projektet utgått 
ifrån. 

Erfarenheter och reflektioner  

Ordkraft kan inte på samma sätt som det danska exemplet visa fram konkreta 
resultat. Målsättningen för projektet har utöver språkundervisningen inte varit 
direkt relaterat till integration och sysselsättning, utan har mera handlat om att 
stärka kvinnornas självtillit och att medvetandegöra och ansvariggöra dem i 
förhållande till det svenska samhället, det sätt det fungerar på och de möjligheter 
de själva besitter. Empowerment ses därmed i ett bredare perspektiv än när det 
gäller Jobbexpressen, där fokus primärt riktats mot sysselsättning, men är dock på 
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samma sätt knutet till kvinnornas individuella utveckling. Sådana målsättningar är 
det svårt att värdera eller mäta. 

De kvinnor som Ordkraft har vänt sig till är en grupp som i utgångsläget 
befann sig mycket långt från arbetsmarknaden liksom de arbetsmarknads- och 
integrationserbjudanden som erbjuds andra invandrare och flyktingar. De hade 
begränsad tidigare utbildning och språkkunskap och med få erfarenheter från 
arbetsmarknaden, antingen från hemlandet eller i Sverige. Ordkraft har utgjort ett 
rum där kvinnorna kunnat dela erfarenheter med varandra oberoende från sina 
män, och placeringen på Söder har betytt att de i vardagen kunnat skapa en 
koppling mellan skola och familjeliv. 

I förhållande till de mål och delmål som projektet hade formulerat i ansökan, 
presenterades det i den avslutande rapporteringen att en stor del av målen var 
uppnådda. Man uppskattade att målsättningen om att skapa en bro mellan praktik 
och språkundervisning varit lyckad och stärkt kvinnornas kunskap om 
arbetsmarknaden och deras språkliga utveckling. Möjligheten att praktisera hade 
också stärkt kvinnornas självtillit och därmed befrämjat deras förutsättningar på 
arbetsmarknaden. I den avslutande rapporten till ESF-rådet framhävdes en rad 
resultat för projektet. Av de ca 95 kvinnor som deltagit i Ordkraft hade 9 kvinnor 
fått fast arbete. 8 kvinnor har fått arbete, antingen i form av vikariat, tillfällig 
anställning eller som timanställning. 14 av kvinnorna hade nått D-nivå i SFI-
undervisningen och studerade vidare. 2 studerade till undersköterska, 5 hade 
utbildat sig i hemservice och 4 höll på med andra insatser. Utöver att ca 15 % av 
kvinnorna blivit gravida under perioden, framgår det inte vad som har skett med 
den resterande gruppen av kvinnor (Ordkraft. Sluttrapport Equal Ordkraft till 
ESF-rådet 2005:4).26 Man uppskattar också att Bilahodod trots vissa svårigheter 
har bidragit till att stärka kvinnornas kunskap om föreningsliv, demokrati och 
nätverk med andra svenska föreningar. 

Det finns dock en del erfarenheter i projektet som pekar på svårigheter med 
de metoder som har använts vilket diskuteras närmare nedan.  

Partnerskap  

Erfarenheten med partnerskap och Tankesmedjan har varit positiv, men har 
också tydliggjort problem. Det gäller särskilt i förhållande till de begränsningar 
som styr parterna. Speciellt har arbetsförmedlingen med sina fasta regler och lagar 
inte bidragit till att skaffa praktikplatser till kvinnorna eller på annat sätt bistå 
kvinnorna i projektets strävan att skaffa dem arbete. 

                                                           
26 Projektledaren har därefter uppgett att 57 kvinnor blivit gravida under perioden och att 18 
kvinnor antingen slutat eller flyttat. 
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Bilahodod 

Bilahodod har för en stor del av kvinnorna inte fungerat som den plattform för 
inflytande och frigörelse som tänkt. I projektets första fas, där kvinnorna 
automatiskt blev medlemmar i Bilahodod, förstod de inte skillnaden mellan 
Bilahodod och Ordkraft. Många hade också svårt att förstå och använda de 
demokratiska principer som var grunden för föreningen. Inte minst på grund av 
deras bristande språkliga kompetens fanns svårigheter att utnyttja Bilahodod som 
ett forum för dialog och diskussion både inbördes och i förhållande till att 
utnyttja sitt inflytande i partnerskap och Tankesmedjan. Ett tredje centralt 
problem var att mödrarna i Bilahodod under projektets första år blev kvarhållna 
på kvällstid, vilket innebar att många kvinnor hade svårt att gå hemifrån. 
Antingen eftersom de som var frånskilda var ensamma med ansvaret för sina 
barn, eller eftersom det rätt och slätt var den tidpunkt där de flesta 
småbarnsfamiljer har mycket att göra hemma med familjära förpliktelser. Några 
problem löste sig då man gjorde deltagandet i Bilahodod till ett aktivt tillval och 
ändrade mötestiden till att ske inom ordinarie undervisning. Sammantaget har 
Bilahodod  på många sätt mer  framstått som projektmedarbetarnas idé och 
önskan om empowerment än kvinnornas. Föreningen är fortfarande igång mer än 
ett år efter projektets avslutning och arrangerar olika arrangemang och utflykter. 
Även om detta till stor del kan ses som en konsekvens av projektledarens starka 
engagemang för att bevara föreningen, visar deltagandet i aktiviteterna att den har 
betydelse för en del av kvinnorna.  

Passivitet och föräldrar – barnrelationer 

Flera av kvinnorna har förhållit sig passiva inför de metoder för delaktighet som 
har använts och relationerna mellan kvinnorna och lärarna har på flera sätt 
påmint om en förälder – barnrelation. Detta har inte förändrats nämnvärt under 
det år som Ordkraft har följts i denna undersökning. Denna form av relation 
utspelar sig i många olika sammanhang och situationer. Exempelvis utanför 
Ordkrafts lokaler på exkursion, i situationer där kvinnorna inte uppträder som det 
förväntas, då kvinnorna har svårt att själva uttrycka sig och när svensk kultur eller 
tradition ska förmedlas. Låt oss ge några korta exempel. 

Efter förmiddagspausen ska kvinnorna samlas till gemensam information. När 
klockan är halv elva är det fortfarande bara de vietnamesiska kvinnorna och några 
få andra som har infunnit sig på sina respektive platser. De övriga kvinnorna 
sitter fortfarande och pratar med varandra, i mobiltelefon eller har annat för sig. 
Lärarna blir tydligt otåliga och börjar kalla till ordning. Efter tio minuter är i stort 
sett alla kvinnor på plats. Lärarna ger i sina röster tydligt uttryck för sin 
otillfredsställelse och pratar om att kvinnorna visar bristande respekt för dem 
som sedan länge har infunnit sig. Tonen blir mer uppfostrande och de börjar se 
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kritiskt på det som kvinnorna utför. Då denna information har lämnats visar det 
sig att behövs en översikt om vem som ska gå till vilken slags gymnastik den 
aktuella dagen. Kvinnorna ska ut ur huset och skriva upp sig på listor allt 
eftersom de vill på badminton, promenera eller delta på aerobic. En kvinna har 
skrivit under för en annan. Detta uppmärksammas av lärarna som påpekar att 
man inte får underteckna åt andra och detta kan vara direkt olagligt. Dessa två 
små episoder hänger ihop med varandra eftersom lärarnas frustration i den första 
situationen föder en ny situation där en relativt banal händelse kommer att få ett 
fostrande syfte. 

När kvinnorna från Ordkraft ska på exkursion sker det i sällskap av lärare. 
Kvinnorna blir alltid räknade, både före, under och efter exkursionen för att se så 
att alla är på plats. Under vägen är det ofta lite väntetid för att kunna samlas och 
säkra sig om att alla fortfarande är på plats. En dag när jag deltar, vill den ena 
läraren helst att jag tar plats längst bak för att se till så att alla kvinnor är med och 
ingen försvinner. En dag när jag ska följa med kvinnorna till Lernia, kommer jag 
på mig att överta rollen som den som håller samling på och kontroll över 
trupperna. 

Kort före jul ska det klippas julpynt. Läraren som är utbildad pedagog och har 
undervisat i förskolan är den som står för julpyntet. En grupp kvinnor sitter 
omkring bordet och klipper julhjärtan och smällkarameller. Några kan få ut något 
av det och utför det som förväntas av dem medan andra intar en tydlig avvisande 
hållning genom att hela tiden be läraren om hjälp eller få henne till att göra 
arbetet åt dem. När läraren inte har tid vänder de sig till mig för att få hjälp och 
det utspelar sig ett slags stilla kamp om vem som skall göra färdigt dessa 
julhjärtan, något som jag omärkligt blir indragen i som deltagare. 

Förälder - barn relationen är inte något som skapas ensidigt av lärarna. Lärare 
och kvinnor bekräftar och vidarebefordrar samma relation i det sätt varpå de 
kommunicerar. Kvinnorna bidrar till att vidmakthålla relationen genom att bryta 
ingångna avtal. Det vill säga att komma för sent, vara frånvarande mer än 
acceptabelt, att gå utan att lämna besked liksom genom att inta en passiv, hjälplös 
eller ”kvittarvilketattityd”. Lärarna för sin del svarar genom att i många 
situationer ta på sig ansvaret som uppfostrare och beslutare över kvinnorna. Det 
är som om det skapas en struktur som ingen förmår bryta utan som bara 
förstärks. 

Frånvaro från undervisningen men även i praktiken – antingen giltigt men 
också ogiltigt – har varit ett återkommande problem i projektet som man har fått 
förhålla sig till och strama upp omkring. Några kvinnor har betydligt över 40 % 
frånvaro, ett fåtal är regelbundet närvarande.  

I projektets slutrapport framhävs att orsakerna till kvinnornas passivitet både 
beror på deras egen kultur och på svenska lagar och regler. Bland annat pekas på 
att en anledning kan förstås som ett uttryck för att kvinnorna kommer från en 
patriarkalisk familjekultur där de är vana vid att vänta i stället för att ta initiativ. 
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Men också som ett uttryck för ett kulturellt mönster där kvinnorna är de som tar 
hand om familjen och barnen och därför prioriterar dessa framför skolgång och 
praktik (Equal Ordkraft – Arbetsplatslärande och språkutveckling:9) men det ses 
också som ett uttryck för att kvinnorna har sin bakgrund i helt andra 
utbildningstraditioner och på så sätt saknar studievana (Ordkraft. Sluttrapport 
Equal Ordkraft till ESF-rådet 2005:13). På den strukturella nivån uppfattar man 
också att det är ett problem att det inte finns något ekonomiskt incitament för att 
kvinnorna ska delta och vara aktiva i praktiken eller att söka sig in på 
arbetsmarknaden. Kvinnorna får ingen extra lön under praktiken och några 
uppfattar att de arbetar gratis. Ett mycket viktigt budskap från projektet rör 
vikten av att öppna för möjligheten för ekonomiskt stöd till kvinnor som 
praktiserar. Ett annat är att lösa problemet med att socialbidrag reduceras om 
kvinnorna har inkomst genom eget arbete (ibid:3) 

Men orsakerna till kvinnornas passivitet, frånvaro och de förälder – 
barnrelationer som utspelat sig kan även tolkas utifrån deras tillit till egenmakt. 
Det är villkor som bestäms både på en samhällsnivå men även de egna 
familjestrukturerna sätter gränser för deras möjligheter, inte minst att ta del av 
undervisningen i Ordkraft. Dessa förhållanden kan bidra till att påverka 
kvinnornas attityder och deltagande i Ordkraft och Bilahodod liksom de 
relationer som skapas inom projektet. 

Utbildning och yrke 

I de intervjuer som har skett med kvinnorna ger flera uttryck för en bristande tillit 
till att utbildningssystemet ska kunna stödja dem till ett arbete. De har en 
begränsad tidigare utbildning från hemlandet, relativt hög ålder och har spenderat 
två-tre år för att komma upp till en godkänd SFI-nivå. Den fortsatta vägen mot 
ett yrke som kräver utbildning innebär först grundskoleexamen, följt av 
gymnasium och först därefter en högskoleutbildning. För de kvinnor som inte 
kan komma igenom systemet med hjälp av kompletteringsämne blir denna 
möjlighet oöverskådlig. De som nämns som realistiska är de mindre kvalificerade 
som sjukvårdsbiträden, lokalvårdare och inom hemtjänsten. 

I intervjuer menar flera att de väl känner till att man bör gå länge i skolan i 
Sverige. I deras hemländer har utbildning inte samma vikt. Flera uppfattar därför 
inte utbildning som frigörande, snarare som ett nödvändigt ont. Utbildning är 
både nödvändigt, men samtidigt ett hinder, för att kunna leva ett självständigt liv. 
Få av de som blivit intervjuade kan se en tydlig utväg ur och motivation att satsa 
på språkundervisningen. Fortsatta studier inom ramen för hemtjänst eller 
sjukvård är det som flera nämner som möjligt framöver. 

I relation till utbildning är processen kring idén att starta en egen verksamhet 
intressant. Då den lanserades var tretton kvinnor intresserade. Efter några 
månader återstår fyra kvinnor. En av orsakerna kan vara att idén att starta eget till 
att börja med öppnar upp för möjligheten att skaffa sig en utkomst. När 
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processen därefter sätts igång liknar den det övriga som präglar deras liv. För att 
starta eget ska det etableras en grupp som i regi av språkundervisningen kan få 
undervisning i hur man startar en verksamhet. Det etableras med andra ord en 
särskild undervisningsinsats. Det står därför snart klart att det är frågan om en idé 
som det tar minst ett år att realisera. Dessutom kan man inte vara helt säker på att 
den leder till egen försörjning. Att starta eget blir därför inte den möjlighet till 
frigörelse som det först kan verka, även här ska man vara kvar i ett 
undervisningssystem.  

Margot är en av de få kvinnor som fortsatt vara med i gruppen. Men hon 
uttrycker att det mer är p.ga. av solidaritet med kvinnan som har fått idén än för 
att hon själv tror på det helhjärtat. I stället satsar hon på att utbilda sig som 
sjukvårdsbiträde eftersom hon tror sig ha större chans att få arbete på det sättet. 
Utbildningssystemet/språkundervisningen blir något kvinnorna inte kan undvika 
oavsett hur mycket de än försöker. 

De områden kvinnorna väljer som framtida yrkesområden ger inte uttryck för 
självständiga val. I stället är de grundade i en realistisk möjlighet för att få arbete. 
Flera av de intervjuade kvinnorna nämner att de egentligen kunde tänka sig en 
annan typ av jobb. Nadia berättar att hon, om hon kan få sin dröm uppfylld, 
gärna blir polis, men hon är klar över att detta inte är möjligt, inte minst eftersom 
det kräver lång utbildning. Som alternativ tänker hon sig att öppna städfirma. Li 
vill egentligen gärna arbeta i en matbutik, men tror inte på möjligheten att få 
arbete där. I stället tänker hon sig en hemservicekurs, för denna typ av arbete är 
mera lockande än ett vanligt städarbete. Aisia skulle vilja satsa på frisör eller en 
skönhetssalong, men hon ser det som omöjligt. Hon har ingen utbildning från 
hemlandet. Städning är uteslutet för henne, med fyra barn därhemma anser hon 
att hon städar tillräckligt mycket. För henne är det en närmast oöverskådlig 
möjlighet att bli bättre på svenska, vilket krävs för att hon ska börja på Lernia. 
Och Anna tycker det är intressant att praktisera på en förskola men om hon kan 
välja föredrar hon sjukvården utifrån möjligheten att få jobb. Att bli 
förskolelärare kräver utbildning och det är för oöverskådligt. Hennes man har en 
utbildning men det har inte betytt att han fått jobb. Även om han har gjort SFI 
testet krävs för hans del ständigt återkommande kurser. Utifrån dessa slags 
erfarenheter har kvinnorna begränsad makt över sina liv.   

Livssituation 

Kvinnornas livssituation är påverkad av många förhållanden. Det stora flertalet är 
småbarnsföräldrar, en del är frånskilda och många är flyktingar präglade av den 
det som de har flytt ifrån och den osäkra situation som råder fram till att de har 
fått uppehållstillstånd. Det finns därför inte nödvändigtvis samband mellan 
närvaro och framsteg i undervisningen. Några av de kvinnor som kommer varje 
dag uppvisar inga studieframsteg och är enligt lärarna bara fysiskt närvarande. 
Det vill säga att Ordkraft är ett ställe dit de kan gå för att slippa tillbringa tiden i 
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hemmet.  Flera av kvinnorna saknar egna kontakter och nätverk som skulle 
kunna ge dem stöd i vardagen. Föreställningen om att de med släkt i närheten 
skulle få hjälp av dena håller inte alltid. En kvinna som är ensam med två flickorr 
på 3 och 7 år, har sin mor i närheten. Men som hon säger, hennes mor har fött 9 
barn och orkar helt enkelt inte hjälpa henne i vardagen. Flera av de gifta kvinnor 
som intervjuats befinner sig i en familjesituation där mannen antingen är arbetslös 
och därmed kursdeltagare eller sjukskriven. Bara i ett fall av de elva som har 
intervjuats har mannen ett eget arbete. 

Kvinnorna befinner sig i en lärosituation i förhållande till verkligheten. Det är 
inte en situation som de har valt frivilligt utan en som de måste acceptera för sin 
försörjnings skull. Kvinnorna ska lära känna det svenska samhället, liksom 
svenskt beteende och svenskt språk. De är i gång med en process där de 
förväntas lära sig att fungera i det svenska samhället. Det existerar, på de 
tidpunkter då jag är där ett fåtal situationer där kvinnorna har reell möjlighet att 
använda sina egna resurser. Praktiken är ett undantag, men även den går ut på att 
lära. I ett tolkande perspektiv kan man säga att flertalet av kvinnorna inte möter 
situationer där de på ett naturligt sätt kommer i kontakt med det omgivande 
samhället. De lär om det i undervisningssituationen, de övar sig på det i praktiken 
och de ser på det genom att bli presenterade för kulturen. 

Den kompetens och kunskap de har i övrigt förevisas på fester och 
sammankomster där man presenterar sin kultur genom att visa upp klädesdräkter, 
ta med smårätter och uppträda med dans till hemlandets musik. Det vill säga att 
kunskap och kompetens i en eller annan omfattning reduceras till folklore. De 
gäster som deltar i de festliga arrangemangen är alla någon som är inbjuden av 
lärarnas nätverk eller har utvecklats inom Bilahodod. Det sker knappast någon 
egentlig kontakt med grupper utanför detta nätverk.  

Till sist 

Även om flera av kvinnorna kan göra sig förstådda på svenska kan de inte 
uttrycka sig nyanserat. Att språket utgör ett problem märks tydligt när kvinnorna i 
pauser grupperar sig i språkliga gemenskaper där de har möjlighet att uttrycka sig 
nyanserat och vuxet. Deras bristande språkliga kunskap betyder att de har svårt 
för att delta och hävda sig i de forum som utgör basen i projektets 
empowermentinspirerade metoder; Bilahodad, Tankesmedjan, 
Utvecklingspartnerskapet osv. och kommunikation och relationer tvingas in i 
tydliga men förenklade strukturer. När kvinnorna ska framföra synpunkter i 
Utvecklingspartnerskapet eller Tankesmedjan eller i andra forum har de därför 
svårt att gå in i en dialog. Som exempelvis på ett möte där kvinnornas höga 
frånvaro diskuterades med inbjudna representanter från socialtjänsten och 
sjukvården. Här kommer kvinnorna till korta eftersom de pga. språket inte 
mäktar ta del i diskussionen och framföra sina synpunkter. Eller på ett stort 
upplagt avslutningsseminarium för Ordkraft, där kvinnorna ska presentera 
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Bilahodod för de svenska seminariedeltagarna. De två kvinnor som ska 
presentera föreningen klarar det egentligen inte språkligt och mycket snabbt väljer 
därför åhörarna att kommunicera med den svenska talare som också ska prata å 
föreningens vägnar. Innan den sista sessionen önskar kvinnorna gå hem. De skall 
hämta sina barn och kanske upplever de inte heller att det har någon betydelse att 
de deltar eftersom kommunikationen inte fungerar för dem och de blir åsidosatta. 
Efter stora övertalningsförsök stannar de dock kvar till slut. 

Avsaknaden av språkliga färdigheter och den frustration man kan tänka sig att 
detta föder hos kvinnorna kan vara en väsentlig orsak till att de uppfattas som 
förtryckta och underkastade en patriarkalisk kultur. Men den bristande språkliga 
kunskapen befäster också den mor-barnrelation som många gånger präglar 
relationerna mellan kvinnorna och lärarna. 

Språk, livssituation och strukturer uppfattar vi kan utgöra några av de 
förutsättningar som påverkar kvinnornas delaktighet i de 
empowermentorienterade metoderna liksom de förälder – barnrelationer som 
också har präglat Ordkraft. Men de metoder som används innehåller också en 
tvetydighet i forhållande till den frigörelse som är en del av målsättningen med de 
empowermentorienterade metoderna. Å ena sidan utgör de redskap för att kunna 
delta och använda sina resurser i det svenska samhället. Då kan de uppfattas som 
redskap för att utveckla kvinnornas kompetens att fungera i det i samhället och 
därmed bidrar de till deras frigörelse som kvinnor och som invandrare och 
flyktingar. Å andra sidan är samma metoder också uttryck för metoder som ska 
anpassa kvinnorna till idealiserade normer och värderingar. En tolkning är att då 
att det i högre utsträckning är projektets definition av kvinnornas problem som 
styr Ordkrafts utformning än kvinnornas egen förståelse av sin situation. Detta 
kan då liknas vid en anpassnings- och normaliseringsprocess där kvinnornas 
bakgrund är utgångspunkten för problemen. Utan att för den saken skull fastslå 
direkta orsakssamband kan detta måhända utgöra ett relevant perspektiv för att 
förstå den passivitet som kan spåras bland kvinnorna i Ordkraft. 
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7. Innovation mellan tillit och kontrakt 
Både Jobbexpressen och Ordkraft är program som speglar den s.k. tredje 
generationens innovationspolitik (SOU 2003:47). Det vill säga en 
innovationspolitik som inte bara är riktad mot industriell utveckling och 
ekonomisk tillväxt, utan även mot offentlig politik och tillhörande områden 
(Ellström 2004:3). Inom arbetsmarknads- och socialpolitiken är den europeiska 
socialfondens program, som Mål 3 och Equal utgör exempel på, program där 
innovation och förnyelse utgör nyckelord i insatser som ska sättas in mot social 
ojämlikhet, marginalisering och diskriminering. I dessa program är metoder som 
empowerment, brukarinflytande och organisering i partnerskap mellan frivilliga, 
privata och offentliga aktörer bärande inslag i programmens idéer om förnyelse 
och innovation. På samma sätt kan de statliga sociala och 
arbetsmarknadsorienterade försöks- och utvecklingsprogram som ”Byer for alle” 
är en del av, ses som innovationspolitiska exempel på projekt där det ska skapas 
förnyelse av det sociala arbetet och dess organisering. 

Innovation handlar om det nya, det som ingen ännu har hört, sett och upplevt 
(Uhlin 2005:2). Det är ett begrepp som är vetenskapligt oprecist och föremål för 
en mängd definitioner och teoretiska perspektiv. Gidlund och Frankelius 
sammanfattar i en SOU-rapport en syntes av definitioner av 
innovationsbegreppet, vilket leder fram till följande kännetecken för en 
innovation. Eller, som de definierar det ”resultatet av en innovativ process”: 

  
 Resultatet av en innovativ process ska i princip vara något nytt.  
 Den ska vara originell.  
 Den ska inte bara vara ett resultat av en tanke, utan också resultat av en 

handling.  
 Den ska introduceras. Det vill säga att den ska vara aktivt överförd och 

mottaget av marknaden och samhället.  
 Och det ska finnas en viss ”prestationshöjd” dvs. resultatet av den innovativa 

processen ska ha stor betydelse och vara till nytta för någon eller för samhället 
(SOU 2003:155).  

Kärnan i ovanstående resonemang går ut på att med innovation fokusera 
nytänkande, det originella och genomförandet av innovationen. På så sätt är 
innovation inte bara ett normativt och värdeladdat begrepp, utan även brett och 
diffust där nytänkande och genomförande står i fokus. 

Kombinationen av brist på precision av begreppets innehåll och hur det kan 
kopplas till förnyelse och i bästa fall mätbar implementering och tillväxt, kan vara 
en av orsakerna till att innovationsbegreppet appellerar till andra politikområden 
än de som knyts direkt till de ekonomiska och näringslivsmässiga områdena. 
Reijo Miettinen (2002), ser innovationsbegreppet som ett boundaryconcept. 
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Boundaryconcept är begrepp som på grund av sin oklarhet kan bygga en bro 
mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan vetenskap och politik.  

They permit partial agreement in the usage of a term, thus allowing the participants from 
different collectives to maintain their original professional cultures. It is the very fuzziness 
of a term that permits it to function as an interdisciplinary organizer, enabling various 
groups to articulate a roughly shared direction of interests and moral commitment and 
still maintain their identity and interests” (Miettinen 2002:19).  

Givet den vetenskapliga oklarhet som finns om begreppet, kan begreppet även 
fungera som en samlingspunkt som man både kan tillskriva olika innehåll och 
föra in i nya kontexter. 

De oprecisa men ändå associativa och förändringsinriktade innebörderna av 
innovationsbegreppet medför att de är frestande att tillämpa i samband med 
behoven som uppstått att effektivisera och förändra den form för socialt arbete 
som stiger fram i kölvattnet av välfärdsstatens stora förändringar. Denna har 
kommit att markera en vändpunkt i socialpolitiken och de diskurser som präglar 
denna. Från att välfärdsstaten har karaktäriserats som ett universellt och statligt 
ansvar för medborgarna, sker i stigande utsträckning en koppling av 
socialpolitiken och dess insatsområden till marknadens mekanismer. Detta 
innebär bland annat nya privata aktörer i utförandet av socialpolitiken (Blomberg 
& Pettersson 2006:145) och ett ökat fokus på effektivitet och 
kostnadsminimering, som till viss del korresponderar med de perspektiv på 
förändring som innovationsbegreppet innehåller. 

Nydanande och omfattande förändringar kan alltså marknadsföras såsom 
innovativa men i realiteten innebära en återgång till selektivt utformade 
välfärdslösningar och därmed nedskärning och sämre tillgång till service för vissa 
grupper. 

Innovation som fostran 

Låt oss så återvända till våra två frågeställningar och applicera de teoretiska 
verktyg vi presenterade i kapitel 4.  

Normer och ideologi 

De två nordiska projekten har bägge lyckats mobilisera omfattande externa 
resurser genom att i konkurrens med andra uppslag vara framgångsrika i olika 
ansökningsprocesser. De har därigenom lyckats appellera till myndigheters och 
externa bedömares uppfattningar om att de utgör nyskapande verksamheter som 
förtjänar finansiering. En förutsättning för detta har varit att de drivande 
aktörerna samlats i partnerskap där man enats om projektens mål och metoder. 
Det har med andra ord funnits tillit till projektidéerna både bland ett antal aktörer 
som samlats i partnerskap men även bland myndigheter som bedömt 
ansökningarna. 
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Jobbexpressen och Ordkraft skiljer sig däremot markant från varandra genom 
hur de som projekt uppfattar integration. Jobbexpressen relaterar uteslutande 
integration till sysselsättning och intresserar sig inte för andra områden av 
målgruppens liv eller problem. Kunskap om värderingar, normer och deltagande i 
samhället etableras bäst genom arbete – de regler och rutiner som förknippas 
med arbete och de sociala kontakter som skapas på en arbetsplats. Man avvisar 
även att det principiellt skulle förekomma hinder för att en person skulle kunna ta 
tillvara de förtjänster som uppstår genom en eller annan form för sysselsättning. 
Omvänt uppfattar Ordkraft integration i ett bredare perspektiv där det inte 
endast handlar om sysselsättning. Integration innebär då att den enskilda måste 
vara i skick att delta på en rad olika områden av samhällslivet, vilket sträcker sig 
från att delta i sina barns liv, i demokratiska processer till deltagande på 
arbetsmarknaden. Ordkraft försöker länka in alla dessa områden i den insats som 
finns för kvinnorna. Där Jobbexpressen uteslutande formulerar sina 
framgångskriterier kvantitativt, det vill säga utifrån hur många de har fått i 
sysselsättning, formulerar Ordkraft sina utifrån bredare definitioner, såsom ökat 
självförtroende och självkännedom. Man opererar i projektet inte bara med 
sysselsättning som ett mål, utan också med utbildning och förberedande 
språkkunskaper. 

Jobbexpressen avspeglar tydligt det skifte med fokus på integration som har 
skett i Danmark under de senaste åren, vilket markerades med den politik som 
förs av en ny politisk regim. Men det speglar också ett generellt skifte i den 
socialpolitiska diskursen, där kraven har ökat på att individen ska prestera, och 
där den sociala välfärden inte är en rättighet som automatiskt inkluderas i 
medborgarskapet, utan att man däremot blir medborgare i samhället genom 
avlönat arbete (Schierup 2002, Villadsen 2003). Detta förhållande kan ge en 
förklaring till varför Jobbexpressen tycker det är så väsentligt att den 
sysselsättning de erbjuder inte endast är ett erbjudande om jobb, utan att det även 
bör utformas så att det effektivt förhindrar möjligheten att arbeta svart. 

I det svenska projektet syns politisk ideologi inte på samma uppenbara sätt 
som i Danmark. Däremot är det fostrande inslaget i form av att vilja stödja 
deltagarna att bli medvetna och välinformerade medborgare tydligt. Det finns 
klara normativa föreställningar om vilka slags kunskaper som eleverna behöver 
för att kunna fungera som demokratiska medborgare liksom om deras 
vardagsbehov. Kvinnorna uppfattas ha rätt till ett självständigt liv med arbete och 
jämställd relation i hemmet, närmast en befrielse från familjelivets plikter. 
Ordkraft avspeglar här moderna värderingar om jämställdhet och demokrati men 
också plikten till försörjning, utbildning och egenutveckling. Ordkraft är ett gott 
exempel på hur man på olika sätt försöker få kvinnorna att ändra sitt beteende 
genom olika inslag. Både i de arrangemang som görs med föredragshållare som 
kommer och berättar om Friskis och Svettis, renhet och hygien. Vidare genom 
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bildandet av föreningen Bilahodod med sina demokratianspråk, genom den 
uppfostrande och förmanande tonen osv..  

Både Ordkraft och Jobbexpressen måste förhålla sig till att den grupp de 
vänder sig till inte svarar entydigt positivt eller är tillräckligt intresserade av de 
erbjudanden som ges. För bägge projekten gäller att sjukdom (egen och barnens) 
är en ofta förekommande orsak till frånvaro. Passivitet präglar en del av 
kvinnornas attityder på Ordkraft, och vägran att ta emot erbjudande om 
sysselsättning gäller för förhållandena på Jobbexpressen. Projekten tacklar detta 
problem på skilda sätt. Jobbexpressen fokuserar uteslutande på plikten att arbeta 
och den möjlighet som finns för att vidta åtgärder med socialbidraget som piska 
om en person inte tar emot ett erbjudande. Kontrakt med påföljande sanktioner 
utgör projektets verktyg. På Ordkraft däremot, arbetar personalen med att göra 
kvinnorna medvetna om deras betydelse som rollmodeller för andra invandrare 
och som ambassadörer i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Man 
pratar med kvinnorna om problemet med frånvaron och försöker få dem att 
diskutera det inbördes. Under projektets gång skedde det dock även en 
uppstramning hos Ordkraft då det i högre grad rapporteras ogiltig frånvaro till 
socialsekreteraren, vilket kunde påverka försörjningsstödet. 

Gemensamt för de bägge insatserna är den klara normativa utgångspunkten att 
man inte skall belasta samhället och att man skall arbeta och betala skatt för att 
kunna inkluderas i kategorin medborgare. Plikter och skyldigheter som betonas 
och som ligger till grund för om man skall få rätt till bistånd. Projekten må 
framställas som innovativa men det råder påfallande likheter med den sortering i 
värdiga och icke-värdiga bidragstagare som präglat fattigvården under flera 
hundra år. Därigenom får integrationstanken i projekten onekligen drag av 
assimilering och anpassning. ´ 

Relationer, makt och tillit 

Både Ordkraft och Jobbexpressen har i sina koncept betonat hur de lägger stor 
vikt vid brukardeltagande och empowerment. Detta förefaller grundat i en 
uppfattning om att tillitsskapande och demokratiska inslag är angelägna. 
Motsättningarna mellan det som kan uppfattas som två skilda utgångspunkter för 
förändring – frigörelse visavi normalisering – utgör en spänning i projektens 
användning av och förståelse av sina metoder. Detta riktar blicken mot hur 
projekt kan uppfattas som innovativa och för vem de är innovativa. 

Även om det förekommer stora skillnader i hur de två projekten fungerar och 
vägen att försöka nå empowerment hos målgruppen, finns det på några områden 
ett mycket likartat empowermentperspektiv. I bägge fallen handlar empowerment 
om myndiggörande eller egenmakt. Det vill säga individens förmåga att ta vara på 
sig själv och att kunna realisera sina resurser i förhållande till de begränsningar 
som samhället sätter. Individens frigörelse sker genom personens förmåga att 
uppfylla kraven på att vara medborgare i samhället. På så sätt handlar 
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empowerment i stor utsträckning om att normalisera i förhållande till det 
omgivande samhället både hos Ordkraft och hos Jobbexpressen. Individen ska 
realisera sina resurser till sitt eget och samhällets bästa. Det innebär inte att man 
som projektmedarbetare inte kan ha ett kritiskt perspektiv på samhället och dess 
institutioner, men att man på ett grundläggande plan accepterar de strukturer och 
regler som gäller. Denna förståelse av empowerment bryter med en mer radikal 
uppfattning som förekom under 70-talets kritiska sociala arbete, där 
empowerment knöts till en kritisk förnyande tradition och skulle utgöra en 
motmakt gentemot samhället och dess maktstruktur (Turunen 2004). 

Det förekommer även skillnader i förståelsen av vilka metoder som ska 
användas för att realisera målsättningarna. Jobbexpressen knyter empowerment 
till sysselsättning och arbete, medan Ordkraft ser empowerment i ett bredare 
perspektiv på ett liknande sätt som när det gäller synen på integration. Ordkraft 
vill lära kvinnorna de kunskaper som krävs för att vara en myndig medborgare 
och man arbetar med att få kvinnorna att ta till sig detta som en erfarenhet, 
exempelvis genom brukarmedverkan och den roll som Bilahodod har i projektet. 
Jobbexpressen använder tvång och sanktioner för att få sina klienter ta på sig sina 
plikter. Båda projekten uppfattar dock att deras insatser handlar om att skapa 
empowerment för målgruppen.  

När empowerment blir en del av det offentligas interventioner blir det 
samtidigt en del av den praktik som tjänstemän inom välfärdsstaten tillämpar med 
avsikt att förändra och normalisera i relation till normer och värderingar 
(Turunen 2004, Villadsen 2003, Mallander, Meeuwisse & Sunesson 1998). 
Normaliseringsprincipen innebär att alla medborgare oavsett vad som ligger till 
grund för att deras livssituation kan betraktas som speciell, skall ha stöd för att 
kunna fungera i ett normalt vardagsliv (Elm Larsen et. al. 2002: 190). Både i det 
svenska och i det danska projektet utgör självförsörjning och egenansvar centrala 
mål i den utveckling man försöker åstadkomma och de metoder som utnyttjas i 
de två projekten skall på skilda sätt understödja denna utveckling. Metoderna tar 
sina utgångspunkter i de etablerade problemdefinitionerna rörande kvinnornas 
livssituation och strävar efter att införliva kompetenser hos kvinnorna som krävs 
för att de skall kunna ingå i samhället. 

Men ur ett kritiskt perspektiv kan normaliseringsprincipen också uppfattas 
som uttryck för en disciplinerande och undertryckande form för makt som bidrar 
till att upprätthålla värden och normer som är centrala för ett samhälle och en 
kultur. Det betyder inte att den praktik som utövas av tjänstemän och 
projektmedarbetare nödvändigtvis kan ses som en direkt maktutövning, Makten 
har många former och kan utgöra ett inslag i ”hjälparens univers” som i goda 
intentioner och med sin professionella utgångspunkt inte förstås som eller förstår 
sig själv som en del av maktutövning (Järvinen & Mortensen 2003). 
Empowerment är i detta perspektiv en sådan form för makt- och självteknologi 
som skall hjälpa den enskilda till självhjälp och till att bli myndig. Det speciella 
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beträffande normalisering är att den genom att avgränsas från det onormala och 
det avvikande definierar det normala och därmed bidrar till att upprätthålla den 
samhälleliga ordningen. I detta perspektiv utgör insatserna ett inslag i en 
normaliserande makt, inte för att skapa motmakt och frigörelse utan för att 
upprätthålla ordningen genom en stigmatisering av de individer och grupper som 
står utanför samhällets normer och som därför betraktas som avvikande (de los 
Reyes & Mulinari 2005:43). De som skall ”empowras” och bemäktigas är de som 
avviker från det normala. 

Tillit utgör ett användbart begrepp om vi vill förstå relationen mellan kvinnor 
och lärare i det svenska projektet. I kvinnornas situation är de inte i en position 
där tillit är särskilt relevant. De har inte många valmöjligheter. Alternativet till att 
inte gå språkkurs eller andra kurser är att mista sitt ekonomiska understöd. De 
har inte makt över var de hamnar efter tiden på Ordkraft utan fördelas på de 
olika utbud som förekommer i staden. Tillit utifrån kvinnornas perspektiv 
handlar primärt om brist på tillit till de möjligheter utbildning inrymmer och vad 
detta betyder för det sätt de förhåller sig till utbildningsmöjligheter. För lärarnas 
vidkommande spelar tillit och misstillit däremot en roll. Misstillit och därav 
följande kontroll och kommunikation av plikt, förstått som att säkra sig mot att 
kvinnorna inte gör som förväntat, har i den period Ordkraft har studerats blivit 
fasta beståndsdelar i många av de sätt som vardagen omkring kvinnorna 
organiseras på. 

Den berättelse som Ordkraft själv gärna presenterar baseras på idén att 
kvinnorna ska bli självständigt kompetenta och att de kan klara sig själva. Ett fåtal 
av kvinnorna bekräftar denna berättelse, snarare är det tvärtom. Bilden av 
framgång uppstår om en kvinna genom sina handlingar bekräftar denna 
berättelse, exempelvis genom att argumentera emot eller på andra sätt markera 
självständighet.  

En syrisk kvinna, med begränsad tidigare utbildning och knappa kunskaper i 
svenska språket, skulle vidare till Lernia. Efter trepartssamtalet vände hon sig till 
en lärare och frågade om hon kunde frikopplas från Lernia och i stället följa med 
på Clemensskolan. Orsaken var att hennes man också går på Lernia och hon 
önskade, på grund av konflikter dem emellan, att inte vara på samma ställe som 
han. Lärarna enas om att göra vad de kan för att få henne förflyttad till den andra 
skolan. Då mannen av andra skäl likväl startar på en annan utbildning hamnar 
hon till slut i alla fall på Lernia. Poängen med denna historia är att peka på vilka 
skäl som anses som legitima för att bryta med ramar och regler. Det uppfattas 
inte som tillräckliga skäl att man tycker det ligger för långt bort eller att det blir 
svårt att få vardagen att gå ihop. I stället krävs allvarliga problem för att man ska 
kunna göra undantag. Exempelvis problem som förhindrar frigörelse från en 
patriarkalisk och förtryckande relation. Den syriska kvinnans skäl anses som 
legitimt och Ordkraft kan därför stödja henne inför det övriga systemet. De 
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övriga kvinnornas skäl anses inte legitima på samma sätt och accepteras därför 
inte. 

Samhällssyn 

Ordkraft och Jobbexpressen utgör inslag i den förändring av den statliga 
arbetsmarknadspolitiken som skett sedan nittiotalets inledning där centralt 
initierade inslag minskat och arbetslösa i stigande utsträckning hänvisats till 
kommunalt styrda verksamheter. När Ordkraft introducerades pågick i Sverige ca 
800 liknande program, varav 34 i Helsingborg, som riktas mot arbetslösa 
personer med ekonomiskt bistånd (Salonen & Ulmestig 2004). Utformningen 
varierar stort mellan programmen och inte alla kommuner uppskattar att de 
behöver organisera lokala arbetsmarknadsinsatser. Programmen innehåller en 
mängd varierande kompetenshöjande inslag, de utvärderas sällan ordentligt varför 
det finns begränsad kunskap om deras effekter. Ofta ställs det krav på deltagande 
i sådana program för att få socialbidrag. Socialtjänstlagen i Sverige och 
Biståndsloven i Danmark möjliggör denna form av krav. 

Både Jobbexpressen och Ordkraft baserar uppfattningarna om målgruppens 
problemställningar på synen på skillnader mellan den egna inhemska kulturen och 
sin förståelse av den kultur som gäller för invandrarna i projekten. Beträffande 
kvinnorna finns det en föreställning om att de kommer från en patriarkalisk och 
förtryckande kultur, där den roll de har i hemmet och i förhållande till barnen 
medför att de inte är vana vid att agera självständigt. Både hos Jobbexpressen och 
Ordkraft är en av målsättningarna att förändra underliggande och förtryckande 
kulturella mönster. Däremot skiljer sig deras förståelse av den bristande 
integrationen markant från varandra när det gäller de system och de strukturer 
som kan förändra bristfällig integration. Jobbexpressen lägger tonvikt vid att de 
sociala välfärdssystemen med sin byråkrati är för långsamma för att kunna 
hantera en målgrupp som har många finurliga sätt för att slippa komma i arbete. 
Invandrares bristande integration i samhället beror därför enligt detta synsätt inte 
så mycket på negativa attityder hos arbetsgivare och i det övriga samhället som på 
invandrares egna attityder till sysselsättning och ett alldeles för kravlöst system 
som inte har intresserat sig tillräckligt för sysselsättning. Ordkraft däremot 
fokuserar på de negativa attityder som finns ute i samhället och bland 
arbetsgivare och ett socialt system som inte erbjuder något vettigt till den grupp 
av kvinnor som man vänder sig till. 

Projekten återspeglar de skillnader som finns i synen på invandrade personers 
problem och hur dessa skall lösas. I det danska projektet förekommer 
oförblommat hårda, tydliga krav och de projektansvariga drar sig inte för att rikta 
skarp kritik mot andra myndigheter som inte har samma inställning. Projektet 
återspeglar därmed den statliga politik som hamnat i fokus i samband med de s.k. 
”Muhammedteckningarna”. I det svenska är dessa tongångar inte lika markanta 
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men däremot finns en föreställning om att med rätt utbildning kan problematiska 
kulturella skillnader lösas. 

Empowermentbegreppet avspeglar inte en specifik metod utan täcker snarare 
en mängd varierande metoder inom ramen för socialt förändrings- och 
utvecklingsarbete. I dessa skall det fokuseras på att skapa förändring för 
marginaliserade grupper genom att stärka deras delaktighet, inflytande på och 
aktiva medverkan i att lösa sina problem. Det avspeglar ett perspektiv där man 
siktar mot att skapa förändring och frigörelse genom att mobilisera 
målgruppernas egna resurser i en utveckling bort från en marginaliserad position. 
Med en sådan utgångspunkt utgör empowermentorienterade metoder och 
perspektiv försök att skapa nya, bättre och innovativa lösningar på ett 
samhälleligt problem som handlar om marginaliserade gruppers segregation i det 
danska och svenska samhället. 

Empowerment innehåller också en spänning mellan å den ena sidan ett 
begrepp som från sjuttiotalet och framåt har satt frågetecken vid maktrelationen 
mellan privilegierade och underprivilegierade grupper och som genom en kritik 
av välfärdsstaten och dess institutioner har försökt att mobilisera de 
marginaliserades egna resurser för att skapa förändring och frigörelse för dessa 
grupper. Vid tusenårsskiftet representerar begreppet i en allt högre grad insatser 
som ska stärka individer och gruppers resurser att träffa självständiga val och att 
skaffa sig en hygglig framtid innanför de samhälleliga ramarna. Det står med 
andra ord inte längre i motsättning till och utkräver förändring av samhällets 
institutioner. 

Ordkraft tydliggör ett grundläggande dilemma i utnyttjandet av 
empowermentorienterade metoder. Såväl nationella som internationella offentliga 
myndigheter startar program och interventioner som förväntas lösa problem 
kring segregation, marginalisering och utanförskap. Å ena sidan kan avsikten med 
att sträva efter empowerment vara att stödja målgruppen så att denna tillägnar sig 
redskap att hantera och bemästra vardagen i det svenska samhället. På så sätt 
innehäller dessa metoder ett slags frigörelsepotential eftersom de syftar till att 
bidra till att målgruppen skapar en självständig plattform att agera utifrån i 
samhället. Å den andra sidan uttrycker samma metoder majoritetssamhällets sätt 
att kategorisera och värdera målgruppens problem. Därigenom uttrycks genom 
dessa metoder den makt som tillkommer den/de med rätt att definiera och att 
kategorisera. De kan därför också uppfattas som ett maktförhållande som inte så 
mycket frigör utan snarare visar konsekvenserna av normer och krav som ställs 
av majoritetssamhället. Detta dilemma uppfattar vi som väsentligt för att kunna 
förstå både empowermentorienterade metoders innovativa potential, liksom de 
utmaningar och de risker dessa metoder innebär. Detta är en diskussion som 
kommer att beröras i det avslutande kapitlet i denna rapport.  
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8. Innovationsparadoxen 
Både Ordkraft och Jobbexpressen beskrivs som framgångsrika projekt. Särskilt 
Jobbexpressen har varit föremål för uppmärksamhet och framhävs både av 
myndigheter och av media som ett mycket lyckat exempel på integration. Det är 
således svårt att hitta en offentlig kritik av projektets metoder. Man kan likväl resa 
sådana frågor, eftersom projektet mer radikalt utmanar de traditionella gränserna 
mellan medborgare, myndigheter och medborgerliga rättigheter. Detta sker för 
det första genom att vara på plats i ett bostadsområde och därmed ha direkt 
kontroll över folks göranden och låtanden. För det andra genom sitt nära 
samarbete med myndigheter, där man har inblick i biståndsbedömning och kan 
utverka sanktioner av sina klienter, trots att Jobbexpressen inte utgör en 
traditionell myndighet. För det tredje genom principerna om den omvända 
bevisföringen. Detta innebär att klienten ska bevisa för Jobbexpressen att hon 
inte kan ta ett erbjudet arbete. När det inte framkommer någon egentlig kritik av 
Jobbexpressens metoder, utan projektet tvärtemot framhävs som förnyande och 
innovativt, kan det hänga samman med den överväldigande framgång som 
projektet har haft med att skaffa sysselsättning och få ner antalet 
socialbidragstagare i bostadsområdet. Kriteriet för det innovativa blir själva 
resultatet men inte vägen dit. Det innovativas fokus på normer, värdegrund och 
tillväxt, verkar eliminera mer grundläggande diskussioner om metoder i relation 
till värdighet och rättigheter, eller med andra ord målet blir bestämmande för 
medlet. 

Innovation och innovativa processer förknippar man gärna med det nya och 
radikala, förändringar som är inkrementella eller mera progressiva och 
långtgående. Det innovativa leder också tankarna mot en positiv bild av 
förändring av något bestående och de sätt som hitintills använts för att skapa 
förändring. Innanför arbetsmarknads- och socialpolitikens områden utgör den 
europeiska socialfondens program som Mål 3 och Equal liksom diverse 
nationalstatliga försöks- och utvecklingsprogram exempel på program där 
innovation och förnyelse utgör nyckelbegrepp i insatser riktade mot social 
differentiering, marginalisering och diskriminering. I dessa program utgör 
metoder som empowerment och brukarinflytande kärnan i projektens idéer om 
förnyelse och innovation.  

Men undersökningens problematisering av empowerment, där empowerment 
dels kan inrymmas i metoder som helt bryter med tidigare förståelser av 
empowermentorienterat arbete (tvång blir ett medel för att uppnå 
empowerment), och dels där empowerment kan förstås som en 
normaliseringsprocess, sätts fokus på hur man ska förstå empowermentinriktade 
metoder i relation till innovation. Uttrycker sådana processer förnyelse och 
förändring som pekar bortom det bestående? Eller är de uttryck för de 
välfärdsstatliga diskurser som är gällande i samhället vid en given tidpunkt och 
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som slår igenom i exempelvis socialpolitiken, i dess konkreta projektinsatser och 
därmed snarare handlar om att upprätthålla normer än att skapa innovativ 
förändring?  

Den sistnämnda betydelsen av begreppet avspeglar sig, om än på många olika 
sätt, i användningen av empowermentorienterade perspektiv och förståelser i det 
danska och det svenska projektet. Gemensamt fokuserar de på empowerment 
och möjliggörande som grunden för att ta ansvar för och att vara delaktig i sin 
egen utveckling. Projektens sätt att använda sina respektive metoder skiljer sig åt 
väsentligt. I det danska projektet är ett mycket väsentligt redskap för att skapa 
empowerment och bemyndigande i målgruppen tvång eller sanktioner, vilket 
omedelbart bryter med en traditionell förståelse av ett empowermentorienterat 
perspektiv. Detta sker genom möjligheten att dra in ekonomiskt bistånd om en 
person nekar att ta emot erbjudande om sysselsättning, När projektet ändå vill 
förstås som en del av begreppet empowerment kan det ske genom en förändring 
av relationen mellan medborgare och stat. Där det i den klassiska välfärdsstaten 
var statens uppgift att förse medborgaren med möjligheter för självutveckling är 
det, i det man kan kalla den hyperliberala välfärdsstaten, statens uppgift att säkra 
att den enskilda individen tar ansvar för sig själv, om nödvändigt med tvång. 
Tvång kan således ses som ett medel för att skapa självutveckling och utgör 
därmed ingen motsättning till empowerment. När det sker en sådan utveckling 
kan projekten legitimera sitt ställningstagande genom att hänvisa till att de arbetar 
innovativt. 

Det paradoxala inträffar således att en och samma innovativa process kan 
uppfattas som innovativ, nyskapande och lovvärd på en systemnivå medan den 
på en utförandenivå ger utryck för makt och inordning i korrekta livsstilar. 
Sådana insatser blir möjliga att beteckna som innovativa just för att de löser 
problem på en nivå och med den specifika nivåns kriterier helt korrekt kan 
uppfattas som innovativa och revolutionerande. På en annan nivå kan man iaktta 
konsekvenser i form av motståndsstrategier som utvecklas, misstillit och 
skillnader i problemuppfattningar. Ulf Himmelstrands analysmodell från kapitel 
fyra har visat sig fungera väl för att ge analytiskt stöd åt en sådan tolkning.  

Det vill säga, för vi in komponenter som värderingsskillnader, 
intresseolikheter och ideologi kan vi förstå varför det som uppfattas som 
nydanande och innovativt på en nivå möter motstånd och ses som uttryck för 
makt och disciplinering på en annan. Detta är egentligen inget nytt men talet om 
innovationer bländar. Empowerment och brukarinflytande riskerar att hamna på 
en retorisk nivå eftersom de kan hota de innovativa föreställningarna om de 
skulle tillämpas fullt ut. Vi kan i våra empiriska exempel också se hur denna makt 
inte behöver vara explicit utan mycket väl kan ligga inbäddad i kulturella 
föreställningar, tolkningar om korrekta livsstilar och uppfattningar om hur ett 
gott liv ska levas. 
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Å andra sidan - om vi nu så här mot slutet av denna rapport får komplicera 
bilden något – paradoxen skulle kunna upphävas om vi för in en tidsdimension 
och en övergripande samhällsnivå. I Peter Halls bok från inledningen av åttiotalet 
med den spännande titeln Great Planning Disasters redovisar han en rad intressanta 
iakttagelser. Det var inte särskilt svårt för honom att hitta exempel på storvulna 
planer och grandiosa projekt som kapsejsat under bördan av bristande 
finansiering, ofullgångna kalkyler eller en oförstående omgivning. Operabygget i 
Sydney, överljudsplanet Concorde och bygget av en regional järnväg i Kalifornien 
är alla exempel på projekt som räknats ut men något decennium senare likt fågel 
Fenix rest sig ur spillrorna och nu framstår som ganska lyckade och framsynta, ja 
kanske tom innovativa. I Sverige kan vi hitta liknande exempel, som 1600-talets 
reduktion när adelns jord återgick till staten och 1700-talets storskiftesreform. 
Dessa förändringar mötte starkt motstånd men framstår som nödvändiga på en 
internationell nivå för rikets överlevnad och för att försörjningen skulle kunna 
tryggas. Få skulle väl idag hävda att det var en katastrof att adelns makt beskars 
till förmån för statens och rikets. Eller att vi borde ha behållit ett system med små 
tegar och åkerlappar. 

De konklusioner vi kan dra från detta arbete har utvecklat vår förståelse av 
innovation som begrepp. De reser återigen frågan om för vem innovationer är 
förnyande. Förstått som en normaliseringsprocess kan en innovation ses som 
uttryck för frigörelse och utveckling såväl som nya vägar för att skapa ordning 
och stabilitet. Vi är medvetna om att vi i denna studie enbart förmått skrapa på 
ytan av ett omfattande område och välkomnar replikationsstudier inom andra 
branscher, gärna med tillämpning av Himmelstrands analysmodell.  

Vi vill anbefalla en betydligt ödmjukare inställning i samband med användning 
av begreppet innovation när de påstås lösa sociala problem. Och samtidigt en 
betydligt skarpare blick när vi ställs inför sådana påståenden. Det kan då vara 
lämpligt att ställa tre nivårelaterade frågor: 

Vilka problem löser denna innovation? 
Vilka problem löser inte denna innovation? 
Vilka nya problem skapas av denna innovation? 
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