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Förord 
Det utvärderingsresultat som presenteras bygger på data som samlats in 
löpande under år 2007, d.v.s. den tid projektet ”Yrkesfolkhögskolan” 
genomfördes i regi av Fornby folkhögskola i Borlänge. Det är min för-
hoppning att den här utvärderingen skall kunna spegla resultatet av verk-
samheten, hur det har gått för deltagarna och att de erfarenheter som pro-
jektet har gett upphov till kan komma till nytta för liknande projekt i 
framtiden.  
 
Jag vill slutligen tacka Er alla som så generöst och välvilligt låtit mig ta 
del av Era erfarenheter och som gjort det möjligt att genomföra utvärde-
ringen. Jag vill också tacka Ina von Schantz Lundgren för kloka råd och 
synpunkter på texten och dess innehåll. 
 
Falun i februari 2008 
 
 
Mats Lundgren 
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Sammanfattning 
I ett historiskt perspektiv har invandringen betytt mycket för Sverige i 
form av nya impulser, arbetskraft och företagande. I dag tar det svenska 
samhället kontinuerligt emot människor från andra länder, vilket både 
tillför resurser samtidigt som att det också skapar problem av olika slag. 
Ett av dessa handlar om att integrera de nyanlända. Något som även stäl-
ler stora krav på arbetsgivare att anpassa sin verksamhet på ett sådant sätt 
att individer inte på ett otillbörligt sätt stängs ute från arbetslivet. Bor-
länge har tagit emot invandrare under en följd av år. Bara ett mindre antal 
har lyckats med att få ett förvärvsarbete. Problembilden kännetecknas så-
ledes av hög arbetslöshet orsakad bl.a. av avsaknad av grundläggande 
skolunderbyggnad, yrkeserfarenheter, men ibland även i fråga om kultu-
rella skillnader. Mot denna bakgrund har en bärande strategi för projektet 
Fornby yrkesfolkhögskola varit att försöka identifiera bristyrken, nuva-
rande eller framtida, vilka dessutom har måttliga utbildningskrav. Från 
dessa utgångspunkter har man velat skapa en utbildning som vänder sig 
till invandrare och som ger deltagarna en möjlighet att erhålla de kunska-
per och erfarenheter som behövs för att nå ett tillträde till dessa yrken. 
Utvärderingen syftar till att beskriva resultat och erfarenheter från projek-
tet Fornby yrkesfolkhögskola. Resultatet tolkas och bedöms i relation till 
för projektet uppsatta mål samt utbildningens användbarhet som yrkesut-
bildning för invandrares möjligheter att nå ett tillträde till arbetsmarkna-
den. 
 
För att genomföra utvärderingen har jag gått igenom den skriftliga doku-
mentation som funnits tillgänglig. Jag har vid fem tillfällen under pro-
jekttiden i samtalsliknande form genomfört intervjuer med personal såväl 
i form av individuella intervjuer som gruppintervjuer. Jag har även delta-
git som observatör vid två undervisningstillfällen för att på det sättet för-
söka att skapa en bild av hur gruppen utvecklades. För att underlätta tolk-
ningen av utvärderingens resultat tar jag utgångspunkt i teman relaterade 
till projektet Fornby yrkesfolkhögskola, dess förutsättningar och verk-
samhet. Inledningsvis behandlas något om hur en individ kan tänkas på-
verkas av att stå utanför arbetsmarknaden. Jag utgår här från att det i det 
fallet finns betydande likheter som gäller för såväl svenskfödda som ut-
landsfödda individer. Därefter behandlar jag utbildning och dess betydel-
se för att underlätta ett inträde på arbetsmarknaden. Då deltagarna i pro-
jekt innefattade invandrargrupper tar jag även upp frågor om risken med 
att som invandrare utsättas för diskriminerande behandling i arbetslivet. 
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Resultatet av utvärderingen redovisas, tolkas och diskuteras genom att 
jag först beskriver något om deltagarna, deras bakgrund och relation till 
svenskt samhälle och arbetsliv. Därefter redogör jag för hur projektets 
verksamhet varit organiserad och vad den innehållit. Framför allt betonas 
tre aspekter, deltagarnas bakgrund och sociala situation, kontakten med 
framtida arbetsgivare i form av deltagarnas praktik samt språkets betydel-
se. Skälet till detta är att dessa tre faktorer framstår som extra viktiga för 
att en verksamhet av den här typen skall kunna bli framgångsrik. Från 
dessa utgångspunkter summeras sedan gjorda erfarenheter, liksom att 
projektets måluppfyllelse värderas. 
 
Projektet Fornby yrkesfolkhögskola kan ses som ett försöka att stödja in-
vandrare och flyktingar som har svårigheter att etablera sig på den svens-
ka arbetsmarknaden, d.v.s. i det här fallet att de uppbar någon form av 
försörjningsstöd och att de även hade svårigheter med att kunna få ett 
varaktigt arbete. Det visade sig snart att den nivå som hade lagts fast för 
deltagarnas språkkunskaper inte var tillräcklig för att flertalet obehindrat 
skulle kunna följa utbildningen. Många deltagare hade brister i sin ut-
bildningsbakgrund i förhållande till vad som krävs för de flesta yrken på 
den svenska arbetsmarknaden, liksom att de saknade erfarenheter från 
denna. Deras arbetslivserfarenheter från sina hemländer var av begränsat 
värde i det här fallet. Problemet var emellertid inte bara brister i utbild-
ningsbakgrund, arbetslivserfarenheter och språkkunskaper i svenska. Det 
var också så att en del av deltagarna hade problem med sin fysiska 
och/eller mentala hälsa.  
 
I en yrkesfolkhögskola för invandrare är fokus självfallet inte bara riktat 
mot att utbilda för ett visst yrke, utan det är som redan framgått i lika hög 
grad en fråga om att utveckla deltagarnas kunskaper i svenska. Det vikti-
gaste momentet var självfallet att öka deltagarnas kunskaper om den 
svenska arbetsmarknaden och om specifika yrken där det fanns en rimlig 
möjlighet att de skulle kunna få ett jobb. En annan viktig förutsättning för 
att få en yrkesfolkhögskola att fungera var att det fanns ett nära samarbete 
upparbetat med tänkbara framtida arbetsgivare. I det här fallet saknades 
sådana sedan tidigare då folkhögskolans verksamhet inte har haft en så-
dan inriktning. Detta måste självfallet anses ha varit en försvårande 
omständighet för att kunna starta en yrkesfolkhögskola för invandrare. 
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Då deltagarna behärskade svenskan dåligt blev det även svårt att bedriva 
yrkesutbildning på ett något så när kvalificerat sätt. Detta påverkade i sin 
tur möjligheterna att få en praktikplats, liksom självfallet möjligheten att 
kunna få ett arbete. För många deltagare var språket ett så stort hinder att 
det omöjliggjorde att de skulle kunna gå ut på praktik. I och med att flera 
av deltagarna inte gick ut på praktik så hamnade man i en ond cirkel där 
även möjligheterna att träna svenska minskade.  
 
Projektet inleddes med höga förväntningar. Allt efter som tiden gick för-
ändrades bilden och både personal och deltagare upplevde att verksamhe-
ten inte utvecklades på det sätt som de hade hoppats. För personalens del 
var det en fråga om att många deltagare hade hög frånvaro, detta påver-
kade i sin tur hur undervisningen kunde genomföras. Deltagarnas motiva-
tion uppfattades minska med påföljd att studieresultaten också av det skä-
let inte utvecklades så positivt som man hade hoppats. Därtill kom att det 
var svårt att finna lämpliga praktikplatser. För deltagarna var det en fråga 
om att de hade hoppats på att de skulle få ett arbete utifrån det sätt på vil-
ket projektet hade ”sålts in”. De trodde uppenbarligen att det skulle kun-
na fungera och många blev besvikna när så inte blev fallet, även om drygt 
25 procent fick ett arbete. 
 
Genom de förhållanden och de resultat som utvärderingen har pekat på 
växer det fram en komplex problematik som innehåller en rad faktorer 
som gör den sociala situationen för en del invandrargrupper, till exempel 
i form av deltagande i studier, eller arbete, svår att påverka. För en person 
som inte talar svenska särskilt väl, eventuellt med en annan syn på arbe-
tets betydelse och inte heller känner till hur det svenska samhället funge-
rar är det många hinder som skall passeras innan det är möjligt att kunna 
få ett arbete. Det är i huvudsak tre typer av faktorer som kan förklara ut-
fallet av den verksamhet som projektet Fornby yrkesfolkhögskola har be-
drivit. Det första handlar om hur arbetsmarknaden ser ut. Om det finns få 
eller många lediga jobb. Det andra rör verksamheten i sig, d.v.s. om den 
har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Slutligen är det en fråga om hur 
målgruppen såg ut och vilka deras förutsättningar var att delta i projektet, 
liksom deras grundläggande kvalifikationer för att kunna få ett arbete. I 
det här fallet är det en rimlig bedömning att säga att en viktig del av för-
klaringen till projektets utfall finns i målgruppen och dess sammansätt-
ning, även om det också fanns en del brister i projektet som sådant. Den 
kanske mest avgörande där var att man hade underskattat svårigheterna 
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med att få tillgång till tillräckligt med lämpliga praktikplatser. Detta trots 
att man hade rekryterat en erfaren praktiksamordnare, vilket samtidigt vi-
sar på att det var ett svårhanterat problem. Kanske var det så att dessa 
praktikplatser helt enkelt inte fanns att tillgå. Även om det knappast är 
vare sig någon nyhet, eller överraskning, visar de erfarenheter som kan 
dras från detta projekt att personer som står långt från arbetsmarknaden, 
som till exempel invandrade människor med kort utbildning, bristfälliga 
språkkunskaper och med en annan kulturell bakgrund, att det krävs åtgär-
der under lång tid för att lyckas med att de skall lyckas etablera sig på ar-
betsmarknaden. 
 
Projektet Fornby yrkesfolkhögskola nådde delvis de mål som hade satts 
upp. Å andra sidan var utmaningen stor, vilket heller inte riktigt hade 
förutsetts, men detta kan ändå utgöra en stor del av förklaringen till pro-
jektets resultat. En viktig effekt var att verksamheten trots allt för många 
av deltagarna, på ett personligt plan, kan uppfattas som betydelsefull, 
även om det inte omedelbart påverkade deltagarnas ”arbetsmarknadspoli-
tiska position”. Det viktigaste resultatet av projektet är de lärdomar som 
kan dras inför liknande framtida verksamhet, till exempel om språket och 
praktikplatsernas betydelse, om betydelsen av att förstå och hantera olik-
heter i kulturell bakgrund och att skapa realistiska förväntningar hos del-
tagarna o.s.v. En annan, och mera ”svårsmält” slutsats skulle kunna vara 
att för många av deltagarna har projektet bara bekräftat deras ”olikhet” 
och hur långt utanför det svenska samhället de fortfarande befinner sig. 
Resultatet pekar även på att verksamheten måste ”nivåplaceras” i utbild-
ningssystemet, d.v.s. om det är en yrkesutbildning, eller en förberedande 
yrkesutbildning. Detta indikerar att det kan vara nödvändigt att bygga upp 
ett fungerande nätverk med centrala aktörer på arbetsmarknaden. 
 
Det sammantagna intrycket är, trots de svårigheter som redovisats, att 
projektet är väl genomfört, d.v.s. i betydelsen att verksamhetens form och 
innehåll på ett förnuftigt sätt har anpassats till de förutsättningar som rått. 
 
Sökord: Arbetsmarknad, yrkesutbildning, invandrare, långtidsarbetslös-
het, yrkesfolkhögskola. 
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1. ATT VARA NY I SVERIGE 
 

Utanförskapet har varit som allra mest påtagligt för dem som 
kommit till Sverige från andra länder. (Dagens Nyheter, 2008-01-
30)1 

 
I ett historiskt perspektiv har invandringen betytt mycket för Sverige i 
form av nya impulser, arbetskraft och företagande. I dag tar det svenska 
samhället kontinuerligt emot människor från andra länder, vilket både 
tillför resurser samtidigt som att det också skapar problem av olika slag 
som måste hanteras. Ett av dessa handlar att integrera de nyanlända. Nå-
got som även ställer stora krav på arbetsgivare att anpassa sin verksamhet 
på ett sådant sätt att individer inte på ett otillbörligt sätt stängs ute från 
arbetslivet. Grundläggande frågor för att en integration skall kunna äga 
rum är att den invandrade snabbt kan lära sig prata svenska tillräckligt bra 
för att kunna delta i samhällslivet, men också att ha tillräckliga kunskaper 
om det svenska samhället, dess kultur och arbetsliv. Detta är också nöd-
vändiga färdigheter för att det skall vara möjligt att kunna ta ett arbete. 
Att arbeta är en viktig kanal för att få tillträde till samhället utanför famil-
jen och den närmaste vänskapskretsen. En avgörande svårighet är att det 
för de flesta individer tar lång tid att lära sig ett nytt språk, inte minst om 
man kommer från ett helt annat språkområde. Sammantaget innebär det 
att det vanligen tar lång tid innan en individ klarar språket tillräckligt bra 
för att ha förutsättningar att både uppfatta sig själv och uppfattas av andra 
som integrerad i samhället och också för att kunna få ett arbete. Många av 
dem som har kommit till Sverige verkar vilja söka sig till de kommuner 
där deras landsmän redan finns. Det uppstår på så vis en ”kolonier” av 
invandrare med de för- och nackdelar som detta innebär. Den trygghet 
som det innebär att komma in i en social gemenskap riskerar att samtidigt 
bidra till isolering från samhället i övrigt.  
 
Att vara invandrare försätter människor i mer eller mindre svåra situatio-
ner. Söderlindh (1990) pekar på att den som lämnar sin ”hemmaarena”, 
oberoende av vilket skäl, gör ”förluster” på en rad områden och som den 
enskilde individen måste förhålla sig till och hantera. Hon delar upp des-

                                                                                                  
1 Artikeln är undertecknad av statsminister Fredrik Reinfeldt, arbetsmarknadsminister 
Sven Otto Littorin och integrations- och jämställdhetsminister Nymako Sabuni och skri-
ven med anledning av att de s.k. Instegsjobben för nyanlända invandrare långt ifrån ut-
nyttjas i den utsträckning som avsetts. 
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sa ”förluster” och hänför dem till tre olika områden. Det första kallar hon 
för objektsförluster. I detta ingår att behöva lämna det välkända, marken, 
husen, de anhöriga, vännerna o.s.v. Även om den som lämnat sitt land 
kan återkomma och hälsa på blir det aldrig sig riktigt likt igen. Det andra 
”förlustområdet” kallar hon för autonomiförluster. Dessa hänger nära 
samman med språket. Att, som i det här fallet, inte kunna prata svenska 
ger inskränkningar i den personliga friheten genom att man inte förstår, 
eller kan göra sig förstådd, till exempel vid besök på arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, sjukhuset o.s.v. Man blir beroende av en tolk. När 
man handlar mat måste man gissa vad förpackningarna innehåller. Inget 
av det som tidigare var lätt är det längre. Dessutom riskerar man att bli 
betraktad som dum för att man inte förstår vad som sägs, eller vad som 
sker. Lyckas man sedan inte få ett arbete så är det lätt att hamna utanför 
samhället. Det tredje området kallar Söderlindh för social skam. Detta har 
till exempel att göra med att det vanligen inte är möjligt att få ett jobb 
som motsvarar den utbildning man har i sitt hemland. Även högutbildade 
personer får vanligen nöja sig med lågstatusjobb som städare, lagerarbe-
tare o.s.v. De examina man har från sitt hemland anses inte duga, vilket 
kräver kompletterande utbildning. Resultatet blir även att många invand-
rare känner sina kunskaper ifrågasatta, till exempel för att man inte be-
härskar språket till fullo, därför ifrågasätts man även i fråga om att klara 
av att utföra ett visst arbete. (Se även von Schantz, 2000) 
 
Av de olika invandrargrupper som finns i Sverige varierar situationen 
starkt mellan dessa. En av de hårdast utsatta är den grupp som kommer 
från Somalia. Göteborgsposten gjorde hösten 2007 en artikelserie om 
somalierna och deras situation i Göteborg. Den bild som målas upp är 
dyster och inger farhågor för framtiden. Följande statistik presenterades: 
 

Att varannan somalisk kvinna inte lever med sina barns far. 
Att bara tre av tio somaliska ungdomar har fullständigt betyg från 
9:an. 
Att var femte ung somalisk man varit misstänkt för våldsbrott. 
Att nästan hälften av somalierna hade noll i arbetsinkomst 2005. 
(Internet 1) 

 
En av de intervjuade somalierna ger följande förklaring till hur denna si-
tuation har kunnat uppstå. 
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Det är ”hålla handen” hela vägen. De berövas sitt självförtroende 
och det enda de behöver göra för att få socialbidraget är att gå på 
SFI och se till att inte bli godkända där. Med ett exempel från no-
madlivets Somalia belyser han (min anm. informanten) det svenska 
bidragssystemets passiviserande inverkan: 
 
- När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver 
nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på 
nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar noma-
derna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och 
korna och getterna överlever i öknen. När samma människor kom-
mer till Sverige så regnar det hela tiden - socialbidrag, barnbidrag, 
bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet 
när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i 
Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. 
När man har det så bra, varför ska man då jobba? (Internet 1) 

 
Det är från denna bakgrund som projektet Fornby yrkesfolkhögskola, som 
bl.a. innehöll ca 60 procent deltagare med somalisk bakgrund2, måste ses 
och bedömas. 
 

                                                                                                  
2 Situationen i Göteborg kan självfallet inte generaliseras att gälla för andra orter med 
somaliska invandrare, men det finns strukturella och kulturella mönster som gör att det 
finns stora risker för att så kan bli fallet om inga åtgärder vidtas. 
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2. FORNBY YRKESFOLKHÖGSKOLA 
Borlänge har tagit emot invandrare under en följd av år. Speciellt har den 
somaliska gruppen kontinuerligt vuxit till fler än 500 somalier boende i 
kommunen. Bara ett mindre antal har lyckats med att få ett förvärvsarbe-
te. Problembilden kännetecknas således av hög arbetslöshet orsakad bl.a. 
av avsaknad av grundläggande skolunderbyggnad, yrkeserfarenheter, men 
ibland även i fråga om kulturella skillnader. Det framstår av många skäl 
som angeläget att dessa människor kan få ett tillträde till arbetsmarkan-
den. Mot denna bakgrund har en bärande strategi för projektet varit att 
försöka identifiera bristyrken, nuvarande eller framtida, vilka dessutom 
har måttliga utbildningskrav. Från dessa utgångspunkter har man velat 
skapa en utbildning som vänder sig till invandrare och som ger deltagarna 
en möjlighet att erhålla de kunskaper och erfarenheter som behövs för att 
nå ett tillträde till dessa yrken. (Projektbeskrivningen) I projektbeskriv-
ningen framhålls vidare att det idag saknas en statsunderstödd yrkesut-
bildning för vuxna som är anpassad för grupper som bara har elementära 
kunskaper i svenska, liksom om det svenska samhället.  
 

Folkhögskolan har möjligheten att skapa en sådan utbildning, som 
dessutom ger möjligheter att bygga vidare med fortsatta studier 
inom den gymnasiala vuxenutbildningen och folkhögskolan. En 
deltagare på en folkhögskolekurs är berättigad till studiemedel, 
vilket är en tillgång i tider när andra insatser förändrats. (Projekt-
beskrivningen) 

 
Fornby folkhögskola samverkar i dagsläget med 10 andra folkhögskolor 
runt om i Sverige för att tillsammans utveckla en yrkesutbildning inom 
folkhögskolan kallat Yrkesfolkhögskolan.  
 
Projektets syfte formulerades som att  

• genomföra en folkhögskolekurs som ger både en yrkesutbild-
ning och kunskaper i svenska och om svensk arbetsmarknad. 
• kursen ska leda till arbete inom bristyrken, som inte kräver så 
hög utbildning. 
• kursen ska innehålla en individuell coachning och planering för 
framtida jobb, där deltagaren även ska kunna skaffa sig förutsätt-
ningar till fortsatta studier. 
• utveckla en kursmodell där folkhögskolan långsiktigt ska kunna 
flexibelt anpassa modellen för målgrupperna invandrare samt lång-
tidsarbetslösa äldre och unga. 
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• modellen är tillämplig för både kvinnor och män. (Projektpla-
nen) 

 
Projektet skulle resultera i att: 
 

• Inom tre månader efter kursens slut har minst 50 % av deltagar-
na, både kvinnor och män, funnit ett arbete eller en utbildning 
som leder vidare till ett jobb och/eller studier. 
• Fornby folkhögskola erbjuder från vårterminen 2008 en fullt 
utvecklad yrkesfolkhögskola som flexibelt ger yrkesanpassade 
kurser för målgrupperna vuxna invandrare och svenskfödda med 
elementära kunskaper i svenska och svenska samhället. (Projekt-
planen) 

 
Projektet riktade sig till personer som under projektperioden var:  
 

aktuella för försörjningsstöd eller introduktionsersättning i Bor-
länge kommun och/eller arbetslösa och inskrivna på arbetsförmed-
lingen. För samtliga deltagare gäller att de ska ha lägst B-nivå i 
svenska från SFI. Under 2007 riktas större delen av rekryteringen 
mot de somalier som anlänt till Borlänge under de senaste åren. 
(Projektplanen) 

 
Genomförandeplan 
Projektet skulle genomföras under 40 veckor, från slutet av februari – 
november 2007, och omfatta ett 25-tal deltagare, om möjligt jämt köns-
fördelade. Utbildningen genomfördes som en sedvanlig folkhögskole-
kurs, byggd på grundläggande socialpedagogiska kunskaper. Modellen 
för utbildningens uppläggning var hämtad från lärlingsutbildning.  
 
Riskanalys 
Innan projektet startades genomfördes en riskanalys i form av en SWOT-
analys3. 

                                                                                                  
3 En i många sammanhang använd metod är den s.k. SWOT-analysen. SWOT-analysen 
utvecklades i mitten av 1960-talet av Andrews (1965). Metoden syftar till att en organi-
sation systematiskt skall granska sin verksamhet genom att försöka ange kännetecken på 
styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Thre-
ats). Fördelarna är att metoden är enkel att använda och den ger struktur åt analysen. 
Metoden ställer krav på att användaren själv kan identifiera viktiga variabler i omgiv-
ningen och organisationen.  
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Styrkor 
 

• Stor erfarenhet av 
utbildning, spec. 
vuxenutbildning 

• Tillgång till kompetenta 
lärare/handledare 

• Bra tillgänglighet 
geografiskt 

• Kopplingen utbildning – 
branschankytning 

 

Svagheter 
 

• Att i nuläget kunna överblicka 
helheten 

• Rekrytering i samverkan med 
andra 

• I nuläget okända kulturella 
hinder 

• Tidspressen i organisationen 
av projektet 

Möjligheter 
 

• Ge lämplig 
kunskapsgrund 

• Skapa gemensamma 
upplevelser / postitiva 
kontakter mellan 
människor 

• Hjälpa kursdeltagaren in i 
arbetslivet 

• Attrahera flera 
kursdeltagare 

• Utveckla partnerskap 
• Ökad tillgång på 

arbetskraft i länet 
 

Hot 
 

• Avhopp från kursen  
• Andra aktörer på marknaden 
• Deltagaren skapar egna 

lösningar 
• Annat utbud efterfrågas 
• Kostnadsutvecklingen 

 
SWOT-analysen används i det här sammanhanget för att stämma av pro-
jektets slutliga utfall. (Se avsnitt 6.4) 
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3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNING-
AR 
Utvärderingen syftar till att beskriva resultat och erfarenheter från projek-
tet Fornby yrkesfolkhögskola. Resultatet tolkas och bedöms i relation till 
för projektet uppsatta mål samt utbildningens användbarhet som yrkesut-
bildning för invandrares möjligheter att nå ett tillträde till arbetsmarkna-
den. Resultatredovisningen följer tankekedjan; hur verksamheten genom-
förts, vad kan vi lära av detta och vad som kan vara klokt att göra i fram-
tiden. Problemställningarna är komplexa och det framstår inte som möj-
ligt att ge uttömmande svar och förklaringar till vilka de långsiktiga ef-
fekterna av projektets verksamhet är, hur olika orsakssamband kan för-
stås o.s.v. Resultatet av ett enskilt projekt låter sig inte heller generalise-
ras, men det kan ändå finnas orsakssamband som kan vara mer eller 
mindre generellt giltiga och som också kan tolkas i ljuset av vad vi redan 
känner till. Det är därför av intresse att dessa erfarenheter lyfts fram och 
diskuteras, inte minst därför att den här typen av projekt, var de än be-
drivs, har att ta hänsyn till regelbundet återkommande händelser och ock-
så att hantera effekterna av dessa på något sätt. Erfarenheter blir också 
viktiga både för att öka kunskapen om de mekanismer som styr ett inträde 
på arbetsmarknaden för grupper som arbetslösa invandrare. 



  16 

4. METOD  
 
4.1 Utvärderingens genomförande 
För att genomföra utvärderingen har jag gått igenom den skriftliga doku-
mentation som funnits tillgänglig. Det gäller såväl ”grunddokument” som 
projektbeskrivning och sådana som upprättats under ”resans gång” skrift-
liga sammanställningar, statistikuppgifter o.s.v.4 Jag har vid fem tillfällen 
under projekttiden i samtalsliknande form genomfört intervjuer med per-
sonal såväl i form av individuella intervjuer som gruppintervjuer. Inter-
vjuerna spelades in på band, vika sedan i tillämpliga delar skrevs ut. De 
frågor som ställdes var till sin karaktär öppna. Intervjupersonerna ombads 
att berätta om sina erfarenheter. Jag har även deltagit som observatör vid 
två undervisningstillfällen för att på det sättet försöka att skapa en bild av 
hur gruppen utvecklats, framför allt när det gäller den språkliga utveck-
lingen. I samband med detta intervjuade deltagarna. Vid dessa intervjuer 
fördes minnesanteckningar, men intervjuerna begränsades innehållsmäs-
sigt av att många av deltagarna hade svårigheter att uttrycka sina åsikter 
på svenska. 
 
Jag har vinnlagt mig om att låta de involverade aktörerna komma till tals, 
d.v.s. att låta deras röster göra sig hörda genom att citera delar av vad de 
sagt och på så sätt återge vad de har att ”anföra i ärendet”. De citat som 
kommer från de samtalsliknande intervjuerna har en prägel av talspråk, 
även om jag ”varligt” försökt att göra en del språkliga justeringar för att 
göra texten mera läsvänlig.  
 
 
4.2 Några utgångspunkter för att tolka resultatet 
Vad vi kan få kunskap om utgår från antagandet att våra upplevelser lig-
ger till grund för hur vi konstruerar våra bilder av den sociala verklighe-
ten.5 (Se t.ex. Berger och Luckman, 1979) Detta angreppssätt har en soci-
alkonstruktivistisk utgångspunkt (se t.ex. Barlebo Wenneberg, 2001). Det 
                                                                                                  
4 Statistikuppgifterna är framtagna av projektledaren. 
5 Vad vi kan veta om verkligheten är en fråga som genom historien sysselsatt en lång rad 
filosofer och kunskapsteoretiker. ”Kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av filoso-
fin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och käl-
lor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara 
våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?” (Na-
tionalencyklopedin. Multimedia 2000 plus)  
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så kallade Thomasteoremet6 uttrycker detta på följande sätt: "Om något 
definieras som verkligt blir det verkligt till sina konsekvenser" (Brante, 
1993:23). Det har inte någon betydelse hur den sociala verkligheten rent 
faktiskt ser ut, utan i stället är den avgörande frågan hur denna uppfattas. 
Det finns därför inte heller en social verklighet, utan flera. Det är inte en 
förståelse av den sociala verkligheten i en objektiv mening som vi kan 
tillägna oss, i stället utgörs den av individernas samlade och subjektiva 
uppfattningar som dessa kommer till uttryck när de uttalar sig, eller hand-
lar. Resultatet av utvärderingen utgör därför en sammanställning av hur 
de som varit involverade i projektet Fornby yrkesfolkhögskola uttrycker 
sin bild av den verksamhet de varit en del av. Detta är inte ett ointressant 
konstaterande om vi utgår från Thomasteoremet som innebär att det är ut-
ifrån vår egen tolkning av verkligheten som vi också agerar. Utvärde-
ringsresultatet och tolkningen utgår från att de data som samlas in kan 
”vävas” samman till mer eller mindre sammanhållna bilder av det stude-
rade projektet. Det är inte troligt att det skulle kunna finnas ett obegränsat 
antal, för de involverade aktörerna, trovärdiga representationer av den del 
av verkligheten som avses, även om den beskrivning och de tolkningar 
som görs skulle kunna genomföras på alternativa sätt. 
 

                                                                                                  
6 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994). I orginal: "If 
men define situations as real, they are real in their consequences." (Thomas & Swaine 
Thomas, 1928:572)  
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5. EN TOLKNINGSRAM 
För att underlätta tolkningen av utvärderingens resultat tar jag utgångs-
punkt i teman relaterade till projektet Fornby yrkesfolkhögskola, dess 
förutsättningar och verksamhet. Inledningsvis behandlas något om hur en 
individ kan tänkas påverkas av att stå utanför arbetsmarknaden. Jag utgår 
här från att det i det fallet finns betydande likheter som gäller för såväl 
svenskfödda som utlandsfödda individer. Därefter behandlar jag utbild-
ning och dess betydelse för att underlätta ett inträde på arbetsmarknaden. 
Då deltagarna i projektet innefattade invandrargrupper tar jag även upp 
frågor om risken med att som invandrare utsättas för diskriminerande be-
handling i arbetslivet. 
 
 
5.1 Att befinna sig utanför arbetsmarknaden7 
Basen i ett välfärdssamhälle utgörs av människors arbete. De kan då klara 
sin egen försörjning och bidra till att också skapa en gemensamt finansie-
rad offentlig sektor som en central beståndsdel i att fördela resurser. 
 

Förvärvsarbete genererar en inkomst, social gemenskap och är 
dessutom en garanti för att erhålla olika typer av ersättningar och 
försäkringar från välfärdsstaten. (Nordenmark, 1999:18) 

 
Det händer emellertid att arbetslösa individer socialiseras in i en tillvaro 
där de mer eller mindre permanent anpassar sig till sin situation (se t.ex. 
Bolinder, 2006). Arbetslöshet verkar existera som ett klassberoende 
mönster. 
 

/…/ koncentration av arbetslöshet inom sociala nätverk är relaterat 
till klass på så vis att koncentrationstendenserna är vanligare ju 
längre ner i klasstrukturen man kommer. (Nordenmark, 1999:5)  

 
Det finns till exempel flera studier som visar att det är lättare att vara ar-
betslös om många av ens vänner och bekanta också är arbetslösa. (Se 
t.ex. Allatt & Yeandle, 1992; Morris, 1995; Morris & Irwin, 1992; Nor-
denmark, 1999) Hedström, Kolm och Åberg (2003) beskriver detta som 
att arbetslöshet ”smittar”, d.v.s. att arbetslöshetsnivån påverkar hur länge 

                                                                                                  
7 Detta avsnitt om diskriminering är en bearbetning av en text som fanns med i Lundgren 
2007. 
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andra är arbetslösa. Nordenmark (1999) hänvisar till studier som visar att 
det är en betydligt större andel av de arbetslösa som lever tillsammans 
med en partner som också är arbetslös än de som är förvärvsarbetande. 
Detta är en situation som man kan anta att även många invandrare befin-
ner sig i. Detta kan antas vara några av skälen till varför arbetslösa upp-
manas att aktivt söka arbete, eller att påbörja studier. Tanken att ”aktivera 
klienterna” har under lång tid funnits till exempel inom socialvården. Gi-
ertz (2004) framhåller att det i det fallet finns två grundtankar bakom ak-
tiveringsprogrammen. Den ena är att det finns en moralisk aspekt, att in-
dividen skall visa sin goda vilja. Den andra gäller en integrationsaspekt 
där man genom aktiveringen vill hjälpa bidragstagaren in på arbetsmark-
naden. Åtgärderna gav emellertid magert resultat i form av sänkta bi-
dragskostnader. Giertz framför även att aktiveringsprogram ibland till 
och med kan ha rakt motsatt effekt, att socialbidragstagaren blir än mind-
re motiverad att söka ett arbete. Aktiveringsprogrammen riskerar därmed 
att snarare bli försök att hantera problem än att lösa dessa. Generellt sett 
finns en motsvarande ”aktiveringsstrategi” i förhållande till arbetslösa. 
Att de arbetslösa skall aktiveras kan också förstås mot bakgrund av den 
sedan 1930-talet dominerande s.k. ”arbetslinjen”8. Hult (2004) har samti-
digt visat att svenskar är mer motiverade att ha ett jobb av andra skäl än 
bara lönen jämfört med i många andra länder, men också att en utbyggd 
välfärdsstat inte påverkar vår grundläggande arbetsmoral negativt. Esser 
(2005) visar att socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska institutioner 
har stor betydelse både för individers attityder till och värderingar av ar-
bete och att  mer generösa socialförsäkringsersättningar och bättre anställ-
ningsvillkor till exempel ökar arbetsmotivationen, inte tvärtom. 
 
Forskning om till exempel socialbidragsberoende visar att orsakerna bak-
om bidragsberoendet finns att söka både på individ- grupp- och sam-
hällsnivå, men att det ändå är svårt att peka på entydiga samband. Milton 
(2006) fann till exempel i en studie att den enskilt viktigaste förklarings-
faktorn till att en individ hamnar i ett bidragsberoende fanns på den sam-
hälleliga nivån, nära knutet till den ekonomiska utvecklingen och till ar-
betslöshetsnivån. Sannolikheten för att en bidragstagare skall kunna läm-

                                                                                                  
8 ”Arbetslinjen, en huvudprincip i svensk arbetsmarknadspolitik (alltsedan 1930-talets 
krisuppgörelse), vilken innebär att arbetssökande i första hand skall erbjudas arbete eller 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Först när sådana åtgärder inte räcker till, skall kontant 
arbetslöshetsunderstöd lämnas. Med arbetslinjen vill man förhindra den passivitet som 
anses följa med understödslinjen.” (Nationalencyklopedin. Multimedia 2000 plus) 
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na bidragssystemet för att få reguljärt arbete minskade ju längre tid bidrag 
uppburits. Möjligheten att få arbete var störst under det först halvåret, 
men minskade sedan för att efter mer än ett års tid av bidragsberoende 
vara i det närmaste obefintlig. Andra faktorer som hade betydelse för 
möjligheterna att få arbete var tidigare erfarenhet, yrkeserfarenheter, ål-
der, utbildningsnivå och hälsa. Samhällets insatser för arbetslösa och so-
cialbidragstagare behöver för att hantera denna problematik bli mer indi-
vidualiserat, med ökad lyhördhet, större hänsyn till individuella behov 
och bättre hänsyn till individens tidigare kompetens och livserfarenheter 
när åtgärder planeras (SOU 2007:2). Ett exempel på en sådan strategi är 
en s.k. lösningsfokuserad ansats. Modellen har sedan 1990-talet gjort sitt 
insteg inom olika sektorer. Berg och De Jong (2003) framhåller att denna 
ansats kan ses som ett uppbrott från den problemlösningsmodell som 
präglat hjälparbetare inom många professioner under lång tid. I tidigare 
modeller låg fokus på det som inte fungerar och att ställa ”rätt” diagnos 
för att kunna sätta in behandling för att avhjälpa problemet. Den lös-
ningsfokuserade modellen utgår istället från att människor har kunskaper 
och resurser för att hantera olika situationer i livet. Det är individen själv 
som har kunskap om problemen och de mål han/hon vill nå. Fokus ligger 
på det som verkar fungera och den som har till uppgift att stödja, psyko-
logen, socialarbetaren, läraren, coachen o.s.v., kan bidra med att visa på 
tillfällen och situationer i livet då problem inte har uppträtt eller då indi-
viden själv lyckats lösa dessa, vilket ger en utgångspunkt för att finna vä-
gar till nya lösningar. (Berg och De Jong, 2003) 
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5.2 Utbildning som inträdesbiljett till arbetsmarknaden 
Den moderna arbetsmarknaden ställer höga krav på den enskilde indivi-
den. Utbildning har därför kommit att spela en allt mer betydelsefull roll 
för att kunna få ett jobb (Lindell, 2004). I den politiska debatten beskrivs 
utbildning ofta som vägen till ett arbete. Att arbetssökande, framför allt 
till kvalificerade arbeten, sorteras efter formell utbildning är väl belagt 
(Se t.ex. Bolinder, 2006, Behrenz & Delander, 1996; Ekström, 2001), 
även om det inte är den enda faktorn som är av betydelse. I det slutliga 
urvalet läggs vanligen också stor vikt vid personliga egenskaper (Danilda, 
(red.), 2006). Här finns en risk för att om en individ är invandrare kan det 
ses som något personligt som ligger individen i fatet.  
 
Stenberg (2005) framhåller att för arbetsmarknadspolitiska åtgärder är 
yrkesinriktade kurser effektivare än teoretisk utbildning. Det är emellertid 
ofta en tålmodig och tidskrävande uppgift att förmå korttidsutbildade att 
ta steget till att påbörja en utbildning. Det är många barriärer som skall 
brytas igenom. Det finns skäl att anta att detta är särskilt komplicerat för 
invandrare, framför allt för dem med en kort utbildning bakom sig i sitt 
hemland, med bristfälliga kunskaper i svenska och om hur det svenska 
samhället fungerar. Dessutom bär de kanske på traumatiska upplevelser. 
Det finns även individer som av olika skäl inte ser utbildning som ett al-
ternativ för deras egen del. Paldanius (2002) behandlar denna problema-
tik i sin doktorsavhandling: Ointressets rationalitet – Om svårigheter att 
rekrytera arbetslösa till vuxenstudier. Han ställer sig frågan: Vad det är 
som får en individ att avstå utbildning som ett rationellt val? Hur kan ra-
tionaliteten bakom en del människors motvilja och ointresse för vuxen-
studier förstås? Paldanius visar att många av dem som avvisar ett erbju-
dande om utbildning bedömer detta förnuftsbaserat utifrån den verklighet 
de lever i. Ointressets rationalitet handlar därför ofta om att en individ 
prioriterar ett visst intresse framför något annat, d.v.s. man värdesätter i 
det här fallet något annat som viktigare än utbildning. Paldanius framhål-
ler att de arbetslösas motiv för studier nästan alltid handlar om att få ett 
jobb. Här finns en viktig förklaring till varför många människor avstår 
från att delta i utbildning när möjligheten att kunna få ett arbete inte 
framstår som uppenbar. Beslutet att studera beror inte bara på den enskil-
de individen, utan det är även kopplat till den sociala situation i vilken 
den enskilde individen befinner sig.  
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Eriksson (2002) säger att forskning om etniska minoriteter och utbildning 
kan sorteras in under multikulturell respektive antirasistisk utbildnings-
forskning. Från studier i Storbritannien (Lyon, 1993, refererad i Eriksson, 
2002) framgick till exempel att många svarta motiverades till högre stu-
dier som en möjlighet att uppnå socialt oberoende. I likhet med Lyon 
fann Eriksson att för en del kvinnor så var ett motiv möjligheten att via 
egna studier senare kunna hjälpa sina barn i skolarbetet. I en undersök-
ning (Rosen, 1993 refererad i Eriksson, 2002) framförde en grupp färgade 
som studerade till socialarbetare att utbildningen hade förändrat dem och 
att de hade fått ett nytt sätt att se på världen. Detta ledde till att det ibland 
blev problem i familjer då man ansågs ha gått över till ”fienden”. I en 
studie av Kemuma (2000, refererad i Eriksson, 2002) undersökte hon 
bl.a. vilken betydelse som kenyanska invandrares tidigare utbildnings- 
och arbetsplatserfarenheter hade när de befann sig i Sverige. Resultatet 
visade att de var inställda på att använda sina tidigare erfarenheter genom 
att få ett arbete inom det område som de hade tidigare erfarenheter ifrån, 
något som de så småningom insåg inte var möjligt. Istället upptäckte de 
att det var nödvändigt att lära sig svenska. De hinder som de intervjuade 
tog upp för att kunna få ett arbete var att deras tidigare arbets- och utbild-
ningserfarenheter inte togs tillvara (se även Osman, 1999 och Eriksson, 
1998), att det förekom diskriminering samt att språket sågs som ett stort 
hinder och ett verktyg för exkludering och marginalisering. I Erikssons 
(2002) studie av hur invandrare som studerade på en folkhögskola upp-
levde sina liv i och utanför skolan fann hon att de var avskurna från det 
svenska samhället, liksom från kontakter med svenskfödda personer. När 
lärarna uppfattade att kursdeltagarnas värderingar, normer och traditioner 
avvek från de svenska uppfattades detta av lärarna som ett problem. 
Eriksson (2002:280) skriver: ”De som inte assimilerats ställs utanför 
samhället. Detta blev tydligt i mina studier.” De som smälte bäst in i den 
svenska omgivningen var de som i störst utsträckning också gett avkall 
på sin egen kultur och sina egna värderingar, något som inte alla var be-
redda att göra. En annan slutsats som Eriksson drar är att folkbildningen 
riskerar att bli en förvaringsplats för marginaliserade grupper, där till ex-
empel de deltagare som hon studerade hade ”’valsat runt’ inom olika kur-
ser och kortare utbildningar. De hade helt tappat ambitionerna och öns-
kade bara ha en plats att vistas på under dagarna. På kurserna hade man 
stora problem med att slussa kvinnorna vidare.” (Eriksson, 2002:285) 
Detta ställer i så fall stora krav på hur vi ser på de utbildningar som in-
vandrare deltar i, till exempel i fråga om vad det är vi förväntar oss att 
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dessa skall ge upp. Utbildning sett från sådana utgångspunkter är inte 
bara en fråga om att finna de mest ändamålsenliga pedagogiska lösning-
arna. Utbildning som riktar sig till människor från för det svenska sam-
hället främmande kulturer påverkar människor in på bara skinnet, vilket i 
sin tur kan vara ett annat av skälen till varför bl.a. invandrare avstår från 
att utbilda sig. 
 
 
5.3 Utestängd från arbetslivet genom diskriminering9 
På ett generellt plan uppstår frågan hur mötet mellan invandrare och det 
svenska samhället som mottagare kan utformas, vilket inte minst innefat-
tar vad som sker på arbetsmarknaden. Flera teorier om hur detta kan ske 
har utvecklats. ”Teorierna har ibland använts beskrivande, vid andra till-
fällen har de uttryckt ett ideal för hur samhället borde byggas.” (Svanberg 
och Tydén 1999: 90) Smältdegelteorin bygger på att invandrargrupper 
tillför olika värderingar och kulturdrag som sedan smälter samman. Den-
na teori var till exempel länge den populära metaforen det för amerikans-
ka samhället. Fördelen med en sådan strategi är att det öppnar upp för 
skapa någonting helt nytt och som på arbetsmarknaden skulle kunna öpp-
na för företag och organisationer där kreativiteten flödar. Förutsättningar-
na för att uppnå detta måste i de flesta fall betraktas som små. Teorin om 

assimilation är smältdegelteorins motsats. Här är det minoriteten som 
skall anpassa sig till majoriteten. Ett sådant synsätt öppnar i hög grad ris-
ken för att diskriminering uppstår i samhället generellt och kanske i syn-
nerhet i arbetslivet. Det synsätt som utgår från att samhället kan ses som 
en mosaik bygger på att etniska grupper lever sida vid sida, en konsen-
susmodell som bygger på att olika grupper måste respektera varandra och 
undvika konflikter. Kanske skulle man kunna säga att detta är vad som 
verkar känneteckna det svenska samhället och som styr inriktningen på 
hur diskrimineringsfrågor hanteras på arbetsmarknaden. 
 
Höglund (2007) framhåller att det med stor sannolikhet förekommer 
diskriminering inom arbetslivet i Sverige. Diskriminering är till exempel 
en viktig faktor som kan förklara varför utlandsfödda har en svagare ar-
betsmarknadsanknyting än vad svenskfödda har. Med diskriminering av-
ses särbehandling av individer eller grupper i form av ett avsteg från 

                                                                                                  
9 Detta avsnitt om diskriminering är en bearbetning av en text som fanns med i Lundgren 
& von Schantz Lundgren, 2007. 
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principen att lika fall skall behandlas lika.10 Den diskriminering som för-
bjuds i lag är den som sker på grund av en individs kön, ålder11, sexuell 
läggning, funktionshinder samt etnisk tillhörighet.12 Diskrimineringsbe-
greppet är komplext och därmed också ”svårfångat”. Jag kommer här 
först att översiktligt behandla begreppet och därefter något mer specifikt 
diskutera diskriminering som en följd av en individs etniska tillhörighet. 
 
När en individ diskrimineras kan detta påverka dennes inträde i arbetsli-
vet och fortsatta arbetslivskarriär på ett negativt sätt. Diskrimineringen 
kan utövas i flera olika situationer, som till exempel vid: 
 

- rekrytering, anställning, permittering, friställning eller avsked, 
återrekrytering, fördelning av arbets- och ansvarsuppgifter, fördel-
ning av arbetstid och andra arbets- och anställningsvillkor 
- internrekrytering, fördelning av möjligheter till internutbildning 
eller interna karriärmöjligheter 
- lönesättning, löneutveckling 
- bemötande, tilltal, eller i form av trakasserier  
(Höglund, 2007:278) 

 
Rekrytering är för varje organisation är ett centralt moment för dess fram-
tida överlevnad. Rekryteringsprocessen innefattar både intern och extern 
rekrytering, men innehåller även moment som omplacering och avveck-

                                                                                                  
10  Taylor (2007) diskuterar två principiellt olika förhållningssätt till minoritetsgrupper. 
Han benämner dessa som likvärdighets- och särartspolitik. Likvärdighetspolitiken byg-
ger på att fri- och rättigheter skall vara lika för alla, där varje enskild individ skall be-
handlas lika framför lagen, oavsett bakgrund. Särartspolitik är däremot ett erkänna den 
unika identiteten hos enskilda individer eller grupper, deras olikhet mot andra. Taylor 
framhåller att det är just denna olikhet som har ignorerats med en dominerande majori-
tetsidentitet.   
11 Sverige har till exempel fortfarande inte antagit de rättsliga regleringar inom området 
som EU föreskriver för sina medlemsländer. Folkpartiets partiledare Jan Björklund an-
nonserade inför sitt tillträde i början av hösten 2007 att han ville ha en lag mot diskrimi-
nering. (Dagens Nyheter, 2007-09-05) 
1122  ”Den första lagen i Sverige mot diskriminering i arbetslivet, jämställdhetslagen, 
trädde i kraft 1980. Lagen förbjuder diskriminering på grund av kön på arbetsplatsen. 
År 1999 kompletterades lagen med att även omfatta förbud mot diskriminering på 
grund av funktionshinder och etnisk bakgrund, samt förbud mot diskriminering på 

grund av sexuell läggning. Det är de fackliga organisationerna som ska bevaka att lag-
stiftningen efterlevs.” (Bild, 2004:7)  
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ling av personal. Ett viktigt långsiktigt syfte är att utveckla organisatio-
nen till en attraktiv arbetsplats dit kvalificerad arbetskraft gärna söker sig. 
Personalrekrytering handlar till stor del om att anställa den person som 
har den mest ändamålsenliga kompetensen i det enskilda fallet. Detta sät-
ter fokus på att ha kunskaper som motsvarar de krav som ställs på de ar-
beten som de skall utföra, d.v.s. att besitta ”rätt” kompetens. Då det inte 
är givet vari denna kompetens skall bestå öppnar det för att personer ock-
så kan komma att diskrimineras. Det finns även andra former av sortering 
för att rekrytera medarbetare utifrån ”dolda kriterier” som kan vara väl så 
subtila, där vad som vanligen kallas social kompetens är ett sådant exem-
pel. Höglund (2007) säger att risken för diskriminering är störst under in-
trädes- och anställningsskedet. Här finns en skiljelinje mellan vad som 
brukar benämnas direkt (avsiktlig) respektive indirekt (kan vara avsiktlig 
eller oavsiktlig) diskriminering.  
 

/…/ regler, föreskrifter eller praxis i ett socialt system avsiktligt 
eller oavsiktligt får diskriminerande konsekvenser; de diskrimi-
nerande handlingarna är en del av de formella och informella 
rutiner som gäller i institutionerna. Föremål för diskriminering 
kan vara i stort sett vilka kategorier, gruppbildningar eller kol-
lektiv som helst. Inom ramen för internationell rätt och natio-
nell lagstiftning avgränsas de grupper som däri skall anses vara 
skyddade mot diskriminering. (Nationalencyklopedin, 1998) 

 
I den direkta diskrimineringen missgynnas en individ på grund av att 
denne tillhör en viss kategori. När det förekommer indirekt diskrimine-
ring är detta en konsekvens av att det finns uppställda krav eller villkor 
som gäller för alla, men effekten blir att vissa grupper eller kategorier 
missgynnas i förhållande till andra grupper. Den direkta diskrimineringen 
kan i sin tur innehålla två olika typer, preferensdiskriminering och statis-
tisk diskriminering. När vi talar om diskriminering är det vanligen prefe-
rensdiskriminering som är aktuell. Preferensdiskriminering utgår från an-
tagandet att när en arbetsgivare rekryterar så har denne preferenser för att 
inte vilja anställa en person från en viss grupp, även i de fall när denne är 
den mest meriterade. Ett sådant agerande är reglerat i lag och förbjudet. 
Den statistiska diskrimineringen handlar om att arbetsgivaren saknar, el-
ler har felaktig information om den som söker arbete. En situation som 
till exempel skulle kunna uppstå i de fall den sökande har en examen, el-
ler andra typer av kvalifikationer från ett annat land. Höglund (2007) sä-
ger att för arbetsgivaren är det en större risk med att få en individ som är 
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helt oduglig än den möjlighet som det innebär att få en mycket duktig in-
divid, d.v.s. risken för ett dåligt val uppfattas som sämre än att göra ett 
bra val.  
 
Strukturell diskriminering uppstår när gällande regelverk inte efterföljs. 
 

Strukturell diskriminering innebär med andra ord att principen 
om människors lika värde inte upprätthålls, och är därför ett all-
varligt demokratiskt problem för hela samhället och inte enbart 
för de grupper som drabbas. Strukturell diskriminering handlar 
därför till stor del om att lagar, föreskrifter och principer som 
redan finns inte efterlevs. (SOU 2005:56 sid. 75) 

 
De processer som fungerar diskriminerande rör ofta inte bara en enda 
faktor, utan det finns olika orsaker till att diskriminering uppstår. Or-
saker som ofta är infogade i varandra och som samverkar på ett kom-
plicerat sätt. För att hantera detta har begreppet intersektionalitet 
kommit att användas. Detta innebär:  
 

/…/ att man förstår diskriminering pga. etnicitet, kön och klass 
(och andra grunder) som oskiljbart och ömsesidigt beroende av 
varandra och att olika system av över- och underordning, för-
tryck och exploatering ”samarbetar” eller samverkar på kom-
plexa sätt, snarare än att se diskriminering som särskiljda grun-
der som staplas på varandra, s.k. dubbel eller trippel diskrimi-
nering. Intersektionalitetsperspektivet hoppas fånga dynamiken 
i samspelet mellan olika bakgrundsfaktorer och intresserar sig 
(också) för de socialt konstruerade, privilegierade kategorierna 
som t.ex. ”vithet” och ”manlighet”. Uttrycket myntades av 
Kimberlé Crenshaw som menade att förtrycket av svarta kvin-
nor skedde med hjälp av vita kvinnor inklusive den vita femi-
nismen. (SOU 2005:56 sid. 82-83) 

 
Etnisk diskriminering 
 

Motturi argumenterar för att "etnicitet", liksom föregångaren ras, 
måste förstås som en social fantasi. Etniciteten skapas och repro-
duceras genom språket och det har alltid varit samhällets styv-
barn som fått dras med den. De politiska subjekten, medborgarna 
med självklara rättigheter, deras ursprung behöver inte utredas 
eller ens benämnas. Hos Motturi är etnicitetsbegreppet en mo-
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dern utlöpare av ett betydligt äldre skillnadstänkande. (Internet 
2)13  

 
Medan en hel del förbättringar uppnåtts inom till exempel jämställdhets-
området verkar problemen med etnisk bakgrund ha svårare att göra några 
märkbara framsteg. Innan jag något närmare går in på vilka uttryck den 
etniska diskrimineringen kan ta sig kan det vara lämpligt att beröra vad 
begreppet etnicitet står för. 
 

Termen ”etnicitet” refererar till förhållanden mellan grupper 
vilkas medlemmar betraktar sig själva som särskilda, och dessa 
grupper kan vara hierarkiskt ordnade i ett samhälle. Det är där-
för nödvändigt att skilja mellan etnicitet och samhällsklass. 
(Hylland Eriksen, 1993:15) 

 
Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv kan etnisk identitet definieras 
som en kollektiv identitet. En identitet som också förändras över tid. 
(Westin, 2007) Det betyder också att identiteten både kan förstärkas och 
försvagas och därför också påverka de etniska relationerna. En stark et-
nisk identifikation riskerar i sin tur att skapa spänningar och motsättning-
ar mellan olika etniska grupper. Det svenska samhället framhålls i offici-
ella sammanhang vara ett mångkulturellt samhälle (Dahlstedt, 2007). 
Detta antyder att det inte skulle finnas motsättningar mellan olika etniska 
grupper. I praktiken ser det dock annorlunda ut. Dahlstedt (2007) säger 
att i den offentliga debatten är det föreställningar om svenskhet som utgör 
den normaliserande utgångspunkten. Det finns därmed en betydande 
makt hos dem som intar de ledande positionerna i denna debatt och de 
andra lämnas utanför denna möjlighet till påverkan. Inte minst har etniska 
minoritetsgrupper svårt att göra sina röster hörda i detta sammanhang. 
Höglund (2007) skriver att också majoritetssvenskar i kraft av sitt större 
antal och generellt bättre utvecklade sociala relationer har ett maktöver-
tag mot dem som är födda utomlands. Maktperspektivet i de etniska rela-
tionerna tar sig uttryck som diskriminering, marginalisering och exklude-
ring. Stark etnisk identifikation riskerar att skapa åtskillnad mellan olika 
grupper och därmed att individer från en etnisk grupp kan riskera att dis-

                                                                                                  
13 Unn Gustafssons recension av Motturi, A. (2007) Etnotism – En essä om mångkultur, 
tystnad och begäret efter mening. Göteborg:Glänta. 
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krimineras i mötet med en annan etnisk grupp, vanligen minoritetsgrup-
per i mötet med majoriteten. 
 

Etnicitet är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som 
uppfattar sig själva som kulturellt avskilda från medlemmar av 
andra grupper med vilka de har ett minimum av regelbunden in-
teraktion. Etnicitet kan alltså också definieras som en social 
identitet (baserad på en kontrast gentemot andra) kännetecknad 
av metaforiskt eller fiktivt släktskap. (Hylland Eriksen, 
1993:22) 

 
Etnicitet utgör ett exempel på där diskriminering kan förekomma institu-
tionellt. 
 

Det är fortfarande mycket ”Andersson, Pettersson, Lundström 
och jag” i svenskt arbetsliv. Ett arbetsliv som skapar karriär-
möjligheter för vissa samtidigt som det utestänger andra. Per-
soner med utländsk bakgrund byter fortfarande namn för att öka 
sina chanser att komma in på arbetsmarknaden. (Danilda, (red.) 
2006:7) 

 
När någon diskrimineras i arbetslivet p.g.a. sin etniska tillhörighet är det-
ta olagligt. På samma sätt som vid alla typer av diskriminering kan det 
vara svårt att ”bevisa” då motiveringen för att en person inte får en viss 
anställning anges vara andra orsaker är en sökandes etniska ursprung. 
Detta är vad till exempel intersektionalistiskt inspirerade teoretiker försö-
ker att lyfta fram när mekanismerna bakom diskrimineringen undersöks. 
 



  29 

6. YRKESFOLKHÖGSKOLA FÖR INVANDRARE – 
RESULTAT OCH ERFARENHETER 
Resultatet av utvärderingen redovisas, tolkas och diskuteras genom att 
jag först beskriver något om deltagarna, deras bakgrund och relation till 
svenskt samhälle och arbetsliv. Därefter redogör jag för hur projektets 
verksamhet varit organiserad och vad den innehållit. Framför allt betonas 
tre aspekter: deltagarnas bakgrund och sociala situation, kontakten med 
framtida arbetsgivare i form av deltagarnas praktik samt språkets betydel-
se. Skälet till detta är att dessa tre faktorer framstår som extra viktiga för 
att en verksamhet av den här typen skall kunna bli framgångsrik. Från 
dessa utgångspunkter summeras sedan gjorda erfarenheter, liksom att 
projektets måluppfyllelse diskuteras. 
 
6.1 Kursdeltagarnas bakgrund och deras delaktighet i 
svenskt samhälle och arbetsliv 
Projektet Fornby yrkesfolkhögskola kan ses som ett försöka att stödja in-
vandrare och flyktingar som har svårigheter att etablera sig på den svens-
ka arbetsmarknaden, d.v.s. i det här fallet att de uppbar någon form av 
försörjningsstöd och att de även hade svårigheter med att kunna få ett 
varaktigt arbete. ”Det handlar om att uppgradera människor väldigt or-
dentligt, väldigt mycket.” (Lärare)  
 
Totalt har 37 personer, 14 kvinnor och 23 män i åldern 19 – 52 år, varav 
nästan 70 procent var födda på 1960- och 70-talen, varit inskrivna i pro-
jektet.) Av deltagarna levde cirka 60 procent som gifta. Av samtliga var 
nära 60 procent somalier, övriga var fördelade på 10 olika nationaliteter. 
Antalet kursdeltagare i projektet var i medeltal 27,5 per kursvecka, medi-
anvärdet 28 och en spridning mellan 24 – 30.14 Kvinnorna har varit när-
varande i högre grad än männen. Högst närvaro hade de tre personer som 
saknade försörjningsstöd, de med stöd från Invandrarenheten (sex perso-
ner) något lägre, medan de med socialbidrag (28 personer, eller 76 % av 
samtliga) hade ytterligare lägre närvaro. Det kan även noteras att av dem 
som hade minst en 70-procentig närvaro fanns 90 procent av dem som 
fick ett arbete och 70 procent av dem som fortsatte att studier. Bland dem 
med låg närvaro fanns, av förståeliga skäl, de fyra personer som sedan vi-
sade sig inte stå till arbetsmarknadens förfogande p.g.a. sjukdom. Av del-

                                                                                                  
14 Närvaro minst en dag/vecka. 
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tagarna hade 32 procent gymnasieutbildning, 3 procent utbildning på 
högskolenivå och 8 procent saknade helt skolutbildning. Vad gäller del-
tagarnas språkkunskaper i svenska hade 88 procent deltagit i SFI, 38 pro-
cent hade SFI på D-nivå. Sex (16 %) av deltagarna hade tidigare deltagit i 
tre eller fler arbetsmarknadsprojekt. 
 

Förutsättningen är att de har försörjningsstöd från socialen eller in-
troduktionsersättning från Invandrarenheten i Borlänge kommun. 
Då finns det en växlingsöverenskommelse. Här kan du läsa med 
studiebidrag från CSN och då går det stöd de får från CSN ned 
med detta belopp. (Projektledare) 

 
En andra förutsättning för att komma med i projektet var att ha grund-
läggande kunskaper i svenska. 
 

Formellt skulle de ha B-nivån på SFI. Det är det grundläggande, 
första stora testet, men när vi har intervjuat folk och förstått att 
även om man har B-nivån, så har man varken språk, eller skriv-
språk. (Projektledare) 

 
Det visade sig således att den nivå som hade lagts fast för deltagarnas 
språkkunskaper inte var tillräcklig för att flertalet obehindrat skulle kunna 
följa utbildningen. ”Det är ofta så att de förstår mer än vad de kan prata. 
Man har ett större ordförråd än man kan förmedla.” (Lärare) Det faktum 
att språket visade sig vara en springande punkt kom sedan att på olika sätt 
avspegla sig i hur projektet kunde genomföras.  
 
Flertalet deltagare hade brister i sin utbildningsbakgrund i förhållande till 
vad som krävs för de flesta yrken på den svenska arbetsmarknaden, lik-
som att de saknade erfarenheter från denna. Deras arbetslivserfarenheter 
från sina hemländer var av begränsat värde i det här fallet. (Se t.ex. Ke-
muma, 2000; Osman, 1999, Eriksson, 1998) Men, även att vara välutbil-
dad var inte alltid tillräckligt för att kunna få ett arbete. 
 

Vi har några som har läst ekonomi på universitet och så. Jag kan 
förstå deras frustration, att komma hit och ha rätt så mycket ut-
bildning med sig och så får man inte ens jobb som städare. (Lära-
re) 
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Problemet var emellertid inte bara brister i utbildningsbakgrund, arbets-
livserfarenheter och språkkunskaper i svenska. Det var också så att en del 
av deltagarna hade problem med sin fysiska och/eller mentala hälsa.  
 

Vi har fyra till fem stycken som är i så dåligt psykisk eller fysisk 
kondition som har varit med i projektet där det egentligen inte är 
relevant att vara med i ett arbetsmarkandspolitiskt projekt över hu-
vud taget. /…/ och då är det jättesvårt att få någonting annat att 
hända. (Projektsamordnare) 

 
En med ögonsjukdom och en armsjukdom, en med elakartad can-
cer, en som har svårartad depression, en som har andra psykiska 
trauman, en med ADHD, vi har två sådana, mycket, mycket svåra 
koncentrationssvårigheter, en har diabetes, /…/. De här personerna 
är ingenting som kommer att lösa sig inom tre månader, att de skall 
ha kommit ut i studier, eller i arbete. (Projektsamordnare) 

 
Det var således individer med olika förutsättningar som deltog i projektet, 
varav några uppenbarligen skulle ha behövt vara med i någon annan typ 
av verksamhet än den som erbjöds i det här fallet. ”Det är 30 individer 
som sitter här, /…/, det är 30 stycken olika människor. Det ska man inte 
förringa att det är svårt.” (Lärare)  
 

Det är därför jag tror att de håller sig till sin egen grupp. I sin egen 
grupp har de högt självförtroende och hög självkänsla, även om det 
är nivåer. Det är en tydlig klasskillnad. Det finns de som inte vill 
blanda sig med gruppen /…/ även de mest avancerade, framför allt 
från somalierna, av killarna, de är ju oerhört blyga inför kontakter 
utanför sin egen grupp. (Projektledare) 

 
Situationen sammantaget gjorde även att deltagarnas närvaro i projektet 
påverkades. ”Det är en dryg fjärdedel som har otroligt mycket frånvaro. 
/…/ Vi har hela tiden haft en mätning och vi återkopplar en gång i måna-
den och diskuterar närvaron, vad det betyder på svensk arbetsmarknad att 
inte ha närvaro.” (Projektledare) Den höga frånvaron kan delvis ses som 
en spegel av deltagarnas sociala situation, vilken på många sätt lägger re-
striktioner på vad som är respektive inte är möjligt att göra. 
 

De har ofta godtagbara skäl att vara borta, men en person som är 
borta en dag i veckan under en praktik, den får ju aldrig chansen 
oberoende av vilka skäl det är. Mycket socialt är det, där är barn, 
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sjuka fruar, egen sjukdom och så är det mycket med det här man 
ska till Västerås till Migrationsverket. De finns i Västerås idag, det 
tar bort en hel dag för det enklaste lilla papper. (Projektledare) 

 
Den höga frånvaron påverkade även den pedagogiska uppläggningen av 
projektet. 
 

Jag känner en frustration över att man sätter igång någonting och 
så nästa dag så är det bara vissa elever här och så får man börja 
om. Man kommer inte riktigt vidare. Man måste hitta någonting 
som motiverar dem att komma varje dag. (Lärare) 

 
Speciellt hårt utsatta tycks, som redan framgått i inledning, gruppen so-
malier vara. ”Det finns ju hinder, det finns ju samhälleliga hinder också, 
som segregation, speciellt för somalier i Sverige.” (Lärare) 
 

Gruppen somalier, som dominerar här, de är kända bland oss Sfi-
lärare som har jobbat länge, som mycket svårarbetade. De har den 
högsta arbetslösheten, högsta ungdomsbrottligheten bland barn, 
barn som misslyckas med skolstudierna, jättestora familjer, hälften 
är frånskilda, alltså en ensam mamma med en sju, åtta barn är ett 
vanligt mönster. Nu pratar jag inte om individerna här, men det är 
det som generellt gäller för somalier. Den problematiken gäller en 
kultur som håller på att rasa samman. (Lärare) 

 
För några av de invandrargrupper som projektet vänt sig till kan deras si-
tuation beskrivas som ytterst komplicerad, d.v.s. problemet sträcker sig 
långt bortom utbildning och språk för att få ett arbete, även om dessa kan 
ses som nyckelfaktorer för att kunna förändra deras sociala situation. 
 

Hur ska de här grupperna /…/ somalierna och kurderna ta sig ur 
det här stora bidragsberoendet? Den här lilla kursen betyder ju inte 
mycket när vi tittar på 600 somaliler, 300 vuxna där kanske 10 
stycken har jobb idag. Om vi har tur kanske vi får ut 10 härifrån. 
Det är fortfarande en droppe i havet. (Lärare) 

 
En av lärarna pekar just på det faktum att många individer i den aktuella 
målgruppen är socialt hårt utsatta och det är orealistiskt att tro att det 
skulle vara möjligt att få ut flertalet av dem på arbetsmarknaden. De in-
satser som skulle behövas måste vara långsiktigt inriktade och i första 
hand vända sig till de kommande generationerna. 
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Det handlar om att rädda deras barn, kanske inte pappa kan få 
jobb, eller mamma, eller båda, som skulle behövas, som skall för-
sörja sex, sju, så kanske skall man lägga ribban vid att göra en väl-
digt vettig föräldrautbildning. Hur skall jag som mamma och pappa 
levandes på socialbidrag göra det så bra som möjligt för mina 
barn? (Lärare) 

 
Även människors kulturella och religiösa bakgrund komplicerar ibland 
individens tillvaro, inte minst i relation till arbetsmarknaden. ”En äkta 
muslim ska gå till moskén en gång var tredje vecka åtminstone.” (Pro-
jektledare) Det betyder i så fall att dessa besök kolliderade med att de 
samtidigt skulle delta i projektets verksamhet. (Se t.ex. Eriksson, 2002) 
När deltagarna ville vara lediga, eller argumenterade för att schemat skul-
le göras om så sade projektledaren: ”Min motargumentering mot kursdel-
tagarna är vad händer när ni får ett jobb? Det blir annat när vi får ett jobb 
säger de.” För att få en fungerande verksamhet framstår det som angelä-
get att de som driver denna kan förstå under vilka villkor som deltagarna 
lever och hur detta påverkar deras möjligheter att medverka i de aktivite-
ter som verksamheten innehåller. 
 

Det gäller att försöka att förstå hur de tänker. Jag tror att de allra 
flesta, majoriteten absolut, mer eller mindre har tagit sig hit för att 
de har varit tvungna att ta sig iväg någonstans. Att gå från det till 
att vara aktiv på arbetsmarknaden, att kunna tänka sig att bli själv-
försörjande, det är ett stort steg. Första steget har de tagit nu, de 
har valt en frivillig kurs som skall leda till arbetsmarknaden. Det 
gäller att bygga på det. (Lärare) 

 
I ett samhälle med ett starkt dominerande kulturellt mönster blir avvikel-
serna tydliga. ”Sedan dök ju Ramadan upp mitt i alltihopa, som förstörde 
också en del, en del var jättehungriga, svårt att vara på praktikplatsen då.” 
(Lärare) (Se t.ex. Eriksson, 2002) 
 

En somalisk ung tjej som vill jobba inom vården, men som helt 
enkelt inte kan det på grund av sin tro, för det här med att man 
måste ha kläder på sig som täcker ner till handen, man får inte ta i 
män. (Projektsamordnare) 
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Det är således ett problem att få alla involverade, såväl arbetstagare som 
arbetsgivare, att göra de anpassningar av verksamhet och rutiner som 
krävs för att hitta fungerande lösningar.  
 

Han hoppade av för att han kände att personalen tog inte riktigt 
hand om honom som han hade förväntat sig. Det kan också ha med 
språket att göra på arbetsplatsen, att det blev missförstånd, han 
blev ställd åt sidan och då tog de van personal istället för att fråga 
om han ville vara med. (Lärare) 

 
Här uppstår komplicerade frågor och avvägningar, till exempel över hur 
mycket en individ kan behöva förändra kulturella och religiösa vanor och 
handlingar för att bli accepterad på arbetsmarknaden, liksom att arbetsgi-
vare måste leva upp till de regler som finns för att motverka diskrimine-
ring på arbetsmarknaden. Taylor (2003) behandlar denna problematik på 
en principiell nivå genom att använda begreppen särarts- respektive lik-
värdighetspolitik. 
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6.2 Verksamhetens organisation och innehåll 
I en yrkesfolkhögskola för invandrare är fokus självfallet inte bara riktat 
mot att utbilda för ett visst yrke, utan det är som redan framgått i lika hög 
grad en fråga om att utveckla deltagarnas kunskaper i svenska (denna 
aspekt utvecklas ytterligare i avsnitt 6.3) och om det svenska samhället 
och dess kultur som ett sätt att understödja och stärka deras möjligheter 
att ta sig in på arbetsmarknaden. Det viktigaste momentet var självfallet 
att öka deltagarnas kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och om 
specifika yrken där det fanns en rimlig möjlighet att de skulle kunna få ett 
jobb.  
 

Vad vi håller uppmärksamheten på är städfirmorna och vad som 
händer /.../. Där tror vi också att det finns ett utbildningsbehov 
och en chans att komma in och på städfirmor finns det överlag en 
rotation, för det är inga populära jobb. (Lärare) 

 
Pedagogiskt organiserades verksamheten i grupper, vilka sedan delades 
upp i mindre arbetsgrupper för att bearbeta moment som gåtts igenom. 
Det har även skett en indelning i grupper beroende på deltagarnas språk-
nivå. 
 

Vi diskuterar svensk arbetsmarknad, vad man kan göra och inte 
göra, där har vi ofta en större grupp. Så att alla ska få informatio-
nen och sedan får man diskutera det i mindre grupper. /…/ Och det 
kommer de ju även att ta upp på svenskutbildningen sedan. (Lära-
re) 

 
En annan viktig förutsättning för att få en yrkesfolkhögskola att fungera 
var att det fanns ett nära samarbete upparbetat med tänkbara framtida ar-
betsgivare. I det här fallet saknades sådana sedan tidigare då folkhögsko-
lans verksamhet inte har haft en sådan inriktning. Detta måste självfallet 
anses ha varit en försvårande omständighet för att kunna starta en yrkes-
folkhögskola för invandrare. En viktig uppgift blev därför att försöka ar-
beta upp sådana kontakter. Ett led i detta arbete var att en ”praktiksam-
ordnare”, med en gedigen bakgrund inom detta område anställdes. Pro-
jektet lyckades till exempel relativt omgående arbeta upp goda kontakter 
med företrädare för äldreomsorgen. 
 

Jag har kontakt med några av enhetscheferna i kommunen och de 
är oerhört positiva och de ställer upp och de fixar och de donar 
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med praktikplatser och handledare och de bara säger, när kommer 
det någon? Där är det redan banat en väg. Vi har fått en väldigt bra 
kontakt och det finns platser, så där är det inga problem, utan där 
är det mera att jag ska känna att de här eleverna lever upp till det 
här. (Lärare) 

 
Även attityden från den berörda personalen inom äldreomsorgen till att ta 
emot deltagarna var positiv. 
 

De enhetschefer och den personal jag har träffat, som ska vara 
handledare, de är så positiva, de vill det här. De tycker att det är 
spännande att det kommer in personer från andra kulturer och med 
ett annat språk. De är alltså villiga att ta sig an det här, därför 
känns de ännu viktigare att de som går ut också vill det här och att 
det blir ett bra arbete tillsammans /…/. (Lärare) 

 
Däremot var det svårt att arbeta upp praktikplatser inom andra yrkesom-
råden. 
 

Svenska arbetsgivare är inte alls så där genompositiva till männi-
skor från andra kulturer, så jag tror att det kommer att bli ett styvt 
jobb. Eftersom jag har jobbat med det här förut vet jag att för att få 
ihop fem bra platser /…/ som kan leda till jobb så måste man nog 
göra 20 till 25 arbetsplatsbesök och då gissar jag att jag måste nog 
upp i det dubbla för att få de här riktigt, riktigt bra platserna. (Prak-
tiksamordnare) 

 
Studiepraktik kan ses som ett sätt att förbättra kunskaperna både om det 
svenska samhället, i synnerhet arbetslivet och specifika yrken så att del-
tagarna själva kan skapa sig sin egen bild av hur den dagliga verksamhe-
ten i arbetslivet fungerar.  
 

Jag har haft några ute på praktik. En fältstudiedag har jag kallat 
det, för att vara med och titta. De ville jobba med hemtjänst, men 
vet du vad det är? Nej, men då hade man väl hört att det vara något 
bra. Då har jag skickat ut dem på lite olika ställen. (Lärare) 

 
Praktiken var tänkt som ett viktigt inslag som skulle utgöra en ”stomme” 
i verksamheten. Något som i praktiken kom att visa sig problematiskt: 
”Alla kommer inte att gå ut på praktik, så det går inte att diskutera vad 
som händer på praktiken. Jag tycker att jag famlar i luften.” (Lärare) Or-
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sakerna till detta kan i första hand sökas bland deltagarna då flertalet av 
dessa inte hade den bakgrund som skulle ha gjort att de var förberedda 
för att praktisera. I någon utsträckning var också orsaken att det var svårt 
att få bra och relevanta praktikplatser utanför omsorgen. 
 

Det var mycket, mycket svårt att hitta praktikplatser, lämpliga 
praktikplatser. Det har funnits andra typer av praktikplatser som vi 
har haft tillgång till, men där vi istället inte haft elever som har 
kunnat ta platserna. De har inte varit kvalificerade, eller alternativt 
att de inte har velat ha platserna. (Praktiksamordnare) 

 
Resultatet av att vara ute på praktik varierade dock betydligt mellan de 
olika deltagarna. 
 

De har varit positiva när de har kommit tillbaka. De har varit jätte-
glada. Någon tjej sade: ”Det här var så roligt”. Jag har ju några 
stycken som jag känner att ok, de vet vad det handlar om. De är be-
redda att lägga energi på att plugga och vill tillbaka. Sedan har vi 
några stycken, som har svårt att vara här, så har jag svårt att ragga 
plats också. (Lärare) 

 
Resultatet blev även att medvetenheten om vad till exempel ett arbete 
inom äldreomsorgen innebär blev tydlig. ”Killarna som sade att de var in-
tresserade. När de börjar förstå vad det är, byta blöjor, ta hand om både 
män och kvinnor då börjar de att dra sig.” (Lärare) 
 

Jag har ju bara hört positivt där jag har haft kontakt, sedan hur 
mycket de lär sig … jag har en elev som säger att hon inte vill fort-
sätta för hon får bara göra samma sak. Då försöker jag förklara, 
jobbet är så. Man går hem till ett antal pensionärer, hjälper dem 
och gör samma sak varje dag. Det händer inte så mycket mer. Det 
är det som är jobbet. Är det så att man inte riktigt förstår vad det 
handlar om att arbeta. De har ju nästan aldrig varit ute på arbets-
platserna. (Lärare) 

 
I de flesta fallen visade det sig att steget till arbetsmarknaden var alltför 
stort. Ambitionerna var goda, men målen svåra att uppnå. Å andra sidan 
kan man säga att för några av deltagarna har de första viktiga stegen mot 
vad som kan bli en ny och positiv utveckling tagits. 
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De får i alla fall ett hum om vad det handlar om. De får med sig en 
hel del kunskaper om du jämför med dem som inte har läst. De får 
komma ut på en arbetsplats, de får göra en praktik och det kan vi 
aldrig ta ifrån dem. De har det med sig om de väljer att fortsätta 
med det här. Många är ju unga människor så det har ju hela livet 
framför sig. (Lärare) 

 
Att genomföra yrkesutbildning tar tid och i det här fallet var förhopp-
ningarna lite väl högt ställda, vilket även hos en del deltagare skapade en 
del orealistiska förväntningar.  
 

Man kan inte få en vårdutbildning på den här korta tiden, det går 
inte. Det jag har kunnat förmedla till de här eleverna. Det är en 
grund och man kanske har väckt ett intresse, visat på att så här kan 
det se ut på arbetsmarknaden. De här arbetsuppgifterna finns och 
det kommer alltid att behövas folk inom de här sektorerna. (Lära-
re)  

 
Ett, som det framstår, svårhanterat problem är på vilken nivå yrkesfolk-
högskoleutbildningen skall genomföras på. 
 

Nästa gång man gör det här projektet ska man kalla det för en in-
troduktion istället för att man ska få en utbildning. Man lurar folk 
lite grand att man får en utbildning mot bristyrken och idag är det 
här inte något bristyrke, men det kommer att bli. Du kan inte gå in 
i det arbetet utan att du har utbildning. (Lärare) 

 
Kan den utbildning som getts inom omsorgsområdet motsvaras av till ex-
empel vård- och omsorgsutbildningen inom gymnasieskolan, eller Kom-
vux? Det är uppenbart att så inte kunde ske i det här fallet. Därmed blev 
utbildningen snarast att betrakta som en slags preparandutbildning, d.v.s. 
utbildningen räcker inte för att kunna få ett arbete inom till exempel om-
sorgen, däremot skulle det mycket väl kunna ses som en förberedelse för 
en gymnasial vård- och omsorgsutbildning. Sammantaget pekar det på att 
det kan vara värdefullt med ett samarbete med gymnasieskolan för att 
hantera denna typ av problem. 
 

De här som nu gått läst tillsammans med mig och varit ute på prak-
tik, de har fått en jättebra grund och de kan fatta ett aktivt beslut 
om de vill fortsätta med det här och jag tror att de är medvetna om 
att det krävs väldigt mycket, att de måste studera, de måste först 
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läsa in grundläggande kompetens motsvarande grundskolan. (Lära-
re) 

 
Då språkfrågan upptog så mycket av tiden och då detta var centralt för 
hur deltagarna kunde lyckas med sina studier behandlar jag i det följande 
avsnittet denna problematik något mera utförligt. 
 
 
6.3 Att lära svenska och språkets betydelse för att komma 
in på arbetsmarknaden 
För att kunna få ett arbete på den svenska arbetsmarknaden, inom i stort 
sett vilket yrke som helst, krävs grundläggande språkliga kunskaper i 
svenska, i många fall förstås betydligt mer än så. (Se t.ex. Kemuma, 
2000) Därmed kom, som redan framgått, undervisningen i svenska att ut-
göra ett centralt inslag i hela projektet.  
 

Först börjar vi med språket och parallellt så jobbar vi med att totalt 
informera om arbetsmarknaden. Vi kommer att göra studiebesök 
på olika arbetsplatser så att de får se rent fysiskt vad det handlar 
om. Vi får stoff tillbaka för svenskundervisningen. (Lärare) 

 
Undervisningen bedrevs på ett sådant sätt att även ”yrkesutbildningen” 
utgjorde en viktig del av deltagarnas språkträning, samtidigt som de för-
värvade kunskaper om svenskt arbetsliv och samhälle. Språkundervis-
ningen var inriktad på den talade svenskan. ”Det talade språket är det ab-
solut viktigaste. För det är där du får det första intrycket när du kommer 
till ett företag.” (Lärare) ”I kursdeltagarnas värld lär man sig språk genom 
att skriva mycket. Vi pratar mycket. De blir ganska stressade och vi vid-
håller att det muntliga är det viktiga.” (Lärare) Samtidigt kan sägas att 
språkundervisningen måste ske på ”bred front”. 
 

Jag försöker att arbeta brett. Det handlar mycket om att ha en 
kommunikativ inriktning. Det finns ju med grammatik naturligtvis, 
utan att jag säger att nu ska vi ha grammatik. Det finns alltid med, 
jag försöker att ha en naturaliserad grammatik, att den finns med i 
det vi gör. Sedan är det prosodi /…/ som finns med. Uttal är vik-
tigt, jag korrigerar rätt mycket faktiskt när det gäller uttal. Skriva 
också, att skapa en undervisningssituation där språket blir synligt. 
Där man visar upp svenskan, de viktigaste delarna, vad som är vik-
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tigt och vad som kan vara svårt. Det är ett problem man har som 
svensklärare, man måste göra ett val. Vad är viktigast? (Lärare) 

 
Det är en omfattande procedur att lära sig ett nytt språk från grunden, vil-
ket ytterligare kompliceras om en individ har en bakgrund där till exem-
pel ett annat alfabet används och där ljud uttalas på ett annorlunda sätt. 
”Somalierna har rätt lätt att ta till sig uttal, mycket lättare än thailändare 
till exempel. Thailändare har väldigt svårt med en del ljud.” (Lärare)  
 

Då kommer verkligen språkhindren. De blir jättetydliga, dels att 
hitta svenska tecknen och dels läsa bildskärmen. /…/ Det här med 
att läsa av en skärm gör mig närmast gråhårig. De ser de första två 
tre orden … . (Lärare) 

 
För nybörjare i ett språk, människor som också ibland bara har en kort 
utbildning i sitt hemland, blir även grammatiskt och innehållsmässigt re-
lativt enkla texter oöverstigliga hinder. Ett förhållande som gällde för 
många av deltagarna i detta projekt. Då de behärskade svenskan dåligt 
blev det även svårt att bedriva yrkesutbildning på ett något så när kvalifi-
cerat sätt, bl.a. beroende på att det var svårt för lärarna att till exempel 
veta hur mycket deltagarna förstod av centrala yrkesbegrepp. Detta på-
verkade i sin tur möjligheterna att få en praktikplats, liksom självfallet 
möjligheten att kunna få ett arbete. 
 

Det här med svenskan, det är det jag brottas med. Vad kan jag läg-
ga fram för texter som de kan läsa och förstå, för det är mycket be-
grepp inom den här sektorn. Det är mycket ord man måste kunna 
förstå. Man måste kunna möta människor. Mycket sådana här bitar 
som kommer att ta en hel del tid. (Lärare) 

 
För många deltagare var språket ett så stort hinder att det omöjliggjorde 
att de skulle kunna gå ut på praktik. 
 

Det hjälper inte med svenska som recept för en hel del av dem och 
det hjälper inte med praktik. Jag tycker till och med att praktik är 
alldeles omöjligt får några. Det vore inte bra att gå ut när du varje 
gång du är i en kommunikativ situation så får den du pratar med 
försöka gissa vad du säger och försöka lägga orden till rätt och 
formulera åt dig så att det blir begripligt. /…/ Så är situationen för 
rätt många. (Lärare) 
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I och med att flera av deltagarna inte gick ut på praktik så hamnade man i 
en ond cirkel där även möjligheterna att träna svenska minskade. ”Det är 
ju inte bara på lektionerna som man lär sig språk, man måste också ha 
någon beredskap att lära sig språk när man inte är på lektionerna /…/.” 
(Lärare) 
  
  
6.4 Erfarenheter och projektets måluppfyllelse 
Projektet inleddes med höga förväntningar, såväl bland personalen som 
bland deltagarna. 
 

Det är ett väldigt spännande projekt. Jag ser att det finns väldigt 
stora möjligheter i det här projektet när det gäller deltagarna att 
kunna, dels att kunna få ett jobb till och med /…/ och sedan att lära 
sig språket. /…/ Det som är intressant med det här projektet är att 
deltagarna kan känna en väldig motivation att lära sig språket. Vad 
jag har märkt hittills är att det i gruppen finns mycket motivation 
och intresse att lära sig. Det är lite nytt för mig. Jag tycker att det 
är spännande och intressant. (Lärare) 

 
Allt efter som tiden gick förändrades bilden och både personal och delta-
gare upplevde att verksamheten inte utvecklades på det sätt som de hade 
hoppats. För personalens del var det en fråga om att många deltagare 
hade hög frånvaro, detta påverkade i sin tur hur undervisningen kunde 
genomföras. Deltagarnas motivation uppfattades minska med påföljd att 
studieresultaten också av det skälet inte utvecklades så positivt som man 
hade hoppats. Därtill kom att det var svårt att få ut deltagarna på praktik. 
”Det är ju en besvikelse för mig också att vi inte har lyckats leva upp till 
de utfästelser som jag upplevde fanns i början av kursen när det gäller 
praktikplatser.” /…/ (Lärare) För deltagarna var det en fråga om att de 
hade hoppats på att de skulle få ett arbete utifrån det sätt på vilket projek-
tet hade ”sålts in”. De trodde uppenbarligen att det skulle kunna fungera 
och många blev besvikna när så inte blev fallet. ”Deltagarna tyckte att det 
var bra när de var på plats i projektet, men de hade trott att de skulle kun-
na få ett arbete.” (Lärare) Ett viktigt och samtidigt svårhanterat problem 
var hur deltagarnas förväntningar skulle kunna balanseras. Om dessa var 
för höga var risken för bakslag stor och var de för låga riskerade det att 
påverka motivationen på ett negativt sätt. 
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Det gäller att hitta rätt förväntansnivå. De har oerhörda förvänt-
ningar att det skall vara sesam öppna dig. Det är också någonting 
som vi får jobba mycket med. Det är väldigt mycket eget ansvar i 
det här med att få ett jobb. (Lärare) 

 
Då projektet till så stor del byggde på en koppling mellan teori och prak-
tik försvann delvis denna möjlighet när det endast var ett fåtal som kom 
ut på praktik.  
 

Vi har ett projekt som har, man kan nästan säga existentiella pro-
blem, därför att det handlar lite grand om meningen, som jag ser 
det. Den här växlingen mellan teori och praktik som den här kur-
sen egentligen skulle bygga på, den har delvis försvunnit nu. Där-
med så försvinner också en del av meningen i själva kursen. (Lära-
re) 

 
Detta skapade också osäkerhet hos lärarna. Hur skulle de lägga upp un-
dervisningen för att få deltagarna motiverade? 
 

Mina erfarenheter är studiemotiverade vuxna och så kommer jag 
till den här gruppen som först har ganska dålig svenska. Ibland blir 
jag så osäker. Förstår de vad jag säger, eller säger de bara att de 
förstår, men så förstår de inte. De kanske förstår just då, men att få 
in det här i ett sammanhang. Det handlar mycket om att få en för-
ståelse för det här arbetet, vad är det man skall göra och så finns 
det lagar och förordningar som styr. Det är ett ganska svårt ämne. 
Ju mer jag håller på desto svårare tycker jag att det känns. (Lärare) 

 
Svårigheterna med att skapa en välfungerande verksamhet fanns både på 
ett strukturellt och på ett personligt plan. 
 

Det handlar mycket om rädsla också, att komma och ge sig ut på 
ett nytt jobb. Vi jobbar också väldigt mycket med det sociala, vad 
samhället förväntar sig av eleven och hur vi kan förbereda dem 
för de här förväntningarna och att de kan förstå varför saker och 
ting händer i samhället. (Lärare) 

 
En annan erfarenhet är att det verkar finnas ett motstånd, eller kanske är 
det en osäkerhet, hos arbetsgivare inför att ta emot praktikanter vars för-
måga att klara jobbet är osäker. 
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Jag som har ansvaret för det här med praktikanskaffningen. Det har 
varit mycket mycket svårare än jag någonsin varit med om och det 
är svårt att komma till ett avslut, att företagen bestämmer sig. Det 
de frågar är, kan de svenska. De flesta företagen har en grundin-
ställning att de vill kunna anställa personen ifråga om de skall ta 
emot dem på praktik. För det kostar ju företaget, inte i pengar, men 
i tid. (Praktiksamordnare) 

 
Ser vi till utfallet i termer av deltagarnas ”arbetsmarknadssituation” när 
de lämnade projektet var det endast ett fåtal som hade kunnat ta sig in på 
arbetsmarknaden. ”De har förstått att det krävs en hel del för att kunna få 
ett arbete i Sverige. Det räcker inte med svenska.” (Projektsamordnare) 
(Se t.ex. Kemuma, 2000) 
 

Till dags dato är det tre som har fått heltidsjobb och så har vi några 
som har fått praktik och jobbar deltid och timmar. En har fått jobb 
som kock, nu har han eget företag, /…/ en jobbar som lärare och 
en som städare och så har vi inom lager och så har vi inom äldre-
omsorgen och inom personlig assistans och förhoppningsvis har vi 
två stycken till som är på väg in mot lager. Det är relativt bra ändå. 
(Praktiksamordnare) 

 
När projektet avlutades i november 2007 var det 7 personer som hade fått 
ett arbete och tre som studerade vidare.  
 
Om vi ser till de rådande omständigheterna, var förutsättningarna för att 
detta projekt skulle lyckas uppnå de uppsatta målen långt ifrån ideala. Det 
hindrar förstås inte att projektet från andra utgångspunkter ändå kan anses 
som framgångsrikt. 
 

Ett projekt som är bra kan ha ett ganska dåligt resultat, men om 
man bara drar rätt slutsatser, kan formulera dem och summera er-
farenheter på rätt sätt så kan man tillföra rätt mycket till branschen 
så att säga. (Lärare) 

 
Relationen mellan projektets måluppfyllelse och hur den grupp som del-
tog såg ut var självfallet i det här fallet av stor betydelse. För att nå en 
hög grad av måluppfyllelse kan ett sätt vara att urvalet av deltagare sker 
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omsorgsfullt. Samtidigt kan man fråga sig om dessa ”ideala” deltagare 
fanns att tillgå, eller om detta var en utopisk tanke. 
 

Om vi håller oss till målgruppen och praktik, det är det som är 
nyckeln. Nästa gång kommer jag att fråga bättre efter bakgrund, i 
Sverige om inte annat, vilken skolgång man har haft i sitt hemland. 
Skolgången i hemlandet är absolut avgörande för vilken nivå man 
kommer till på språkträningen och mängden projekt och längden i 
Sverige utan arbetslivserfarenhet, det förskräcker mig hur van man 
blir att inte behöva göra något för pengarna. (Projektledare) 

 
När resultatet relateras till projektets mål finner vi följande: 
 
• genomföra en folkhögskolekurs som ger både en yrkesutbildning 

och kunskaper i svenska och om svensk arbetsmarknad. 
• kursen ska leda till arbete inom bristyrken, som inte kräver så hög 

utbildning. 
 
Projektet har utan tvekan arbetat med dessa uppgifter, däremot lyckades 
verksamheten aldrig avancera så långt att resultatet gav omedelbara och 
väl synliga resultat i dessa avseenden.   
 

• kursen ska innehålla en individuell coachning och planering för 
framtida jobb, där deltagaren även ska kunna skaffa sig förutsätt-
ningar till fortsatta studier. 

 
Även vad gäller detta delmål så har verksamheten bedrivits med en sådan 
inriktning och ett sådant innehåll. Det är däremot svårt att avgöra hur det-
ta påverkat deltagarnas förutsättningar för fortsatta studier. Det verkar 
ändå rimligt att påstå att många av deltagarna förbättrat sina kunskaper i 
svenska och därmed förbättrat sina möjligheter till fortsatta studier, även 
om det får många återstår ytterligare behov av att förbättra sina språkkun-
skaper. 
 

• utveckla en kursmodell där folkhögskolan långsiktigt ska kunna 
flexibelt anpassa modellen för målgrupperna invandrare samt 
långtidsarbetslösa äldre och unga. 

• modellen är tillämplig för både kvinnor och män. 
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Någon sådan modell kan knappast ännu sägas vara färdigutvecklad, även 
om framsteg har gjorts och värdefulla erfarenheter vunnits. 
 
Projektets resultatmål, d.v.s. att inom tre månader efter kursens slut skul-
le minst 50 procent av deltagarna ha fått ett arbete eller en utbildning som 
leder vidare till ett jobb eller studier kan säga vara uppfyllt i och med att i 
början av februari 2008 hade 9 personer arbete, en startat eget och sju be-
drev studier.15 Det kunde inte heller det andra resultatmålet som sade att 
Fornby folkhögskola från vårterminen 2008 skulle erbjuda en fullt ut-
vecklad yrkesfolkhögskola. 
 
Utifrån den SWOT-analys som gjordes innan projektet startade sin verk-
samhet kan konstateras att mycket av denna komma att stämma väl med 
utfallet. De avvikelser som fanns var bl.a. att styrkan av kopplingen mel-
lan utbildningen och olika yrkesbranscher hade överskattats, vilket även 
gällde möjligheterna att hjälpa deltagarna in i arbetslivet samt att öka till-
gången på arbetskraft i länet. Av de svagheter som identifierades var 
okända kulturella hinder något som kom att visa sig betydelsefullt. Samt-
liga dessa faktorer var sådant som påverkade projektets utfall. 
 

                                                                                                  
15 Om de fyra personer som visade sig inte stå till arbetsmarkandens förfogande p.g.a. 
sjukdom räknas bort var resultatet 51 procent, om dessa tas med var resultatet 46 pro-
cent. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Genom de förhållanden och de resultat som utvärderingen har pekat på 
växer det fram en komplex problematik som innehåller en rad faktorer 
som gör att den sociala situationen för en del invandrargrupper starkt på-
verkade möjligheterna att delta i projekt, studier och i förlängningen kun-
na få tillträde till arbetsmarknaden. För en person som inte talar svenska 
särskilt väl, eventuellt med en annan syn på arbetets betydelse och som 
inte heller känner till hur det svenska samhället fungerar är det många 
hinder som skall passeras innan det är möjligt att kunna få ett arbete. 
 

Problemet är inte bara att de inte har ett jobb. Frågan är om det är 
det största problemet egentligen. De har ingen aning om hur Sveri-
ge fungerar /…/. De har aldrig varit på en svensk arbetsplats. /…/ 
De har inte en susning vad vi pratar om. (Projektsamordnare) 

 
Det är i huvudsak tre typer av faktorer som kan förklara utfallet av den 
verksamhet som projektet Fornby yrkesfolkhögskola har bedrivit. Det 
första handlar om hur arbetsmarknaden ser ut. Om det finns få eller 
många lediga jobb. ”Jobb, jobb, men det är ju hopplöst hård konkurrens, 
även om arbetsmarknaden ser mycket bra ut.” (Lärare) Det andra rör 
verksamheten i sig, d.v.s. om den har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. 
Slutligen är det en fråga om hur målgruppen såg ut och vilka deras förut-
sättningar var att delta i projektet, liksom deras grundläggande kvalifika-
tioner för att kunna få ett arbete. I det här fallet är det en rimlig bedöm-
ning att säga att en viktig del av förklaringen till projektets utfall finns i 
målgruppen och dess sammansättning, även om det också fanns en del 
brister i projektet som sådant. Den kanske mest avgörande där var att 
man hade underskattat svårigheterna med att få tillgång till tillräckligt 
med lämpliga praktikplatser som kunde passa för den aktuella målgrup-
pen. Detta trots att man hade rekryterat en erfaren praktiksamordnare, 
vilket samtidigt visar på att det var ett svårhanterat problem. Kanske var 
det så att dessa praktikplatser helt enkelt inte fanns att tillgå. 
 

Orsaken till att ganska många kommer, efter det här projektet, inte 
tycka sig ha lyckats utifrån förväntningarna, varken lärarnas för-
väntningar eller eleverna, ganska många men inte alla, det tror jag 
att urvalet av kursdeltagare. Det är väldigt lätt att när man är i ett 
projekt att man kan tänka sig om vi bara gör så, hittar rätt metod, 
hittar rätt väg, så går det att lösa, min erfarenhet är att det går inte, 
inte med alla individer, i alla livsfaser. En del har fastnat i ett bete-
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ende som faktiskt … hur vi än arbetar så kommer de inte en milli-
meter närmare arbetsmarknaden. (Lärare) 

 
Även om det knappast är vare sig någon nyhet, eller överraskning, visar 
de erfarenheter som kan dras från detta projekt att personer som står långt 
från arbetsmarknaden, som till exempel invandrade människor med kort 
utbildning, bristfälliga språkkunskaper och med en annan kulturell bak-
grund, att det krävs åtgärder under lång tid för att dessa skall lyckas ta sig 
ut på arbetsmarknaden. 
 
Projektet Fornby yrkesfolkhögskola nådde, som framgått, delvis de mål 
som hade satts upp. Å andra sidan var utmaningen stor, vilket heller inte 
riktigt hade förutsetts, men detta kan ändå utgöra en stor del av förklar-
ingen till projektets resultat. En viktig effekt var att verksamheten trots 
allt för många av deltagarna, på ett personligt plan, kan uppfattas som be-
tydelsefull, även om det inte omedelbart påverkade deltagarnas ”arbets-
marknadspolitiska position”.  
 
Det viktigaste resultatet av projektet är de lärdomar som kan dras inför 
liknande framtida verksamhet, till exempel om språket och praktikplat-
sernas betydelse, om betydelsen av att förstå och hantera olikheter i kul-
turell bakgrund och att skapa realistiska förväntningar hos deltagarna 
o.s.v. En annan, och mera ”svårsmält” slutsats skulle kunna vara att för 
många av deltagarna har projektet bara bekräftat deras ”olikhet” och hur 
långt utanför det svenska samhället de fortfarande befinner sig. Resultatet 
pekar även på att verksamheten måste ”nivåplaceras” i utbildningssyste-
met, d.v.s. om det är en yrkesutbildning, eller en förberedande yrkesut-
bildning. Detta indikerar att det kan vara nödvändigt att bygga upp ett 
fungerande nätverk med centrala aktörer på arbetsmarknaden, som till-
sammans kan utveckla strategier för att hantera den här typen av kom-
plexa problematik. 
 
Det sammantagna intrycket är, trots de svårigheter som redovisats, att 
projektet är väl genomfört, d.v.s. i betydelsen att verksamhetens form och 
innehåll på ett förnuftigt sätt har anpassats till de förutsättningar som rått. 



  48 

Referenser 
Allatt, P. & Yeandle, S. (1992) Youth Unemployment and the Family, 

Voices of Disordered Times. London: Routhledge.  
Andrews, K. R. (1965) The Concept of Corporate Strategy. New York: 

Dow Jones/Irwin. 
Barlebo Wenneberg, S. (2001) Socialkonstruktivism – positioner, pro-

blem och perspektiv. Malmö: Liber Ekonomi. 
Berg, I., De Jong, P. (2003) Att bygga lösningar en lösningsfokuserad 

samtalsmodell, Smedjebacken Mareld.  
Berger, P. L., Luckmann, T. (1979) Kunskapssociologi - Hur individer 

uppfattar och formerar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström 
& Widstrand. 

Bild, C. (2004) Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på 
grund av sexuell läggning på arbetsplatsen. Arbetslivsrapport nr 
2004:10. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  

Brante, T. (1993) Den sociala konstruktivismen inom medicinsk socio-
logi och teknologistudier, i Vest 1-1993, vol 6, sid. 19-52. 

Behrenz, L., Delander, L. (1996) Arbetsgivares rekryteringsbeteende. En 
intervjuundersökning. Växjö: Växsjö högskola. 

Bolinder, M. (2006) Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upp-
levelser, handlingsstrategier och jobbchanser. Umeå: Sociologiska in-
stitutionen Umeå universitet. 

Dahlstedt, M. (2007) På demokratins bakgård, sid. 239 – 274 i Darvish-
pour, M., Westin, C. (red.) (2007) Migration och etnicitet – perspektiv 
på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur (Korrekturupp-
laga) 

Danilda, I. (red.) 2006. Vem passar in på vårt jobb? Rekrytering och 
kompetens för ett mångfaldigt arbetsliv. Stockholm: Arbetslivsinstitu-
tet.  

Ekström, E. (2001) Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende. Uppsala: Insti-
tutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. (IFAU) 

Eriksson, L. (1998) Folkhögskolan som mångkulturell mötesplats. Stock-
holm: Folkbildningsrådet. 

Erikssson, L. (2002) "Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället ..." 
Om invandrare - integration - folkhögskola. Linköping: Linköpings-
universitet, Department of Behavioural Sciences. 

Esser. I. (2005) Why work? Comparative studies on welfare regimes and 
individuals' work orientations. Stockholm: Swedish Institute for So-
cial Research (SOFI). 



  49 

Giertz, A. (2004) Making the poor work: social assistance and activation 
programs in Sweden . Lund: Lunds universitet. Socialhögskolan.  

Goffman, E. (1994). Jaget och maskerna - En studie i vardagslivets  
 dramatik. Stockholm: Rabén Prisma. 
Hedström, P., Kolm, A – S., Åberg, Y. (2003) Social interaktion och ar-

betslöshet. Rapport 20031:11. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads-
politisk utvärdering (IFAU). 

Hult, C. (2004) The way we conform to paid labour: commitment to em-
ployment and organization from a comparative perspective. Umeå: 
Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 

Höglund, S. (2007) Etnisk diskriminering i arbetslivet, sid. 275 – 294 i 
Darvishpour, M., Westin, C. (red.) (2007) Migration och etnicitet – 
perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur (Kor-
rekturupplaga). 

Kemuma, J. (2000) The past and the Future in the Present. Kenyan Adult 
Immigrants’ Stories on Orientation and Adult Education in Sweden. 
Uppsala: Uppsala University, Department of education. 

Lindell, M. (2004) From formulation to realisation: Reform in Swedish 
continuing vocational training: The case of advanced vocational edu-
cation. Luleå: Luleå tekniska universitet. 

Lundgren, M., von Schantz Lundgren, I. (2007) Gender School - Om ett 
partnerskapsarbete med jämställdhets- och diskriminerings- proble-
matik inom arbetslivet - En utvärderande studie av ett Utvecklings-
partnerskap (UP) inom Equal. Falun: Högskolan Dalarna. 

Lundgren, M. (2007) Mentorskap & kompetensutveckling - En utvärde-
rande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa och sjukskrivna 
individer som länge stått utanför arbetsmarkanden. Falun: Högskolan 
Dalarna. 

Lyon, S. (1993) The experience of Black Minority Students, in Calder, J. 
(ed.) Disaffection and Diversity overcoming barriers for adult learner. 
London: Falmer Press. 

Milton, P. (2006) Arbete i stället för bidrag? Om aktiveringskraven i so-
cialtjänsten och effekten för de arbetslösa bidragstagarna. Uppsala: 
Uppsala universitet. 

Morris, L. (1995) Social Divisions. Economic Decline and Social  
 Structural Change. London: UCL Press. 
Morris. L., Irwin, S. (1992) Unemployment and informal support: De-

pendency exclusion, or participation”. Work, Employment and Socie-
ty 6. 185 – 207. 



  50 

Nationalencyklopedin. (1998) Multimedia 2000 plus. 
Nordenmark, M. (1999) Arbetslöshetskoncentration: Ett resultat av nega-

tiva attityder gentemot arbete? Sociologisk forskning nr 3/99. 4- 21. 
Rosen, V. (1993) Black students in higher education. Thorpe, M., Ed-

wards, T., Hanson, A. (eds.) Cultures and Process of Adult Learning. 
London: Routledge. 

Osman, A. (1999) The Stranger Among Us. The Social Construction of 
Identity in Adult education. Linköping Studies in Education and Psy-
chology No. 61. Linköping: Linköpings universitet. 

Paldanius, S. (2002) Ointressets rationalitet. Om svårigheter att rekrytera 
arbetslösa till vuxenstudier. Linköpings universitet. Linköping, Institu-
tionen för beteendevetenskap. 

SOU 2005:56. Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sveri-
ge. Betänkande av Utredningen om strukturell diskriminering på grund 
av etnisk eller religiös tillhörighet. Stockholm: Fritzes kundtjänst. 

SOU 2007:2. Från socialbidrag till arbete. Betänkande av Utredningen 
från socialbidrag till arbete. Stockholm 2007. 

Stenberg, A. (2005) Är komvux en bra åtgärd? Ekonomiska utvärderingar 
av vuxenutbildning som policyinstrument. I Arbetsmarknad & Arbet-
sliv, årg. 11, nr 4 2005. 

Svanberg, I., Tydén, M. (1999) I nationalismens bakvatten – Om minori-
tet, etnicitet och rasism. Lund: Studentlitteratur. 

Söderlindh, E. (1990) Invandringens psykologi. Stockholm: Natur och 
Kultur. 

Taylor, C. (2003) Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos.  

Thomas, W, I., Swaine Thomas, D. (1928) The Child in America. Behav-
ior Problems and Programs. New York: Alfred A Knopf. 

von Schantz, I. Utvärdering av Mentorprogram Maria - Ett Nutek-projekt 
genomfört av (2000) Minerva - Kunskapscentrum för kvinnor i Dalar-
na. 

Westin, C. (2007) Om etnicitet, mångfald och makt, sid. 23 -54 i Dar-
vishpour, M., Westin, C. (red.) (2007) Migration och etnicitet – per-
spektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur (Kor-
rekturupplaga). 

 
 
 
 



  51 

Internetkällor 
Internet 1. www.gp.se/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=378763 (2007-10-28) 
Internet 2. http://cdml.positionett.se/politiken/FMPro?-db=ArtiklarOff. 
fp5&-lay=Alla&-format=instick/artikelEnskild2.htm&-lop=AND&-
op=eq&ID=205269& Token.0=FF6666&-Token.7=&-Token.8= mlu&-
Token.9=Fp34TnT5g&-find= (2008-02-01) 
 
Tidningsartiklar 
Dagens Nyheter, 2007-09-05. ”Gammal är äldst”. 
Dagens Nyheter, 2008-01-30. ”Misslyckad jobbsatsning för nyanlända 
invandrare.” 


