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Sammanfattning 

 

Det huvudsakliga ändamålet med utvärderingen är att undersöka resultat samt effekter av 
Portalens intervention inom ramen för verksamhetsperioden januari-juni 2014. 
Utvärderingens syfte är samtidigt att åskådliggöra hur Portalen ter sig i en samhällelig kontext 
med utgångspunkt i de beröringspunkter som finns inom ramen för respektive projektägares 
verksamhet samt arbetsmarknadsområdet. Den femte generationens utvärderingsmodell står 
som grund för evalueringen vilket medför att en lärande ansats integreras i form av att 
åskådliggöra samt ange orsaken till de faktorer som legat till grund för Portalens resultat samt 
effekter. En lärande utvärdering producerar därmed konkreta förslag som kan ligga till grund 
för förankringen av presumtiva strategier.  
          De datainsamlingsmetoder som valts är fallstudier av samtliga åtta aktiviteter som 
genomfördes inom ramen för verksamhetsperioden januari-juni 2014 samt fyra intervjuer med 
medarbetare, trettiofem intervjuer med deltagare samt tolv intervjuer med projektägare och 
nyckelaktörer.  
          Portalens breda insats har bidragit till att mobilisera stadsdelen Hageby vilket haft 
positiv inverkan på det sociala kapitalet vilket har utvecklats mellan individer och samhällets 
institutioner. Deltagare på Portalen upplever verksamheten som trygg och i bästa fall som en 
del av familjen. En övervägande majoritet anser sig ha fått hjälp i form av vägledning,  
kompetenshöjning eller ökad motivation samt välbefinnande. Portalen är dessutom en 
dynamisk plats där människor som sociala varelser har möjlighet att utmana befintliga 
referensramar genom diskussion samt erfarenhetsutbyte. Detta bidrar till att bryta det sociala 
utanförskapet samt utvecklar det sociala kapitalet mellan människor. Den huvudsakliga 
positiva bieffekten av Portalens insats är effektivisering av integrationsprocessen då den 
övervägande största målgruppen utgörs av nyanlända samt utrikesfödda. Dessa har tagit del av 
så kallade förstegsaktiviteter vilket framförallt bidrar till att förbättra utgångsläget gällande 
individernas möjligheter att etableras på arbetsmarknaden.  
          En negativ bieffekt har huvudsakligen synliggjorts vilket innebär att Portalens 
utveckling mot att bistå en specifik målgrupp bidrog till skapandet av en "vi mot dem känsla". 
Mer konkret innebär det att Portalen anses vara avsedd för endast en målgrupp dvs. primärt 
nyanlända samt utrikesfödda.  
          Sammantaget är Portalens insats inte tillräckligt verkningsfull för att kunna bedömas 
vara avgörande gällande en kortsiktig trendförändring med utgångspunkt i verksamhetens 
huvudsakliga mål:"Ökad förvärvsfrekvens i området, vilket betyder att fler människor ska få 
en egen försörjning, dvs. ett arbete i en reguljär anställning". Dock är utvecklingen acceptabel 
med tanke på begränsningen av resurser. Portalens bidrag kan vidare förklaras utifrån ett 
individperspektiv baserat på målformuleringen:"varje resa till reguljär anställning är 
individuell". Detta tar sig uttryck i mötet med individen där kvalitativ vägledning i 
kombination med motivationshöjande samtal har bidragit till att människor insett att fortsatta 
studier är avgörande för en hållbar framtid. På kort sikt förbättras varken 
arbetslöshetsstatistiken eller individens möjligheter att erhålla ett arbete. På medellång sikt 
bidrar det till fortsatta studier vilket på lång sikt potentiellt kan leda till att individen erhåller 
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ett arbete. Därmed har Portalens insats i hög grad bidragit till att människor väljer den väg 
arbetsmarknaden efterfrågar dvs. högre utbildning. Dock bör insatsen dessutom betraktas ur 
ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till ungdomars uppväxt. I kontrast till föräldrars 
arbetslöshetssituation skapas en avgörande effekt om föräldrarna motiverar barnen till att 
utbilda sig på högre nivå. Detta kan återigen på lång sikt bidra till att bryta det potentiella 
utanförskap  som otvivelaktigt kan ärvas i flera generationer.  
          Rekommendationerna baseras på tre konkreta punkter där den första innefattar 
Portalens ide samt organisationsstruktur. Inom ramen för den andra punkten analyseras hur 
Portalen kan konceptualiseras på bästa sätt. Den tredje punkten inkluderar rekommendationer 
gällande Portalens styrning med utgångspunkt i utformningen av en långsiktigt hållbar 
samverkansstrategi kopplat till utvecklingsinriktat lärande.  

1. Det rekommenderas att Portalen bedrivs utifrån nuvarande organisationsstruktur, dock 
rekommenderas att samtliga aktörer involveras i ett gemensamt planeringsarbete där Portalen 
konceptualiseras enligt samtliga projektägares vilja, detta för att åstadkomma större 
delaktighet på operativ nivå.   
Rekommendationen är att Portalens ide konkretiseras utifrån ett gemensamt förhållningssätt 
där visioner operationaliseras i en tydlig aktivitetsplan där aktivitetsinnehåll utformas enligt 
respektive projektägares möjlighet att faktiskt kunna bidra på bästa tänkbara sätt.  

2. Portalen bör konceptualiseras med utgångspunkt i verksamhetens tre huvudsakliga styrkor 
enligt: Samhällelig samt individuell mobilisering, arbetsmarknadsinriktad samhällsorientering 
samt arbetsmarknadsförberedande insatser.  

3. Den samverkansstrategi som rekommenderas ligga till grund för Portalens 
utvecklingsarbete innehåller två viktiga komponenter som har sin utgångspunkt i 
styrningskedjan. För det första hantera balansen mellan innovation, metodutveckling och en 
tydlig struktur vilket medför att projektägare på strategisk nivå har det övergripande ansvaret 
för utvecklingsarbetet. Därefter rekommenderas samverkansaktörerna att utveckla samt 
förändra grundläggande institutionella förutsättningar, vilket utgörs av två faktorer: Inrätta ett 
innovationsråd i form av referensgrupp samt tillsätta en verksamhetsledare med samordnande 
ansvar. 
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Abstract 
The main purpose of the evaluation is to examine the results and effects of Portalens 
intervention under the performance period January-June 2014. 
The purpose of the evaluation is also to illustrate how Portalen appears in a social context 
based on the similarities that exist within the context of each project owner's function. The 
fifth generation of evaluation is the basis for the evaluation, which means that a learning 
approach is integrated. 
          The data collection methods chosen are case studies of each of the eight activities that 
were carried out considering the activities of the January-June 2014, and four interviews with 
employees, thirtyfive interviews with participants and twelve interviews with project owners. 
          Overall, Portalens effort is not sufficiently effective to be deemed decisive for a short 
term trend change based on the main objective:"Increasing the employment rate in the area, 
which means that more people will be selfsupporting, ie. work in regular employment". 
However, the development is acceptable considering the limitation of resources. Portalens 
contribution can be further explained from an individual perspective based on goal 
formulation: "Every journey into regular employment is individual." This is expressed in the 
meeting with the individual where qualitative guidance in combination with motivational 
support has helped people realize that further studies are crucial for a sustainable future. In the 
short term, there's not a significant change in the unemployment rate or individual's ability to 
obtain a job. In the medium term, it contributes to further studies which in the long term could 
potentially result in greater possibilities for individuals to obtain jobs. Thus, Portalens effort 
greatly helped people to choose the "right way" in terms of the labor markets demand 
considering the demand for higher education. Portalens intervention can also be seen from a 
long term perspective with regard to young people's upbringing. In contrast, parents' belief in 
higher education creates a major effect which is showing by the fact that parents motivate 
children to be educated at a higher level. Again, this may in the long run help to break the 
potential exclusion that undoubtedly can be inherited for several generations. 
 
1. My recommendation is that Portalen is operated by the current organizational structure. It is 
recommended that all project actors needs to be involved in a joint planning where the 
Portalen is conceptualized according to all project owners will, in order to achieve greater 
involvement at the operational level.  

2. Portalen should be conceptualized on the basis of three main operations areas under: Civil 
and individual mobilization, labor market oriented civic orientation and employment 
preparatory efforts. 

3. The interaction strategy that is recommended as a basis for Portalens development includes 
two key components that are based on management chain. First, managing the balance 
between innovation, method development and a clear structure which means that project 
owners at the strategic level has overall responsibility for the development work. Secondly, it 
is recommended that project owners develop and change basic institutional conditions, which 
consists of two elements: Establish an Innovation Council in the form of reference group and 
appoint a director with coordinating responsibility. 
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1. Inledning  
På uppdrag av samverkanspartners bestående av Hyresbostäder, Norrköpings kommun, 
Arbetarnas bildningsförbund, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Marieborgs 
Folkhögskola har samverkansprojektet Portalen utvärderats. Utvärderingen har genomförts 
inom ramen för tidsperioden januari-juni 2014. Involverade projektägare har befunnit sig 
inför ett vägskäl då Hagebysatsningen på sublokal nivå har varit en utmaning för alla 
samverkande parter. Den övergripande frågeställningen var huruvida en framtida satsning 
skulle finansieras eller inte och denna utvärdering var tänkt att utgöra ett beslutsunderlag för 
Portalens resultat, framtida inriktning samt potentiella utvecklingsstrategier.  
        Denna utvärdering är en del av den femte generationens utvärderingsmodell vars mål är 
att åskådliggöra resultat samt effekter men samtidigt bidra till lärande. Att belysa de 
långsiktiga effekter som bidrar till hållbar utveckling är centralt i denna modell. Dessutom är 
det av yttersta vikt att ur ett kontextuellt perspektiv belysa de förklaringsfaktorer som orsakat 
insatsens effekter samt redogöra för rekommendationer (Att äga, styra och utvärdera stora projekt. 
Göran Brulin, Lennart Svensson, 2011: 90). 
        Som en del av utvärderingsmetodiken har följeforskning bedrivits vilket innebär: 
"För att interaktivt lärande ska ske bör utvärderarna engagera sig i de processer de 
utvärderar och studerar. De ska pröva sin retoriska förmåga att övertyga program-och 
projektledning om vilka problemen och möjligheterna är" (Brulin,Svensson, 2011: 22). 
En avgörande faktor för ett lyckat projekt är hanteringen av processer relaterade till andra 
utvecklingsprocesser i partnerorganisationer samt i den region projektet är verksamt. 
Betydelsen av att förstå processer ur ett samverkansperspektiv är centralt i en lärande 
utvärdering. Ramverket består därmed av att analysera projektlogik samt processer vars 
innehåll och substans är en del av resultatet, vilket därefter ska belysas i form av public 
debate. Detta medför lärande om innovativitet, kunskap om hur befintliga men framförallt nya 
metoder bidragit till ökad sysselsättning samt att informationen når allmänhetens kännedom 
vilket omvandlar tyst kunskap till offentlig upplysning (Brulin, Svensson, 2011: 82-83). 
       Utvärderingens målgrupp är främst projektägare samt aktörer inom Portalens 
verksamhetsområde. Samtidigt är utvärderingen högst relevant för aktörer på policynivå dvs. 
beslutsfattare på lokal, regional och central nivå, vars huvudsakliga arbetsområde är 
integrations-och arbetsmarknadspoltik (Utvärdering i politik och förvaltning. Evert Vedung, 2009:268).  
 

1.1 Disposition 
Strukturmässigt följer nu en redogörelse av utvärderingens metodologiska utgångspunkter. 
Denna del inkluderar utvärderingens syfte, tillvägagångssätt gällande datainsamling samt 
beskrivning av den analysmodell som ligger til grund för analysen av insamlad data.    
Därefter följer en bakgrundsbeskrivning av Portalen med hänsyn till den samhällskontext 
verksamheten befinner sig i samt med utgångspunkt i den kravbild som utformades utifrån 
lokala behov i Norrköpings kommun. Resultat och effekter som Portalen bidragit till klargörs 
i avsnitt fyra och i efterföljande avsnitt beskrivs orsakssamband med utgångspunkt i Portalens 
intervention samt resultat. Avslutningsvis följer avsnittet slutsatser och rekommendationer.  
Utvärderingen innefattar även fyra bilagor som återfinns i en separat bilagerapport. 
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2. Metodologiska utgångspunkter 
 
I denna redogörelse finns utgångspunkten och förklaringar av de metodologiska 
tillvägagångssätt som valts för utvärderingens genomförande. Avsnittet innehåller en 
redogörelse av utvärderingens syfte, metod för datainsamling samt val av analysmodell. 

2.1 Utvärderingens syfte 
Det huvudsakliga ändamålet med utvärderingen är att undersöka resultat samt effekter av 
Portalens intervention inom ramen för verksamhetsperioden januari-juni 2014. 
Utvärderingens syfte är samtidigt att åskådliggöra hur Portalen ter sig i en samhällelig kontext 
med utgångspunkt i de beröringspunkter som finns inom ramen för respektive projektägares 
verksamhet samt arbetsmarknadsområdet. Den femte generationens utvärderingsmodell står 
som grund för evalueringen vilket medför att en lärande ansats integreras i form av att 
åskådliggöra samt ange orsaken till de faktorer som legat till grund för Portalens resultat samt 
effekter. En lärande utvärdering producerar därmed konkreta förslag som kan ligga till grund 
för förankringen av presumtiva strategier.  

2.2 Datainsamling  
De metodologiska val som gjorts med syfte att samla in data baseras på de behov som 
framkommit i initieringsfasen av utvärderingsprocessen. De datainsamlingsmetoder som valts 
är fallstudier av samtliga åtta aktiviteter som genomfördes inom ramen för 
verksamhetsperioden januari-juni 2014 samt fyra intervjuer med medarbetare, trettiofem 
intervjuer med deltagare samt tolv intervjuer med projektägare och nyckelaktörer.  

2.2.1 Fallstudier av åtta aktiviteter 

Genom fallstudier av verksamhetens åtta aktiviteter skapades en kunskapsplattform vilket 
innebar en ökad förståelse för resultat samt tillvägagångssätt. Inom ramen för genomförandet 
av fallstudierna observerades samtliga åtta aktiviteter nogrannt genom att passivt delta på 
aktiviteterna (Metodpraktikan. Peter Esaiasson mfl. 2007:346).     

I samband med varje aktivitete intervjuades respektive ansvarig medarbetare gällande 
innehåll, utförande samt framtida behov. Intervjuerna karaktäriserades av en semistrukturerad 
samtaldiskussion där respondenternas svar präglades av öppna svar (Esaiasson mfl. 2007:297-298). 
Aktiviteterna kategoriseras nedan utifrån verksamhetsområde, antal verksamhetsår och typ av 
projektägare enligt nedan. 
Figur 1. Kategorisering av aktiviteter  
 
       Aktivitet  Insatsområde            Antal verksamhetsår       Verksamhetsägare 
 
Grundläggande 
svenska 

Svenska språket samt 
svenska koden 

Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

ABF, Hyresbostäder 

Mer svenska  Svenska språket samt 
svenska koden 

Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

ABF, Marieborg,  
Hyresbostäder 
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Att söka jobb Arbetsmarknaden 
samt svenska koden 

Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

Hyresbostäder, ABF, 
AF, Norrköpings 
Kommun 

Arbetsrådgivning Arbetsmarknaden Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

Hyresbostäder,NK, 
ABF, AF 

Workshop Samhället Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

ABF,Hyresbostäder 

Multi kulti samtal Samhället Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

ABF, Hyresbostäder 

Data grund Samhället  Våren 2013  Hyresbostäder, ABF 
Studiebesök Samhället samt 

svenska koden 
Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

ABF, Hyresbostäder, 
NK, AF 

 
2.2.2 Intervjuer  med deltagare samt nyckelaktörer 

Det har genomförts tolv intervjuer med nyckelaktörer och den huvudsakliga målgruppen har 
varit projektägare men även aktörer på policynivå har inkluderats i målgruppen. 
Intervjumaterialet har bidragit till att skapa en övergripande beskrivning av resultat samt 
effekter, verksamhetens process samt struktur, interventionens genomförande samt 
utformningen av projektets strategiska design.          
        Sammantaget har 35 intervjuer genomförts med deltagare. Målgrupp ett bestod av 24 
deltagare vilka utgjordes av aktiva deltagare eller före detta aktiva deltagare som varit en del 
av verksamheten i minst tre månader. Av dessa var hälften kvinnor samt hälften män samt 
kategoriserades dessa utifrån tre åldersgrupper enligt: 18-25, 26-50 och 51-65, där det 
eftersträvades variation på övriga variabler.  
I kontrast till deltagare som hade en fördjupad förståelse för verksamheten intervjuades 11 
individer som aldrig varit aktiva eller endast deltagit under en begränsad tidsperiod dvs. 
mellan 1-5 tillfällen. Denna grupp innefattade sex kvinnor och fem män i olika åldrar där det 
samtidigt eftersträvades variation på variabler exempelvis ålder, etnicitet samt 
utbildningsbakgrund. En gemensam nämnare för alla respondenter var att urvalsprocessen 
utgick utifrån att respondenterna skulle vara: få till antalet, främlingar samt sådana som inte är 
subjektiva experter (Esaiasson mfl. 2007:291).  
       Syftet med intervjuerna var att få en uppfattning av verksamhetens kvalite, samt 
aktiviteternas påverkan på individen ur ett kundperspektiv. Intervjuerna karaktäriserades av en 
semistrukturerad samtaldiskussion där respondenternas svar präglades av öppna svar, där en 
tolk användes vid behov. Samtalstiden varierade och uppgick till mellan trettio minuter och en 
timme, beroende på respondentens förutsättningar samt vilja att diskutera samt delge sina 
erfarenheter (Esaiasson mfl. 2007:297-298).  
Genom samtalsintervjuundersökningar av respondentkaraktär erhåller forskaren en djupare 
förståelse för människors uppfattningar om olika företeelser. Den upplevda känslan kan inte 
kategoriseras som sann eller falsk, snarare är det forskarens roll att fånga respondenternas 
"tankevärldar" genom att den sociala interaktionen präglas av att forskaren eftersträvar att 
uppnå ett avslappnat kommunikationsklimat (Esaiasson mfl. 2007:290). 
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2.3 Analysmodell   
Måluppfyllelsemodellen med ett integrerat bieffektsperspektiv ligger till grund för 
utformningen av avsnittet resultat och effekter samt har varit utgångspunkten i analysen av 
orsakssamband då det utifrån analysmodellen har redogjorts för de faktorer som bidragit till 
resultatet.  

2.3.1 Måluppfyllelsemodellen med ett integrerat bieffektsperspektiv 

Utifrån utvärderingens syfte dvs. att undersöka resultat samt effekter av Portalens intervention 
har måluppfyllelsemodellen tagits i bruk. Två centrala utgångspunkter utgör ramverket för 
denna modell vilket är: a) beskrivande måluppfyllelseanalys dvs. mätning av 
målöverensstämmelse, i vilken utsträckning stämmer resultaten överens med 
interventionsmålen, samt b) förklarande måluppfyllelseanalys dvs. effektmätning, i vilken 
utsträckning resultatet beror på interventionen (Vedung, 2009:92). 
Måluppfyllelseprocessen innefattar tolkning av interventionsteorin dvs. frågor som kritiskt 
granskar hur interventionsmålen, problemställning samt styrmedel kan härledas till resultat 
samt effekter. Inom ramen för analysen granskas således genomförda aktiviteter med 
utgångspunkt i programlogiken och hur aktiviteter planerades att påverka utfallet samt om det 
finns en stark koppling till ursprungliga mål. Genom valda datainsamlingsmetoder varigenom 
en kunskapsplattform skapats har analysen därefter präglats av frågeställningar kring 
aktiviteternas relevans i förhållande till målgrupp samt om aktiviteterna har bidragit till 
utfallet (Vedung, 2009:93). 
       Metoden som använts vid bedömning av effekten är skuggkontroll. Vid genomförandet 
av skuggkontroll bedöms interventionens effekter av människor med särskilda insikter. Det 
kontrafaktiska utfallet befinner sig i fokus vilket innebär att bedöma hur det skulle ha varit 
utan interventionen (Vedung, 2009:247). 
Interventioner får alltid bieffekter utanför målområdet vilket är viktigt att ta med i beaktande 
för att utifrån ett holistiskt perspektiv kunna skapa sig en uppfattning om faktorer som varit en 
del av resultatet (Vedung, 2009:102, 104). 
       I termer av effekt- och resultatmätning är det av yttersta vikt att utforma indikatorer som 
präglar interventionens verkan. Balansen mellan antal indikatorer och överensstämmelse 
mellan det interventionen avser påverka samt det som bör mätas har strukturerats utifrån ett 
kvalitativt perspektiv dvs. relativt få indikatorer. Samtidigt är det viktigt att klargöra att 
kvantitativa mått inte varit utgångspunkten för analysen. Således har fokus riktats på 
kvalitativa variabler som måttstock på en lyckad insats. Indikatorer som mäter antalet 
nyskapade aktiviteter eller antal aktiva deltagare legitimerar samt säkerställer inte en positiv 
verkan av interventionen. Indikatorn fler aktiviteter kan egentligen vara en indikation på 
negativ utveckling, medan positiv utveckling kan relateras till färre aktiviteter vars innehåll är 
av högre kvalite (Vedung, 2009:84). 
Målgruppen projektägare samt nyckelaktörer på policynivå har bidragit till effektmätningen, 
samtidigt som bedömningen kompletterats med den kunskap jag erhållit genom fallstudier, 
intervjuer med deltagare samt medarbetare.   
 
 



10 
 

Figur 2. Måluppfyllelsemodellen med ett integrerat bieffektsperspektiv 
                              
              a) I vilken utsträckning stämmer resultaten överens med interventionsmålen 
 
 
 
            b) Effektmätning 
    
     
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3.2 Utvärdering för hållbar utveckling 

Komplicerade utvecklingsprojekt kan vara svårhanterliga även om den strategiska designen 
innefattar tydliga mål samt konkreta tilvägagångssätt för att nå dessa. Detta innebär att 
inblandade parter kontinuerligt behöver delges kunskap om verksamhetsprocessen för att 
optimera och effektivisera projektstyrningen (Brulin, Svensson, 2011: 85). 
Fortlöpande utvärdering bidrar till att involverade parter lär sig av erfarenheter, lyckade samt 
misslyckade insatser. Detta bidrar till kunskap om vad aktiviteter medför och samtidigt skapas 
ett beslutsunderlag för framtida strategier (Brulin, Svensson, 2011: 85). 
       Den femte generationens utvärderingsmodell står som grund för denna evaluering där 
ändamålet är att försöka producera ett beslutsunderlag som kan bidra till multiplikatoreffekter 
gällande lärande samt göra utvecklingsarbetet långsiktigt hållbart (Brulin, Svensson, 2011: 89). 
Syftet med lärande utvärdering genom följeforskning är att löpande bidra till styrningen av 
projekt mot de mål som anges samt att bidra till ett systematiskt lärande hos ansvariga om hur 
det regionala tillväxtarbetet samt arbetsmarknadspolitiken kan utvecklas. Denna process 
karaktäriseras av att deltagare, projektledare samt projektägare inkluderas i en organiserad 
lärprocess som en del av utvecklingsarbetet vilket medför att lärande sker på individuell samt 
organisatorisk nivå (Brulin, Svensson, 2011: 92-93).  
Inom ramen för en lärande utvärdering ingår uppgiften att kartlägga, förstå och förklara 
nyskapande samt överraskande utvecklingsvägar. Detta medför att utvärderingsmetodiken 
inbegriper ett brett spektrum av infallsvinklar vilket bidrar till lärdomar om hur innovativa 
projekt resulterar i hållbar utveckling (Brulin, Svensson, 2011: 44). 
       Hållbar utveckling innebär att påverka människor för att främja samt åstadkomma 
förbättrad samverkan och effektivare arbetsmetoder. Dessutom inkluderas skapandet av 
kunskapsbildning samt erfarenhetsåterföring vilket medför att rådande processer samt 
strukturer modifieras samt förbättras för att i högre utsträckning bidra till tillväxt, 
innovationer samt sysselsättningsskapande (Brulin, Svensson, 2011: 42). 

Intervention 
*Problemställning 
*Mål 
*Styrmedel 

Uppnått resultat inom 
målområdet 

Uppnått resultat utanför 
målområdet 
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2.3.3 Strategi för hållbar utveckling 

Tre faktorer utgör grunden för en framgångsrik strategi för hållbar utveckling - aktivt 
ägarskap, samverkan samt utvecklingsinriktat lärande. Dessa utgör även ramverket för 
analysen som ligger till grund för de orsakssamband som tydliggör relationen mellan 
intervention samt resultat (Brulin Svensson, 2011: 47). 
       Aktivt ägarskap innefattar projektstyrning där samspelet mellan projektägare, styrgrupp 
samt projektledare befinner sig i fokus. Framgångsrika hållbara projekt förutsätter aktivt 
ägarskap genom att projektägare involveras i utförandet, lärprocesserna samt 
kunskapsbildningen (Brulin, Svensson, 2011: 47). 
Aktiva aktörer som har förmågan att tillhandahålla resurser samt utöva makt har mandat att 
styra projekt målmedvetet och pådrivande samt har förutsättningarna att omvandla resultat till 
långsiktigt hållbara effekter (Brulin, Svensson, 2011: 25). 
       Samverkan baseras på ett designat partnerskap mellan aktörer vars tankesfär präglas av en 
systemsyn på utveckling samt innovation. Forskning tyder på att nätverk samt 
innovationssystem kan vara en avgörande faktor för att åstadkomma en miljö där företag kan 
expandera samt regioner bli konkurrenskraftiga i högre utsträckning. Dessutom har det visat 
sig att lärprocesser som bidrar till att stärka interventioner kring innovationssystem är ett 
framgångsrikt koncept. Det överordnade målet med aktörers medverkan i ett nätverk eller 
innovationssystem samt en avgörande förutsättning för att nå framgång med samarbetet är att 
aktörerna börjar förstå varandra samt att förståelsen medför att handlingarna synkroniseras till 
gemensamma beslut (Brulin, Svensson, 2011: 52). 
       Utvecklingsinriktat lärande är en integrerad del av utvecklingsarbetet men samtidigt en 
dynamisk kraft som driver på utvecklingen. För att åstadkomma långsiktiga 
multiplikatoreffekter krävs en strategi för att påverka omvärldskontexten dvs. det är högst 
nödvändigt att skapa en kunskapsåterföringsmodell. Med hjälp av denna kan nya lyckade 
metoder kommuniceras och samtidigt skapas ett forum där reflektion bidrar till ytterligare 
läreffekter i involverade partnersorganisationer, vilket implicerar att kunskapen kan tillämpas 
både lokalt men även regionalt (Brulin, Svensson, 2011: 55). 
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3. Bakgrund 
I denna redogörelse finns utgångspunkten och förklaringar av omvärldsfaktorer som haft 
inverkan på insatsen. Dessutom återges en kort beskrivning av det arbetsmarknadspolitiska 
läget med koppling till Portalens syfte ur ett sublokalt perspektiv.  

3.1 Portalen - I skuggan av bakomliggande omvärldsfaktorer  
Välfärdsstaten har sedan början på 1900-talet modifierats och i en tidsepok av global 
konkurrens har utmaningarna varit krävande. Trots neo-liberala vindar och en förändrad 
socioekonomisk kontext i den post-industriella eran är välfärdsstaten intakt, dock med ständig 
utveckling avseende principer, mål och strategier. Centralt i främst OECD staters 
förändringsprocess är sociala investeringar och dessa karaktäriseras av nya innovativa policies 
skapade för att "förbereda" snarare än att "laga" välfärdsstaten (Towards a Social Investment 
Welfare State?Ideas, Policies and Challenges. Morel Nathalie mfl, 2012:1). 
      Sociala policies syftar till att "förbereda" vilket innebär att det riktas resurser till att skapa 
förutsättningar för att reducera de faktorer som kan drabba statens invånare så som sociala 
och ekonomiska risker vilket exempelvis kan härledas till förändrade sysselsättningstillstånd. 
Detta perspektiv är mer proaktivt i kontrast till att försöka "laga" genom passiva åtgärder efter 
problemets uppkomst (Morel mfl.2012:9). 
Sociala investeringar syftar till att anpassa statens system till en kunskapsbaserad ekonomi där 
kunskap anses vara den drivande faktorn för att skapa samt upprätthålla hållbar tillväxt. I den 
kunskapsbaserade ekonomin är kompetent samt flexibel arbetskraft en avgörande 
förutsättning för systemets hållbarhet. Arbetskraften måste ha egenskapen att ständigt 
förändras utifrån de krav ekonomin efterfrågar men samtidigt kunna vara den drivande kraften 
bakom ekonomins förändringprocess (Morel mfl.2012:1). 
          Gällande "storstadsprojekt" finns två olika synsätt på investeringar där ökningen av 
konkurrenskraft samt tillväxt ställs i kontrast till att bryta segregation samt utanförskap. De 
politiska insatserna betraktas ur två olika perspektiv. Det första synsättet utmärks av den 
tidigare nationella storstadspolitiken dvs. det sociala investeringsperspektivet vilket innefattar 
insatser för att minska segregation samt utanförskap. Inom ramen för sociala investeringar är 
välfärd samt social sammanhållning viktiga komponenter samt bidragande faktorer till 
innovation samt tillväxt. Det andra synsättet överenstämmer med den reviderade 
Lissabonstrategin från 2005 där den sociala sammanhållningen betraktas som kostnader och 
har därmed prioriterats bort till förmån för tillväxt samt jobbskapande. Dessa två synsätt kan 
också relateras till två välfärdsregimer. Den socialdemokratiska samt den liberala 
välfärdsregimen där den första kan relateras till det sociala investeringsperspektivet medan 
den senare förknippas med den reviderade Lissabonstrategin (Att fånga effekter - av program och 
projekt. Brulin, Svensson, 2013:159). 
         Med utgångspunkt i välfärdsregimerna tydliggörs ett samband till ett förhållningssätt 
som antingen är potentialorienterat eller problemorienterat. Det första relateras till sociala 
investeringsperspektivet och det orsakssamband som ligger till grund för problemet dvs. 
frånvaro av ensidigt fokus på problemet ifråga. Ett kontextuellt fokus på orsakssamband, både 
positiva samt negativa orsaker innebär att långsiktiga strategier kan utformas. Breda insatser 
skapar möjligheter för utveckling samt tillväxt utifrån tanken om att välfärden har stor 
betydelse för människors förmåga att vara kreativa, innovativa samt produktiva. 
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Problemorienterat förhållningssätt relaterat till Lissabonstrategin innebär att problemet 
befinner sig i fokus som kanaliseras i ett fåtal insatser vilka utformas för att generera effekt på 
kort sikt (Brulin, Svensson, 2013:160). 
Sambandet mellan det potentialinriktade förhållningssättet samt den kunsapsteoretiska 
inriktningen synliggörs och har framförallt en gemensam nämnare som benämns kritisk 
realism, vilken påvisar att det finns en klyfta mellan det vi förstår samt den djupdimension där 
de mekanismer som producerar händelserna finns så kallade generativa mekanismer.  

Figur 3. Potentialorienterat och problemorienterat förhållningssätt  
 

                        De uppenbara 
    Fokus          problemen 
 
                       De mekanismer 
                 som orsakar problemen  
                                                          Generella samt        Selektiva samt  
                                                         långsiktiga insatser   kortsiktiga insatser 
                                                      
                                                                                 Strategi 
 

Det problemorienterade synsättet kan kontrasteras till ovanstående genom att appliceras på 
exempelvis särskilda insatser i specifika bostadsområden samt stadsdelar. Insatser genomförs 
pga. att majoriteten av människorna är beroende av försörjningsstöd. Förhållningssättets 
karaktär präglar förväntningar samt krav som ställs på projekten. Insatsernas mål är att få 
människor i arbete som anställda eller som egenföretagre där omedelbara eller kortsiktiga 
resultat eftersträvas. Specifikt utformade kriterier samt indikatorer avgör därefter om projektet 
bidragit till nytta eller inte och är därmed starkt bidragande till projektets hållbarhet samt 
inriktning (Brulin, Svensson, 2013:160). 

3.2 Ändamålet med Portalen  
EU visionen baseras på tillväxtstrategin 2020 och sammanfattas av att EU ska utvecklas till en 
smart, uthållig och inkluderande ekonomi.  
EU policyn baseras på att Europa behöver alla sina arbetare samt att även missgynnade 
grupper ska integreras fullt ut. EU:s viktigaste mål inom ramen av EU policyn och 
tillväxtstrategin är välfärd, integration och minimal arbetslöshet. Detta ska omvandlas till tre 
prioriteringar som utgörs av höga sysselsättningsnivåer, produktivitet samt social 
sammanhållning (http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm). 
Under föregående samt nuvarande mandatperiod har den politiska debatten i högre 
utsträckning inriktats mot missgynnade grupper där "utanförskap" kommit att bli ett 
vedertaget begrepp i den politiska retoriken samt är dessutom en integrerad del av de 
sysselsättningspolitiska målen. Regeringen har via Arbetsförmedlingen delat in människor 
som står utanför arbetsmarknaden i tre faser som tillsammans utgör jobb-och 
utvecklingsgarantin:  

 Problem 
orienterat  

 Potential 
orienterat 
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Fas 1) upp till 150 dagars arbetslöshet, fas 2) 151-450 dagars arbetslöshet, fas 3) 451 dagar 
och mer därtill (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument 
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007414-om-arbet_sfs-2007-
414/?bet=2007:414). 
Människor som befinner sig nära arbetsmarknaden är också de som först blir anställda medan 
individer som finns kvar i programmets fas 3 bedöms ha mindre än en procents chans att få ett 
jobb (Brulin, Svensson, 2013:116). 
         Begreppet långtidsarbetslös innefattar människor som varit utan arbete i minst 27 veckor 
och har framförallt drabbat människor efter finanskrisen. Frågan befinner sig högt på den 
politiska agendan eftersom det fortfarande finns en mycket stor grupp långtidsarbetslösa, detta 
trots finanskrisens slut. Statistiskt har mellan ca 70 000-130 000 varit långtidsarbetslösa under 
åren 2001-2010. Innan finanskrisen (2007-2008) var långtidsarbetslösheten lägst och 
motsvarade ca 75 000 personer medan det under 2010 var som högst då 130 000 hade varit 
arbetslösa i mer än sex månader. Långtidsarbetslösheten varierar positivt med arbetslösheten 
och utvecklingstrenden präglas av att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka under en period 
även när den totala arbetslösheten har börjat minska. Långtidsarbetslösheten tenderar att 
drabba utrikesfödda medan statistiken pekar på att den är högst bland de med gymnasial 
utbildning 
(http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2011K03Z/AM0401_2011K03Z_SM_AM110SM1103.pdf). 
         Utredningar visar på att utanförskap inte kan förstås som ett entydigt begrepp pga. dess 
komplexitet. Det går således inte att kategorisera människor som befinner sig i utanförskap i 
relation till arbete som en heterogen grupp. Forskning belyser utanförskap ur ett perspektiv 
vars budskap baseras på ett existerande dynamiskt förhållande mellan olika faktorer som 
bidrar till utanförskap. Förutom fysiska samt kompetensrelaterade faktorer är även motivation 
samt drivkraft avgörande förutsättningar för att undvika utanförskapets destruktivitet (Brulin, 
Svensson, 2013:116). 
         I Norrköpings kommun präglas stadsdelen Hageby av stort utanförskap samt 
boendesegregation (http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?articleid=6932833).  
Dessutom är förvärvsfrekvensen väldigt låg då 2011 års siffror tyder på att endast 46,40 
procent av Hagebyborna i åldern 20-64 år utgjordes av andelen som har eller söker ett 
förvärvsarbete (http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/arbetsmarknad/delomrade-forvarv/). 
I stadsdelen Hageby fanns ett behov av förändring samt riktade insatser för att säkerställa att 
långtidsarbetslöshet samt utanförskap motverkades aktivt och detta påbörjades i och med 
skapandet av Portalen.    
 
3.2.1 Portalen i en sublokal kontext  

Den sublokala problemdefinitionen utgörs av att Hyresbostäder såg ett behov av ökad 
samordning inom det arbetsmarknadspolitiska området. Det fanns ett fokus på att inom 
kommunen hantera den växande arbetslösheten samt problem som utanförskap för med sig. 
Dock uppfattades arbetsmarknadsinsatserna som otillräckliga framförallt i Hageby där 
arbetslösheten ökade betydligt snabbare jämförelsevis med övriga stadsdelar. Befintligt 
system ansågas utmärkas av stuprörstänkande där samverkan mellan aktörer ur ett 
individperspektiv saknades. Hyresbostäder i form av kommunalt bostadsbolag efterfrågade 
riktade insatser av samverkanskaraktär mot den mest utsatta stadsdelen Hageby.   
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Strategin kring samverkan planerades bidra till tidigare insatser, resursallokering dvs. 
ekonomiskt mer effektivt tillvägagångssätt jämförelsevis med vad aktörer enskilt kan 
åstadkomma. Ökat fokus på individen var en del av strategin, detta för att reducera risken för 
stuprörseffekter dvs. Detta mynnade ut i en kraftsamling kring stadsdelen Hageby där 
nuvarande sex samverkansaktörer tillsammans utgör Portalen (Intervju 3). 
Konstellationen består av följande samverkansaktörer: Norrköpings kommun, Hyresbostäder i 
Norrköping AB, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, ABF och Marieborgs Folkhögskola. 
Portalen är en investering vars grundläggande koncept kännetecknas av ett potentialorienterat 
förhållningssätt vilket den senare delen av texten ur följande utdrag får illustrera: 

Hageby – två perspektiv på samma område 

”Hageby är Norrköpings största stadsdel med över8.000 invånare. Området har sedan många år ett 
grundmurat dåligt rykte.  Drygt hälften av Hagebysinvånare har sittursprung från en annan kultur än 
den svenska. Bidragsberoendet, ohälsotalet och den höga arbetslösheten är utmärkande drag för 
befolkningen i området”. Hagebyskolans elever underpresterar och alldeles för många av dess elever 
lämnar skolan utan godkända betyg i kärnämnena” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

”Hageby är Norrköpings största stadsdel med över 8.000 invånare. Området hyser idag 
Östergötlands största shoppingcenter, med ett utbud av butiker som saknar motstycke i Norrköping. 
Spårvägen förbinder idag området på ett naturligt sätt med stadens övriga utbud av arbete, kultur och 
fritid.  Hagebys invånare har en tydlig internationell prägel, med erfarenheter, kunskaper och språk 
som saknar motstycke i andra bostadsområden.Ett faktum som självklart är en tillgång för 
Norrköpings företag och organisationer i vår alltmer globaliserade värld. 
( Portalen PM långversion) 
 
Portalens utgångspunkt var att gemensamt få till stånd en samhällelig mobilisering kring 
arbetslösheten och det övergripande målet för Portalens verksamhet var att öka graden av 
självförsörjning utifrån ett perspektiv "där drömmar blir till verklighet". Det klargörs att varje 
människa har talang, förmåga och resurser samt att Portalens mål är att stötta individens egna 
tankar och idéer för att effektivt omvandla styrkor till praktiskt handlande samt möjliggöra en 
framtida egen försörjning (Verksamhetsplan Portalen april 2011, Portalen PM långversion). 
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4. Resultat och effekter 

Utfallet av Portalens insatser har bidragit till att antalet självförsörjande i Hageby har ökat, 
dock har insatsen i hög utsträckning riktats mot en målgrupp nämligen utrikesfödda. En 
negativ bieffekt har således synliggjorts i form av att det inom målgruppen inrikesfödda samt 
etniska svenskar skapats en negativ "vi mot dem" känsla då Portalen anses ha skapats för 
utrikesfödda samt nyanlända. Förutom målet att förbättra sysselsättningsfrekvensen i Hageby 
kan två huvudsakliga positiva bieffekter synliggöras. Detta innebär att Portalen även bidragit 
till att effektivisera integrationsprocessen samt bidragit till metodutveckling.  

4.1 Portalens intervention gällande ökad sysselsättning 
Portalens målsättning har i hög grad utformats utifrån ett visionärt perspektiv vilket bidragit 
till breda insatser samt att människor erhållit olika sorters verktyg för att etableras på 
arbetsmarknaden. Verksamheten är både anpassnings- samt utvecklingsinriktad vilket innebär 
att individen både har möjlighet att "nå sin dröm" men också välja ett enklare alternativ dvs. 
sysselsätta sig med utgångspunkt i arbetsgivares behov. En stor majoritet av aktiviteterna är 
inriktade på förstegsaktiviteter vilket implicerar reducerade möjligheter att matcha deltagare 
direkt till ett arbete inom ramen för en reguljär anställning. Majoriteten av Portalens deltagare 
blir egenförsörjande genom fortsatta studier. Därmed måste Portalens bidrag till ökad 
sysselsättning förstås ur ett långsiktigt perspektiv. Portalen är en del av den process där 
individen i majoriteten av fallen erhåller ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden efter att 
ha tagit del av verksamhetens tjänsteutbud. Således är Portalen i hög grad en kompletterande 
aktör med fokus på förstegsprocessen, med det menat har arbetsförmedlingsfunktionen inte 
prioriterats.    

4.1.1 Beskrivande måluppfyllelseanalys 

Utifrån samverkansaktörernas gemensamma problemställning har Portalens huvudsakliga mål 
varit att få människor att bli självförsörjande då utgångspunkten varit den höga arbetslösheten 
i Hagbey. I praktiken har verksamhetsprocessen styrts utifrån ett mål samt delmål vars 
substans kännetecknas av en vision snarare än konkreta mål som kan operationaliseras till 
mätbara indikatorer. Verksamhetsplanen daterad april 2011 är det ursprungliga dokument vars 
innehåll var tänkt att strukturera ramarna för verksamheten enligt följande riktlinjer: 

• Målet är ökad förvärvsfrekvens i området. Vilket betyder att fler människor ska få en 
egen försörjning, dvs. ett arbete i en reguljär anställning, men vägen dit är individuell. 

• Delmålen kan vara många, och av skiftande art. En fråga att ställa sig själv bör vara 
om den föreslagna idén kan vara ett steg i rätt riktning, dvs. ett steg mot egen 
försörjning. 

• Arbetet ska utgå ifrån individens egna tankar, idéer och behov. 
• Portalen ska aktivt stödja individen med ett konsultativt arbets- och förhållningssätt. 
• Varje människa skapar i någon mening sin egen framtid, obeaktat miljöns påverkan. 
• Portalen ska möjliggöra användandet av de verktyg som behövs för individens 

utveckling. 
• Samarbetet och användandet av varandras kunskaper och resurser ska genomsyra 

arbetet (Verksamhetsplan Portalen april 2011). 
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Detta ligger till grund för Portalens fortsatta värdegrund samt inriktning men har därefter i 
hög grad präglats av en vision i bred bemärkelse som har utformats enligt nedan:   
"deltagaren ska få bättre förutsättningar att ta sig in på och att verka på en ständigt 
föränderlig arbetsmarknad". Utifrån denna vision/målsättning har fyra utbildningsmoduler 
strukturerats vilka utgörs av samhället, svenska koden, svenska språket samt 
arbetsmarknaden. Varje utbildningsmodul syftar till att göra deltagaren matchningsbar på 
arbetsmarknaden utifrån individens behov samt förutsättningar. Denna strategi kom snabbt att 
bli Portalens profil och ligger till grund för Portalens struktur och innehåll vilket kom att tas i 
bruk hösten 2012 (På väg mot ett jobb - Hageby, nov 12). 
       Dessförinnan tyder verksamhetsplaner på att aktiviteterna har varit snarlika även om 
namn eller innehåll har modifierats, dock har aktivitetsinnehåll förändrats i begränsad 
utsträckning. I initieringsfasen bestod Portalens tjänsteutbud av ytterligare fem aktiviteter som 
togs bort pga. resursbrist. Dessa aktiviteter utgjordes av att representanter från Marieborg 
samt Arbetsförmedlingen hjälpte deltagare att: söka jobb samt praktik, tolka involverade 
projektägares verksamheter i form av informationsträffar för att b la förstå 
myndighetsprocessen samt ordna arbetsgivarträffar. En aktivitet har tillkommit vilket är data 
grund där deltagare lär sig grundläggande funktioner  
(Verksamhetsplan Portalen HT 2011, Intervju nr. 11).   
          Portalens bakomliggande förhållningssätt baseras på frihet, flexibilitet samt 
individfokus (Portalen PM version 3). Detta innebär att verksamheten i initieringsfasen i högre 
utsträckning karaktäriserades av ett socialt projekt vilket medförde att deltagare 
förutsättningslöst kunde komma och gå i form av "drop in" där människor primärt kunde 
samtala om faktorer som hindrade dem från att bli självförsörjande. Därefter började Portalen 
struktureras och anses idag vara mer av en skola. 
         Utbildningsplattformen överensstämmer delvis med den målgrupp som Portalens 
verksamhet riktar sig till. Portalens målgrupp är arbetslösa Hagebybor men människor från 
övriga stadsdelar tar del av tjänsterna även om det primärt är Hagebybor som prioriteras. 
Samtidigt riktas sjuttiofem procent av aktiviteterna mot målgruppen nyanlända eller 
utrikesfödda i form av utbildningsmodulerna samhället, svenska koden samt svenska språket. 
Dessa aktiviteter sammantaget bidrar till en fördjupad förståelse för b la. informella 
värderingar, normer samt kunskap om det svenska samhället. Utbildningsmodulen 
arbetsmarknaden är en aktivitet som alla kan ta del av då majoriteten av denna process utgörs 
av jobbsökande, cv-granskning etc. Sammanfattningsvis har aktiviteterna i hög utsträckning 
fokuserats mot en målgrupp dvs. nyanlända samt utrikesfödda samt har målgruppen "övriga 
Norrköpingsbor" tagit del av Portalens tjänsteutbud vilket innebär avvikelser från den 
ursprungliga strategin. 
        Det finns en tydlig koppling mellan interventionsmålet samt de fyra 
utbildningsmodulerna samhället, svenska koden, svenska språket samt arbetsmarknaden. 
Dock finns ingen dokumentation som stödjer utformningen samt struktureringen av 
aktiviteterna med utgångspunkt i de fyra utbildningsmodulerna. Dessutom saknas mätbara 
indikatorer för respektive aktivitet vilket försvårat uppföljning av målöverenstämmelse, 
effekter samt analys av orsakssamband. Dokumentation samt mätbara indikatorer bör ligga till 
grund för Portalens medvetenhet samt strategisk påverkan. Tydligaste exemplet på bristande 
operationalisering mellan utbildningsmodul samt aktivitetsinnehåll är aktiviteten "Data 
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grund". Aktivitetens grundläggande karaktär i kombination med frånvaro av 
arbetsmarknadsfokus innebär att kopplingen till Portalens överordnade mål är nästintill 
obefintligt. Dock lämnar en bred vision om att "deltagaren ska få bättre förutsättningar att ta 
sig in på och att verka på en ständigt föränderlig arbetsmarknad" större utrymme för tolkning 
gällande aktiviteters lämplighet i termer av att nå arbetsmarknaden. Frånvaron av specifika 
mål gällande vilka aktiviteter Portalen primärt ska bidra till att utveckla har också lett till att 
målöverenstämmelsen har begränsats.            
         En övervägande majoritet av Portalens kunder befinner sig långt från arbetsmarknaden 
vilket innebär att de inte är anställningsbara. Deltagare i denna fas aktiveras inom ramen för 
jobbcoachning. Inledningsvis inhämtas kunskap genom aktiviteterna "samhället", "svenska 
koden" samt "svenska språket" beroende på individens förutsättningar samt efterfråga. 
Deltagare med tillräckliga kvalifikationer tar del av aktiviteten "arbetsmarknaden" där 
deltagaren utvecklas för att kunna matchas på arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i detta är 
deltagare sällan del av en strukturerad linjär process där individen successivt genomgår 
jobbcoachningsfasen och därefter jobbutvecklingsfasen. Majoriteten av deltagarna söker sig 
till Portalen i olika perioder utifrån upplevda behov. Portalens frihetsorienterade 
förhållningssätt medför att individen själv väljer fritt bland Portalens aktiviteter inom ramen 
för utbildningsmodulerna.  
        Arbetsförmedlingsprocessen inom ramen för jobbutvecklingsfasen kan sedan hösten 
2012 illustreras enligt modellen nedan. Uppsökande metoder leder till att medarbetare skapar 
sig kunskap om arbetsgivarens behov. Vid efterfrågan sker en konkret matchning med lämplig 
kandidat. Deltagaren har då genomgått en process där kunskap inhämtas om arbetsmarknaden 
samt tränas deltagaren praktiskt inför intervjun. Om deltagaren blir sysselsatt sker (beroende 
på individens egenskaper samt behov) en uppföljning där individen på lång sikt förväntas 
behålla jobbet. Om deltagaren inte blir sysselsatt utvärderas situationen för att tydliggöra 
framtida utvecklingsstrategier (Intervju 11,12,13,14).  
       Verksamhetens resultate präglas av det faktum att endast tjugofem procent av aktiviteterna 
riktas mot utpräglad arbetsförmedlingverksamhet vars primära syfte är att matcha människor 
till arbete. Resultaten inom Jobbutvecklingsfasen överenstämmer med målen i hög 
utsträckning. En större del av Portalens resultat utgörs av människor som valt att nå 
egenförsörjning genom vidareutbildning, i synnerhet via Marieborgs Folkhögskola. Detta 
innebär att resultatet måste betraktas utifrån ett långsiktigt perspektiv där Portalen är det första 
steget mot en eventuell anställning. Dock är målöverensstämmelsen begränsad inom 
verksamhetsområdet jobbcoachning vilket innebär att kopplingen mellan aktivitetsinnehåll 
samt en eventuell anställning bedöms vara svagare.   
Figur 4. Arbetsförmedlingsprocessen inom ramen för jobbutvecklingsfasen                  
        
      
      
      
      
      
  

 

1. Indikator = 

Arbetsgivarens 
engagemang 

3. Provisoriskt utfall = Jobb 
efterfråga. Kunskapsförmedling 
gällande arbetsmarknaden.   

5. Mäta = Intervju 
utfall, uppföljning 
eller utvärdering 

2. Mäta = 

Telefonsamtal/ 

företagsbesök 

4. Indikator = Intervju, 
teoretiska samt praktiska 
förberedelser inför 
intervju (arbetsmarknad) 

6. Utfall = Arbetsförmedling samt 
uppföljning för att förbättra 
sannolikheten att  få behålla jobbet eller 
utvärdering av misslyckad intervju, i 
dessa fall börjar individen om på steg 1 
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4.1.2 Förklarande måluppfyllelseanalys 

Portalens verksamhet som i hög utsträckning är behovsstyrd har pga. ovan nämnda faktorer 
dvs. frihet, flexibilitet samt individfokus utvecklats i takt med olika majoritetsgruppers behov 
som också gjort avtryck på aktiviteters utformning. Förmågan samt möjligheten till förändring 
har medfört att Portalen fyller en större funktion i jobbcoachningsfasen än 
jobbutvecklingsfasen då majoriteten av deltagarna behöver jobbcoachning. Portalens 
aktiviteter är i hög utsträckning så kallade förstegsaktiviteter. Utgångspunkten i Portalens 
utbildningskoncept är att förstå samt verka inom den svenska kontexten med hjälp av tre 
faktorer dvs. koden, samhället samt språket. Karaktären på aktiviteterna är väldigt 
grundläggande samt omfattar ett brett spektrum av kompetens inom olika ämnesområden. 
Därmed finns ett gap mellan deltagare inom ramen för jobbcoachningsfasen vilket omfattar 
allmänbildningsinriktade insatser samt deltagare inom ramen för jobbutvecklingsfasen. Den 
senare gruppen uppfyller arbetsmarknadens krav och är därmed en del av specifika 
arbetsförberedande insatser. Då majoriteten av deltagarna befinner sig mellan steg ett och två 
dvs. i jobbcoachningsfasen reduceras möjligheten till arbete med målgruppen som befinner 
sig närmast arbetsmarknaden dvs. jobbutvecklingsfasen. Således reduceras också möjligheten 
att sysselsätta deltagare genom en direkt koppling mellan aktiviteter samt sysselsättning, med 
utgångspunkt i att erhålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Dock kompletteras 
Portalens sysselsättningssiffror i form av fortsatta studier genom olika möjligheter till 
vuxenutbildning. Det bör påpekas att det för många deltagare är ett nödvändigt steg för att bli 
konkurrenskraftigare på arbetsmarknaden. Dispositionen av personalsammansättningen 
vittnar om att majoriteten av medarbetarna arbetar med aktiviteter inom ramen av 
jobbcoachningsfasen dvs. totalt sex medarbetare i förhållande till jobbutvecklingsfasen som 
innefattar två medarbetare.  

 

Figur 5. Portalen bidrar till att behandla tre förändringsgap 
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Statistiskt har Portalen hjälpt 165 personer till sysselsättning i form av vuxenutbildning, 
praktik eller arbete (Verksamhetsresultat, Rapport ledningsgruppsmöte 15/5-14). Enligt kartlägging 
tillsammans med medarbetare analyserades ett urval av 55 deltagare som Portalen på något 
sätt hjälpt till sysselsättning i form av praktik eller arbete vilket innebär att vuxenutbildning 
inte togs med i beaktande. Viktigt att påpeka är att siffrorna nedan bygger på befintliga 
medarbetares kunskapsläge gällande Portalens sysselsättningsskapande vilket i detta fall 
omfattar ett års verksamhetserfarenhet. Samtidigt syftar analysen till att kvalitativt beskriva de 
sysselsättningstyper verksamheten omfattar snarare än att redogöra för Portalens kvantitativa 
sysselsättningsresultat. Deltagare kunde enligt tre sysselsättningsindikatorer kategoriseras 
med utgångspunkt i om: a) Portalen tidigarelagt sysselsättning b) Portalen ordnat 
sysselsättning c) Deltagaren skulle erhållit sysselsättning utan Portalen d) Deltagaren har 
nekat sysselsättningsalternativ alternativt stoppats av Arbetsförmedlingen pga. 
arbetsmarknadspolitiska regler (Intervju 8). Resultatet ser ut enligt nedan: 

Figur 6. Kategorisering av sysselsättning 

Sysselsättningsindikator Portalen har 
tidigarelagt 
sysselsättning 
 

Portalen har 
ordnat 
sysselsättning 
 

Deltagare skulle 
ha fått 
sysselsättning 
utan Portalen 
 

Deltagare har 
nekat 
sysselsättning 
som erbjudits 
eller stoppats av 
AF 

Antal deltagare 3 29 (40-11) 11 12 
 

Detta innebär att utvecklad samverkan i kombination med tät dialog med en kontaktperson på 
Arbetsförmedlingen medför att resursallokeringen effektiviseras dvs. Portalens 
arbetskonsulent kan därmed fokusera på deltagare som enligt regelverket faktiskt har 
möjlighet att få tillgång till Portalens tjänster vilket gör matchningsarbetet mer produktivt. En 
liten andel av sysselsättningsskapandet har tidigarelagts främst i form av samverkan med 
kommunens Arbetsmarknadskontor som i sin tur bidragit till sysselsättning. Vissa deltagare 
bedömdes vara konkurrenskraftiga samt befinna sig tillräckligt nära arbetsmarknaden och 
därmed kunna kategoriseras inom ramen för deltagare som skulle ha fått sysselsättning utan 
Portalen. I detta fall betraktades Portalens insats som en undanträngningseffekt.  
       Portalen har därmed lyckats sysselsätta deltagare med hjälp av mestadels en person 
eftersom aktiviteten söka jobb stagnerade utan någon långsiktig framgång. Framgången beror 
i hög grad på den aktiva uppsökningsmetod som använts för att initiera en relation med 
arbetsgivare samt skapa sig en uppfattning om arbetsgivares behov samt konkreta efterfråga. 
Förtroendeskapande möten via telefon eller "face to face" möten banade väg för ett väl 
utarbetat nätverk samt effektiva kommunikationskanaler. Portalens målgrupp är relativt 
heterogen vilket ställer stora krav på att möta arbetsgivarens behov på ett optimalt sätt, vilket 
den uppsökande metoden bidragit till. Deltagare har också möjlighet att få kvalitativ hjälp 
dvs. ett möte på den arbetssökandes villkor som stundtals innefattar långa diskussioner om 
drömmar samt realistiska mål.   
Genom konkret data kan den operativa verksamhetsledaren därefter följa upp arbetet på ett 
tillfedställande sätt genom att exempelvis ställa frågor gällande hur många gånger 
arbetsgivaren kontaktades eller träffades "face to face".   
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För att tydliggöra kopplingen mellan aktiviteternas innehåll samt effekten som var tänkt att 
produceras har insatserna kategoriserats utifrån tre utvecklingsstrategier i form av mätbara 
indikatorer:    

* Lära på plats strategin, vars utgångspunkt är att deltagare aktiveras på Portalen. Utveckling 
skapas genom möten med medarbetare, i form av handledning samt i grupper där också 
samarbete kan förekomma. Lärandet kommer till stånd i form av att utföra saker inom ramen 
för aktiviteten, vilket implicerar att deltagaren prövar sig fram, diskuterar och utbyter 
erfarenheter i kombination med aktiv vägledning.  

*Lära sig själv strategin, vars utgångspunkt är att deltagare tar eget ansvar för aktivitet utanför 
Portalen. Inköp av litteratur sker på egen hand samt kännetecknas aktiviteter av självstudier 
då kunskapsförmedlingen från lärare till elev är linjär dvs. att omsätta kunskapen i praktiken 
sker i ett senare steg.  

* Lära av andra strategin, vars utgångspunkt är att deltagare förväntas lära sig genom att 
lyssna på externa föreläsare eller i form av studiebesök, deltagande på nätverksträffar, där det 
primära målet är att jämföra olika deltagares referensramar eller lära av framgångsrika 
människors berättelser (Brulin, Svensson, 2011:131). 

Figur 7. Kategorisering av aktiviteter utifrån tre utvecklingsstrategier 

Aktivitet  Insatsområde            Antal verksamhetsår       Utvecklingsstrategi 
 
Grundläggande 
svenska 

Svenska språket samt 
svenska koden 

Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

Lära på plats 

Mer svenska  Svenska språket samt 
svenska koden 

Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

Lära på plats 

Att söka jobb Arbetsmarknad samt 
svenska koden 

Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

Lära på plats samt 
lära av andra 

Arbetsrådgivning Arbetsmarknad Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

Lära på plats 

Workshop Samhället Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

Lära på plats 

Multi-kulti samtal Samhället  Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

Lära av andra 

Data grund Samhället  Våren 2013  Lära på plats 
Studiebesök Samhället samt 

svenska koden 
Våren 2011 dvs. 
sedan uppstart 

Lära av andra 

 

Aktiviteternas karaktär präglas av en långsiktig utvecklingsstrategi inriktad på 
anställningsbarhet utifrån ett perspektiv där deltagaren förväntas applicera erhållen kunskap 
inom olika delar av yrkeslivet. Kopplingen mellan aktiviteters innehåll samt deltagares 
kunskapsinhämtning tydliggörs samt förstärks eftersom nästintill alla aktiviteter innefattar 
icke-linjär kunskapsförmedling. Därmed säkerställs att kommunikationen är tydligt förankrad 
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mellan sändare samt mottagare vilket innebär att kunskapsinhämtningen säkerställs. Samtidigt 
omsätts kunskapen i praktiken i nära anknytning till aktiv hjälp samt handledning vilket 
förstärks av att antalet i aktivitetsgrupperna aldrig överstiger tio deltagare. Detta gäller inte 
aktiviteterna Studiebesök samt Multi-kulti samtal som präglas av "lära av andra strategin". 
Inslag av lära sig själv strategi förekom endast då deltagarna i vissa fall tilldelats läxa, eller då 
deltagare uppmuntrades att söka jobb på egen hand utöver ordinarie handledning.   

4.1.3 Intervjuer med medarbetare samt nyckelpersoner  

Bedömningen av aktiviteternas innehåll dess relevans för utfallet samt upplevelserna av 
verksamheten har kompletterats med ett externt perspektiv då nyckelpersoner samt 
medarbetare har intervjuats varigenom åsikterna därefter har kunnat användas som en del av 
beslutsunderlaget som legat till grund för redogörelsen av insatsens effekter.  
        Inledningsvis var Portalen en plats som "alla" Hagebybor sökte sig till men detta 
ändrades snabbt. Den huvudsakliga anledningen var att målgruppen inrikesfödda samt 
utrikesfödda vilka etablerat sig i samhället ansåg att Portalens tjänsteutbud var bristfälligt. 
Människor inom målgruppen var väl medvetna om arbetsmarknadens förutsättningar samt 
regler samt ville föra en diskussion med Portalen likt den de var vana vid att föra med 
Arbetsförmedlingen. Dessutom möttes medarbetare utifrån ett förhållningssätt där förväntan 
var att arbete skulle serveras utifrån önskemål. Samtidigt fanns krav på att b la. få träffa 
specifika arbetsgivare. I takt med att målgruppen utrikesfödda samt nyanlända växte sig allt 
större på Portalen skapades en undanträngningseffekt och åsiktsbildningen präglades då av att 
Arbetsförmedlingens insatser i högre utsträckning riktades mot etablerade samhällsgrupper 
och att Portalens verksamhet riktades mot utrikesfödda samt nyanlända (Intervju 11,12,13,14).   
       På Portalen känner sig vissa deltagare som en del av "familjen", faktorer som trygghet, 
glädje samt omtanke anses prägla verksamhetsprocessen. Samtidigt är det en vedertagen 
uppfattning att kärnan till deltagares frustration är det faktum att statusen som åtnjutits i 
hemlandet bytts ut mot arbetslöshet samt utanförskap vilket i kontrast till den ursprungliga 
sociala, arbetsmarknadsmässiga samt ekonomiska statusen är betydligt sämre. Kulturellt finns 
många utmaningar och jämställdhet mellan könen kan uppfattas på olika sätt, speciellt 
förhållandet på arbetsmarknaden med utgångspunkt i mannens roll som försörjare. Då 
mannen mister sin roll som försörjare fragmenteras familjestrukturen och situationer som 
aldrig uppstått tidigare måste hanteras. Portalen påstås vara den plats där människor får hjälp 
med arbetsrelaterade problem utifrån ett mångdimensionellt perspektiv där b la. mentala 
aspekter tas med i beaktande (Intervju 11,12,13,14).    
        För att exemplifiera redogörs det för "utvecklingsresor" som deltagare genomgått på 
Portalen. Majoriteten av deltagarna karaktäriseras av dåligt självförtroende, motivation samt 
uppgivenhet. De känner sig svikna, utelämnade samt utnyttjade varpå Portalen blir ett första 
steg mot att börja om på nytt, mot det "omöjliga" dvs. att få ett arbete. Många ser Portalen 
som sin sista chans att faktiskt få ett arbete, de har ofta via släkt samt vänner hört att Portalen 
bryr sig om sina deltagare (Intervju 11,12,13,14).     
Många deltagare kommer också med förhoppningen om att Portalen ska servera arbetet åt 
dem, vilket är helt fel förhållningssätt och i dessa situationer uppstår en besvikelse över att allt 
tar så lång tid eller pga. utebliven anställning. I bästa fall ser resan ut enligt följande:  
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I initieringsfasen är deltagaren helt förstörd, förvirrad samt uppgiven med förhoppningen om 
att tilldelas ett arbete via Portalen. Majoriteten vill ha ett enkelt arbete inriktat på praktiska 
arbetsuppgifter. Portalen erbjuder då två utvecklingsvägar där en är jobbutveckling medan 
den andra är jobbcoachning.  
       Portalens främsta bidrag är att individen får kvalitetshandledning då den specifikt inriktas 
utifrån individens behov samt förutsättningar. I vissa fall omvärderar deltagaren sina mål 
eftersom arbetsmarknadsinformation, kunskapsinhämtning gällande arbetsgivares 
förutsättningar samt krav i kombination med realistiska samt uppnåeliga mål leder till 
medevetenhet, motivation, samt drivkraft, vilket leder till att livet återigen känns meningsfullt. 
Som nämnts tidigare är många deltagare i behov av vidareutbildning samtidigt som 
studiemotivationen är extremt låg. Men ett individfokus i kombination med kvalitativ 
handledning bidrar till att deltagare får den hjälp som verkligen efterfrågas av samhället vilket 
också skapar förtroende samt vilja att lyssna på den rådgivning som ges. Detta leder till att 
deltagaren tar det steget vilket majoriteten av deltagare i samma situation skulle behöva göra 
dvs. fortsätta studera. Skillnaden är att valet görs aktivt och självmant med fullständig 
kunskap om vägen till målet.      
Ett annat exempel är deltagare som anses tillhöra kategorin "hopplösa fall" dvs. analfabeter. 
Ett utmärkt exempel på Portalens resultat är då en deltagare inledningsvis var analfabet som 
efter sin tid på Portalen började studera på sfi nivå c. Dessa personer blir också förebilder för 
andra deltagare och inte minst människor i Hageby som befinner sig i samma situation och 
samtidigt skapas bilden av att ingenting är omöjligt (Intervju 11,12,13,14).  
       Denna bedömning bekräftas också då Portalen anses fylla de hål som systemet inte riktigt 
klarar av att fylla. Myndigheterna påstås inte erbjuda samma tjänst då Portalens verksamhet är 
obyråkratisk samt coachande i hög utsträckning. Verksamhetsiden är annorlunda 
jämförelsevis med Arbetsförmedlingens tjänster som inriktas på att erbjuda tillgängliga 
arbeten i kombination med regler samt krav. På Portalen inriktas fokus på vad deltagaren vill 
dvs. målet är utformat utifrån individens önskemål vilket är motivationsstimulerande. 
Samtidigt har Portalen möjlighet att hjälpa till med att ordna enklare arbeten samt försöka 
hjälpa till att möjliggöra resan om deltagare efterfrågar att nå ett långsiktigt mål vilket ofta 
kräver utbildning. Portalen anses också vara högst bidragande till den attitydsförändring som 
redogjordes för tidigare vilket också medfört att människor verkligen vidareutbildat sig och 
behållit motivationen till studier (Intervju 8,11).   
       Att Portalen fyller de hål som systemet inte riktigt klarar av att fylla är återkommande 
åsikter gällande hur verksamhetens huvudsakligen bidrar till att syselsätta människor. 
Deltagare som befinner sig inom ramen för specifikt jobbutveckling tillhör samhällets breda 
spektrum av samhällsgrupper. Portalen hjälper a) individer i åldersgruppen 18-25 som 
studerar på deltid och som vill arbeta extra men som förväntas livnära sig på CSN b) 
studietrötta individer i samma åldersgrupp c) ungdomar i åldersgruppen 14-18 som strävar 
efter ett sommarjobb d) nyanlända inom ramen för etableringsplanen e) asylsökande f) äldre 
industriarbetare som inte har för avsikt att vidareutbilda sig g) individer generellt inom ramen 
för fas ett till tre.  
        En gemensam nämnare för dessa målgrupper är att de på något sätt känt sig svikna av 
samhället och där har Portalen fyllt en avgörande funktion i form av stöttning samt 
vägledning. Portalen är dels en plats där människor får hjälp med att hitta ett arbete men 
samtidigt är det en plats där människor kan vara sociala. Denna faktor leder till att 
verksamhetsprocessen mot ett arbete blir effektivare då faktorer som annars inte skulle ha 
varit en del av målbilden kan inkluderas och många gånger reduceras hindren väldigt snabbt. 
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Många behöver någon som lyssnar på dem för att de ska orka kämpa vidare, de behöver 
stöttningen för att behålla motivationen. Den psykologiska faktorn är avgörande och en stor 
del av coachningen består av motiverande insatser där självkänslan höjs. Detta gör att 
deltagarna förhoppningsvis lämnar verksamheten lite positivare jämfört med när de först kom 
och detta underlättar utvecklingsarbetet (Intervju 11,12,13,14).  
        Vikten av vidareutbildning konstateras vara en avgörande faktor för Norrköpings framtid 
och där har Portalen bidragit i hög utsträckning. Den totala problematiken är att många står 
utanför arbetsmarknaden. I kontrast till detta är Portalen väldigt litet men verksamheten bidrar 
och kan bidra mer om resurser tillförs. Det finns en övertygelse om att Portalen har hjälpt 
deltagare att bryta utanförskapet samt den sociala isoleringen då människor kommer in i ett 
sammanhang där de kan få hjälp med att få ett arbete samt en utbildning. Det påpekas också 
att Portalens verksamhetinsats resulterar i att deltagaren på lång sikt erhåller ett arbete vilket 
också gör det svårare att mäta det kortsiktiga utfallet. Därmed måste verksamheten bedrivas 
ur ett långsiktigt perspektiv dvs. inte bara tre år. På frågan om målen varit för breda eller 
snäva kommer utbildningsfaktorn på tal igen då det fastslås att det inledningsvis var mycket 
fokus på att erbjuda praktik samt arbete. Successivt insåg inblandade parter att en ordentlig 
utbildningsinsats krävdes och däför segmenterades Marieborgs roll. (Intervju 5) 
       Enligt respondenten har samhället inte förmågan att nå människor som befinner sig allra 
längst ned, dem som behöver mest hjälp. Portalen betyder mycket för människor som inte har 
verktygen att ta sig uppåt, som stagnerar och som bara sjunker ned i ännu större utanförskap. 
Samhället klarar av att utveckla individen om man befinner sig på trappsteg nummer ett men 
vad händer om individen inte klarar av att ta sig till steg ett pga. befintliga egenskaper som 
inte har kunnat påverkas tidigare. Bara att Portalen finns till hjälper kommunen enormt 
mycket eftersom verksamheten bidrar till ökat hopp om framtiden både i Hageby samt 
Norrköpings kommun i helhet (Intervju 6).   
       Portalen anses komplettera systemet på ett tillfredställande sätt och framstår som en lots 
vars huvudsakliga resultat kännetecknas av kartläggning gällande samhällets isolerade 
medborgare vilka befinner sig i utanförskap. Dessutom anses Portalen bidra med att slussa 
dessa vidare till samhällssystemet där den konkreta insatsen samt utvecklingen sker. Portalen 
bidrar med förarbetet där rätt målgrupp kan anpassas till systemets olika åtgärder. Portalen 
anses jobba mer med uppsökande verksamhet vilket medför att medarbetare kommer i kontakt 
med socialt isolerade individer, det är mer av en mötesplats dit människor förutsättningslöst 
kan komma för att få hjälp vilket är en stor skillnad på den byråkrati de möter i samband med 
att  vara en del av systemet. Inom ramen för verksamheten finns möjligheten att lära känna 
personen som omfattas av framtida åtgärder. Detta skapar förståelse för individens situation, 
då byråkratin knappast har möjlighet att veta vad som händer i människors liv. Därför är det 
av stor vikt att kunnna följa människor under olika processer i systemet vilket möjliggör 
tillgång till kunskap om varför en deltagare exempelvis uteblir från samhällsåtgärder (Intervju 
9).  

4.2 Portalens intervention gällande bieffekter 
En bieffekt kan definieras som en konsekvens som åtminstone indirekt och till någon del är 
orsakad av interventionen och som faller utanför det som i interventionen var planerat för att 
åstadkomma huvudeffekter (Vedung, 2009:103). 
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Serendipiteter uttrycker "glada olyckor samt trevliga överraskningar" vilket kan ses som 
överraskande effekter i ett utvecklingsarbete. Begreppet kan förstås ur ett perspektiv där 
forskaren har förmågan att hitta något nyttigt förutom det man primärt sökte samt vad som 
orsakat händelsen dvs. hur effekten uppstått (Att fånga effekter - av program och projekt. Brulin Göran, 
Svensson Lennart, 2013:26). 
Exempelvis kan oavsedda eller överraskande effekter omfatta kunskapsförmedlingsprocesser 
där människor som genomgått en utbildning inte får använda kunskaper som erhållits inom 
målområdet. Istället blir kunskapen användbar i andra sammanhang vilket medför att 
individen erhållit verktyg för att kunna utvecklas i en ny miljö (Brulin, Svensson, 2013: 20). 
Inom ramen av lärande utvärdering är långsiktiga multiplikatoreffekter ett centralt fenomen 
samt viktigt att ta med i beaktande. Långsiktiga lär - och utvecklingsprocesser syftar till ökad 
innovationsförmåga. Som ringar på vattnet ska erfarenheter samt kunskaper spridas för att 
bidra till ökad dynamik i de regionala tillväxtprocesserna (Brulin, Svensson, 2013: 21). 

4.2.1 Portalens intervention gällande ökad effektivitet av 
integrationsprocessen 

Tidigare i avsnitt 4.1.3 klargjordes att Portalens verksamhet i hög utsträckning är behovsstyrd 
samt i kombination med faktorer så som frihet, flexibilitet samt individfokus medfört att 
verksamhetsutvecklingen har präglats av olika majoritetsgruppers behov som också gjort 
avtryck på aktiviteters utformning. Uppdelningen i jobbcoachningsfasen samt 
jobbutvecklingsfasen kännetecknar två utpräglade delar av verksamhetsinriktningen. I 
samband med att Portalens huvudsakliga målgrupp kom att bli nyanlända samt utrikesfödda 
innebär det att Portalens aktiviteter i hög utsträckning kan betraktas som så kallade 
förstegsaktiviteter inom ramen för integrationsprocessen. Med utgångspunkt i att större delen 
av Portalens utbildningskoncept baseras på att förstå den svenska kontexten med hjälp av tre 
faktorer dvs. koden, samhället samt språket framstår verksamhetens bidrag till effektivare 
etablering väldigt tydligt.  
         Med utgångspunkt i integrationsprocessen omfattas två målgrupper av Portalens 
tjänsteutbud vilka är nyanlända samt människor som befinner sig inom ramen av en 
etableringsplan. Enligt Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska 
Migrationsverket erbjuda nyanlända organiserad sysselsättning enligt fjärde 
paragrafen: "Migrationsverket skall i lämplig omfattning ge dem som avses i 1 § första 
stycket 1 och 2 sysselsättning genom att de får tillfälle att delta i svenskundervisning, i 
skötseln av förläggningar och i annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen 
meningsfull". Målgruppen som avses i första paragrafen första stycket 1 och 2 är följande: 
"Enligt 1 § I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar 
som:  
1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan 
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande 
äldre bestämmelser (asylsökande), 
2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt 
skydd" (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1994137-om-
mottagande-a_sfs-1994-137/). Portalens insatser har således bidragit till att målgruppen 
asylsökande erbjudits möjligheter att utveckla sina färdigheter i det svenska språket samt 
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förståelsen för kontextuella faktorer vilket är avgörande för en effektiv etablering. Därmed har 
också Migrationsverkets uppdrag om organiserad sysselsättning uppfyllts.   
 

 

Figur 8. Kategorisering av målgrupper inom ramen för integrationsprocessen 
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Målgrupp två består delvis av människor som anser sig behöva komplettera sin befintliga 
kunskapsbas inom ramen för jobbcoachningsfasen. Resterande del av målgrupp två som tar 
del av aktiviteterna inom ramen för jobbcoachningsfasen är föredetta deltagare som efter 
beslut om uppehållstillstånd återkommer till Portalen när de påbörjat sin resa mot 
egenförsörjning. Enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
ska Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlände genom ett etableringssamtal utforma 
en individuell plan vars innehåll huvudsakligen ska ange hur individens 
arbetsmarknadsetablering ska påskyndas. Enligt sjunde paragrafen ska etableringsplanen: 
"utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, 
myndigheter, företag och organisationer. Planen ska omfatta högst 24 månader och minst 
innehålla 
1. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att 
delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), 
2. samhällsorientering, och 
3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet". 

Målgruppen som omfattas av lagen är enligt andra paragrafen: "en nyanländ som har fyllt 20 
men inte 65 år och som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för 
folkbokföring, om uppehållstillståndet har beviljats" 
(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2010-197/). 
Därmed kan Portalen anses bidra med aktiviteter enligt sjunde paragrafen punkt tre dvs. 
"aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet". På så sätt 
är Portalens insatser kompletterande och tillför individen kunskap som inte erbjuds av övriga 
aktörer exempelvis Kommunen samt Arbetsförmedlingens upphandlade kompletterande 
aktörer. Dock är "svenska språket" otvivelaktigt den aktivitet vilket majoriteten av deltagarna 
genomgår. Detta innebär att viktiga inslag i form av svenska koden, samhället samt 
arbetsmarkanden har kommit att bli sekundärt vilket har reducerat Portalens potentiella effekt.  
Portalen har samtidigt bidragit till att samverkansaktörerna insett att behovet av så kallade 
förstegsaktiviteter kan tillgodoses genom Portalens tjänsteutbud. "För att inte gå på minorna 
på arbetsmarknaden bör individer lära sig så mycket som möjligt om b la. den svenska 
arbetsmarknaden, gruppdynamik samt förhållningssätt och Portalen är en aktör som kan 
erbjuda detta" (Intervju 2, 4, 6).   
        Något som bör vara självklart i initieringsfasen är inhämtning av kunskap för att 
säkerställa att individen inte går på minorna på den "sociala marknaden". Detta är inte något 
som Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer vanligtvis kan utföra även om det finns ett 
jättestort behov av att lära sig sociala koder och liknande. Det är väldigt betydelsefullt för 
vissa målgrupper att skapa sig en fördjupad förståelse för sociala koder vilket bland gemene 
man anses vara självklart men som för nyanlända skulle effektivisera etableringen  
(Intervju 2, 4, 6).   
Effekten kategoriseras inom ramen för "förutsedda positiva bieffekter" eftersom en 
övervägande majoritet av utbildningsmodulernas innehåll medvetet har riktats mot en specifik 
målgrupp, enligt resonemang ovan (Vedung, 2009:106). 
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4.2.2 Portalens intervention gällande metodutveckling  

Portalen genomsyras av ett förhållningssätt som präglas av öppenhet, empati, engagemang 
samt drivkraft. Människans behov samt styrkor befinner sig i centrum och verksamhetens 
medarbetare har en stödjande funktion i individens resa mot egenförsörjning. Portalens 
resurser i form av nätverk, erfarenheter, kunskaper, samt personliga kontakter används för att 
maximera möjligheten att nå målet (Verksamhetsplan Portalen april 2011).  
Portalen arbetar liksom aktörer inom offentlig sektor med att människor ska nå 
egenförsörjning men skillnaden är hur arbetet med individen genomförs.  
Vad frågan är sekundär medan hur frågan anses vara viktigast. Utvecklingen av 
arbetsprocessen är avgörande dvs. hur man kan förbättra samt förändra metoder för att nå ett 
annat resultat. Portalen bidrar till metodutveckling och det faktum att personer kan arbeta 
annorlunda inom ramen för Portalens koncept skapar utveckling. Avgörande för 
metodutvecklingen är att involverade parter kliver ur sitt uppdrag samt jobbar för Portalens 
ide samt koncept (Intervju 3). 
Individens behov är viktigast och människor behöver någon som lyssnar och samtidigt 
behöver majoriteten känna trygghet dvs. skapa tillfällen för ett möte med byråkratin på 
individens villkor. Portalens verksamhet liknas vid ett scenario där individen har möjlighet att 
träffa myndigheter samt övriga aktörer i sitt vardagsrum dvs. i en miljö där man känner sig 
hemma.  
         Portalens arbetssätt baseras i hög grad på att motivera individen på många olika sätt, se 
positivt på livssituationer och fokusera på individens styrkor, där målet är att transformera 
egenskaperna till egenförsörjning.  
Alla kan inte arbeta med något man älskar men vem tar hand om de sju trappstegen som 
informellt finns innan individen påbörjar resan inom ramen för systemets första steg? frågar 
sig respondenten. Man måste vara lite av en psykolog samt förstå att människor måste känna 
sig behövda, ingen vill känna sig ensam. Respondenten påpekar att bortsett från Portalens 
koncept bidrar verksamheten med en avgörande insats vilket systemet inte gör dvs. ge 
individen kvalitativ diskussionstid samt motivera människor på många olika sätt. Detta 
medför att många väljer att fortsätta studera vilket framförallt är bra för framtida generationer. 
Vad händer om föräldrar ger upp när de inte hittar ett arbete, vad sänder det för signaler till 
barnen? frågar sig respondenten (Intervju 15).   
        I kombination med Portalens förhållningssätt erbjuder organisationsstrukturen 
möjligheter till flexibilitet samt kreativitet som dessutom är en förutsättning för att skapa en 
innovativ miljö för metodutveckling. Verksamhetens operativa arbete utgörs av två delar, 
jobbcoachningsfasen samt jobbutvecklingsfasen.  
Jobbutvecklingsfasens viktigaste inslag förutom Portalens förhållningssätt är den uppsökande 
delen av uppdraget. Detta inkluderar aktivt nätverkande med arbetsgivare genom att 
hämmande faktorer i form av lagar samt regler är obefintliga. Kontakten med arbetsgivare kan 
ske förutsättningslöst och individanpassat vilket ligger till grund för den effektiva samt täta 
dialog som dessutom bidragit till att deltagare kan få snabba svar vilket ger ökat förtroende. 
Det har också utvecklats en samverkansmetod primärt med den kommunala 
arbetsmarknadsenheten. Enheten har genom Portalens kartläggning av deltagare kunnat ta del 
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av kandidater som inom ramen av det kommunala ramverket kunnat tillgodose sig åtgärden 
(Intervju 9). 
Det framgår också att samverkansmetoder med Marieborg har mynnat ut i en kurs som 
Marieborg förlagt på Portalen pga. den trygghetskänsla många deltagare upplever när de är 
verksamma på Portalen (Intervju 11).  
Samverkan med Arbetsförmedlingens kontaktperson har inte utvecklats som förväntat och 
kan därmed inte redogöras som en utvecklad del av samverkansmetoden.       
Konkret bedrivs jobbcoachningsfasen inom ramen för Arbetarnas bildningsförbunds 
studiecirkelskoncept. På så sätt finns utrymme för diskussion, frågor samt möjlighet att 
strukturera aktiviteter på ett nytt samt kreativt sätt.  
Aktiviteterna präglas av ett tvärvetenskapligt perspektiv där utbildningsmodulerna integreras i 
varandra. Ett konkret exempel är språkundervisningen där även innehåll från övriga 
utbildningsmoduler ingår vilket gör lärandet kontextuellt. Kombinerat med metodiken 
"lyssna/läsa - lära - diskutera" omsätts teorin i praktiken vilket också skapar engagemang, 
aktivt deltagande samt incitament att lära sig mer.   
Dock har metoder samt aktiviteter inte utformats utifrån samtliga aktörers erafernheter samt 
kompetens. Samverkan baseras på att tillsammans bidra med resurser utifrån ett givet mål, 
men det operativa arbetet bedrivs i hög grad utan koppling till projektägare. Dessutom har 
samverkansmetoderna samt arbetssättet inom ramen för jobbutvecklingsfasen inte 
segmenterats vilket delvis är en del av en långsiktig utvecklingsprocess. Dock är 
kunskapsutbytet mellan involverade parter obefintligt. På så sätt har input från projektägare 
till den operativa arbetsgruppen reducerats samt har nya metoder och kunskaper inte 
analyserats för att vid behov implementeras i respektive projektägares ordinarie verksamhet. 
Detta sammantaget är en brist och reducerar den potentiella effekt som kunde ha 
åstadkommits, primärt inom Portalens verksamhet samt sekundärt inom respektive 
projektägares ordinarie verksamhet. (Intervju 6, 14, 15). 
Effekten kan i detta fall liksom föregående avsnitt kategoriseras inom ramen för "förutsedda 
positiva bieffekter". Detta kan härledas till ursprunglig programteori då verksamheten 
strukturerades utifrån ett tydligt bottom-up perspektiv där individens önskemål skulle tas med 
i beaktande i kombination med att uppdraget planerades genomsyras av ett otraditionellt 
arbetssätt (Vedung, 2009:106). 

4.2.3 Portalens intervention gällande övriga bieffekter 

Överraskande effekter kan utgöras av det faktum att det på regional samt central nivå innebär 
att en fråga får ökad legitimitet samt synlighet, eller omdefinieras eller att nya riktlinjer tas 
fram (Brulin, Svensson, 2013: 28). 
Att det på lokal nivå skapats en debatt kring hur den höga arbetslösheten i Hageby kan 
motverkas är inte Portalens förtjänst. Dock har Portalen bidragit till att "åsiktskorridoren" 
breddats vilket innebär att debatten även omfattar Portalen som en möjlig aktör i 
problemlösningen. Det är för tidigt att påstå att beslut på policynivå har omdefinierats dock 
finns alla förutsättningar att tillsammans utforma långsiktigt hållbara riktlinjer samt spelregler 
för att anta utmaningen. Detta med tanke på det strukturella ramverket Portalen omfattas av, 
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vilket innebär att betydelsefulla samhälleliga representanter i form av projektägare 
tillsammans har ett forum för att åstadkomma förbättrade förutsättningar för området.  
På interorganisatorisk nivå kan ett projekt dessutom leda till att nya samverkansformer växer 
fram mellan aktörer samt att samverkan fortsätter utvecklas när ett projekt upphör.  
Detta har troligtvis delvis varit projektägarnas intention och det faktum att det finns ett 
samverkansforum för diskussion ökar sannolikheten att konkretisera samt utforma framtida 
riktlinjer. Detta tyder på att en förutsedd positiv bieffekt har upkommit (Vedung 2009:106).    
        En negativ oförutsedd bieffekt som framkommit är att det pga. knappa resurser skapats 
en ohållbar situation vilket gjort det omöjligt att fullt ut bearbeta det befintliga 
företagsnätverket. Företagsnätverket är en framgångsfaktor gällande Portalens möjligheter att 
bidra till människors egenförsörjning och med utgångspunkt i att samverkan med arbetsgivare 
reducerats har också Portalens potentiella effekt reducerats (Vedung 2009:106).     
I takt med Portalens utveckling mot att bistå en specifik målgrupp började verksamheten 
betraktas som avsedd för endast en målgrupp dvs. primärt nyanlända samt utrikesfödda.  
Det framkommer att Portalen har blivit ett invandrarprojekt där verksamheten inriktas mot en 
målgrupp. "Svenskar behöver också arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Beroende på vilken 
majoritetsgrupp som dominerar tenderar åtgärderna att rikta in sig mer på just den specifika 
målgruppen. När majoriteten av kurserna består av invandrare så söker svenskar inte kurserna 
för att nivån sjunker speciellt språknivån. Det är svårt att tillgodogöra sig innehållet på ett 
optimalt sätt, man måste nivåanpassa kurserna. Det är en balans hela tiden och det skulle vara 
intressant att skapa nätverk för att nå svenskspråkiga som befinner sig utanför 
arbetsmarknden" (Intervju 5, 7, 37, 38). 
       Portalen har bidragit till att det skapats en "vi mot dem" känsla i framförallt Hageby 
vilket innebär att insatsen varit kontraproduktiv med utgångspunkt i målgruppen som 
beskrivits ovan. Arbetslöshetssituationen har inte förbättrats för målgruppen och samtidigt har 
chanserna för Portalen att bidra till just denna målgrupp försvårats.  
På så sätt har en oväntad negativ pervers effekt uppkommit inom målområdet vilket betyder 
att följderna av insatsen blir rakt motsatt mot vad som avsågs från början (Vedung, 2009:104). 
        Portalens insats kännetecknas av långsiktiga multiplikatoreffekter dvs. effekter som 
bidrar till ytterligare effekter som pärlor på ett radband (Brulin, Svensson, 2013: 178-179).  
Utifrån ett kunskapsperspektiv har människor fått en djupare förståelse för kontexten samt de 
framgångsfaktorer som är avgörande för att nå egenförsörjning. Detta innebär inte 
nödvändigtvis att vägen mot arbete blir kortare eller ens att individen erhåller ett arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden överhuvudtaget blir möjligt. Arbetslöshet samt utanförskap ärvs 
från generation till nästa. För att motverka detta krävs insatser som bryter de mönster som är 
så svåra att komma åt. När föräldrarna efter diskussion samt övertygelse inser att utbildning är 
vägen till egenförsörjning kommer sannolikheten öka med utgångspunkt i att barnen 
motiveras att satsa på utbildning vilket troligtvis bidrar till att barnen får en ljusare framtid 
(Intervju 3).    
Detta kan kategoriseras som en positiv förutsedd bieffekt eftersom konsekvensen av effekten 
var planerad. Detta då förhållningssättet inom ramen för Portalens uppdrag präglas av ett 
långsiktigt perspektiv där syftet är att föräldrar i en stödjande roll ska upplysa samt vägleda 
sina barn till en framtid ljusare än den de skulle gå till mötes om föräldrarna inte haft samma 
insikt (Vedung 2009:106).    
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4.3 Intervjuer med deltagare   
Deltagare har intervjuats utifrån ett brukarperspektiv där brukare är slutmottagare av 
offentliga åtgärder (Vedung 2009:119). Samtidigt har ett socialt kvalitetsperspektiv integrerats 
där sociala indikatorer har använts för att tolka deltagarnas upplevda nytta med Portalen samt 
olika delar av samhällets funktioner för att integrera ett holistiskt angreppssätt.  
Med utgångspunkt i det sociala kvalitetsperspektivet definieras begreppet social kvalite som:  
"i vilken utsträckning medborgarna har möjlighet att delta i det sociala och ekonomiska livet i 
sina samhällen under förhållanden som ökar deras välbefinnande och individuella potential"  
(Indicators of social quality and social exclusion at national and community level. Yitzhak Berman, David 
Phillips, 1999:332). 
Begreppet innefattar fyra kategorier som tillsammans utgör en sammanhängande enhet. 
Utifrån dessa kategorier kommer deltagarnas upplevda sociala kvalite mätas med hjälp av 
sociala indikatorer. Den sociala plattformen består enligt nedan av socio-ekonomisk 
säkerhet/osäkerhet, social inklusion/exklusion, social sammanhållning/anomi samt 
empowerment/disempowerment: 
 
*Socio-ekonomisk säkerhet/osäkerhet, vilket avser medborgarens grundläggande, dagliga 
behov som b la. tillgodoses av välfärdssystemen i form av arbetslöshetsförsäkring, skydd mot 
fattigdom men också tillgång till bostad.  
 
*Social inklusion/exklusion, vilket avser principerna som omfattar jämställdhet samt rättvisa 
samt de strukturella faktorer som ligger till grund för social exklusion. Målet är att samhället 
tillhandahåller en grundläggande nivå av stödjande infrastruktur, arbetsmarknadsvillkor samt 
kollektiva nyttigheter som förbättrar inklusionen.  
 
*Social sammanhållning/anomi, avser den främjande eller destruktiva kraft relaterat till social 
infrastruktur samt sociala nätverk. Målet är att skapa en grundläggande grad av 
sammanhållning vilket gör det möjligt att leva i en kontext som en riktig social varelse. I 
kontrast till detta kännetecknas anomi av bla ekonomiska klyftor mellan samhällsgrupper 
samt skillnader i tillgång till kollektiva varor. 
 
*Empowerment/disempowerment, avser förverkligande av kompetenser vilket innebär 
individuell komplementär kompetenshöjning utifrån befintlig kunskapsnivå för att kunna delta 
i olika samhälleliga sammanhang, exempelvis erhålla ett arbete och således vara en del av 
arbetsmarknaden. Å andra sidan avser det möjligheten att uppnå sin fulla potential. 
 
De tre förstnämnda kategorierna utgör tolkningsramen för samhällets funktioner medan 
empowerment eller egenmakt specifikt relateras till Portalens verksamhet samt ligger till 
grund för en fördjupad analys.  

4.3.1 Socio-ekonomisk säkerhet/osäkerhet 

Bostadsaspekten är av yttersta vikt att ta med i beaktande inom ramen för indikatorn socio-
ekonomisk säkerhet/osäkerhet då bostadssituationen påverkar människors hälsa samt 
välbefinnande. En bostad medför trygghet, samtidigt är det ett privata forum där individen kan 
hämta energi. Utan grundläggande socio-ekonomisk säkerhet i form av drägliga 
boendeförhållanden implicerar det ökade svårigheter att sköta dagliga sysslor samt mer 
avancerade uppgifter som arbete eller utbildning. Frågorna femton till arton har legat till 
grund för bedömningen och nästan hälften av deltagarna upplever att det är trångbott i den 
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bostad de lever i. Bostadsområdet Hageby upplevs som ett bra mångkulturellt område där 
Mirum samt spårvagnen förstärker upplevelsen. Dock är bostadsbristen ett återkommande 
problem som majoriteten av deltagarna upplever påverkar samtliga delar av livets skeenden 
negativt. Konkret exemplifierar respondenten detta genom att uttryckligen konstatera att 
framtidsplanering inte går att tänka på då vardagen består av att leta efter tillfällig bostad.  
"Jag har ingenting här", konstaterar respondenten och uttrycker därmed sitt missnöje med att 
inte kunna leva ett normalt liv (Intervju 12). 
       I övrigt har deltagarnas upplevelse av den socio-ekonomiska aspekten tolkats utifrån 
förtroendet för samhällets institutioner vilket omfattas av fråga tjugosex. Majoriteten har ett 
stort förtroende för samhällets institutioner, dock finns det delade åsikter om 
arbetsförmedlingen samt politiker i största allmänhet. Det finns ett utbrett politikerförakt och 
detta beror på människornas tidigare erfarenheter av politik som b la. förknippas med diktatur, 
korruption samt förtryck. Portalens bidrag ur detta perspektiv baseras på information om 
systemet samt samhället, hur det institutionella ramverket påverkar människor. Diskussioner 
om demokrati, individens rätt att påverka, tycka samt tänka om olika samhälleliga fenomen, 
bidrar sammantaget till en ökad förståelse för kontexten deltagarna befinner sig i. Portalen 
bidrar också till att skapa en förståelse för Arbetsförmedlingens verksamhet då målgruppen 
aktiva deltagare delvis har annan uppfattning av verksamhetens roll samt funktion. 
Respondenten framhåller att arbetsförmedlarna har mycket att göra medan andra aktiva 
respondenter påpekar att myndigheten har en administrerande funktion då det förklaras att för 
höga krav på att myndigheten ska ordna arbete är orealistiskt (Intervju 7). 
       Respondenten framhåller att Portalen fyller en avgörande funktion då människor som 
känner en oro över bostadssituationen kan ställa frågor samt få dem besvarade i lugn och ro. 
Samtidigt bidrar Portalen till att förbättra situationen för människor som inte har ett 
permanent boende eller befinner sig i en bostadssituation där trångboddhet är ett faktum 
(Intervju 24). Deltagare upplever Portalen som en trygg och säker plats där de kan komma bort 
från vardagsproblemen, där aktiviteter reducerar framförallt stress som många känner samt 
förbättras människors allmänt försämrade välbefinnande. Det finns en hög grad av tillit till 
verksamheten på Portalen och detta är viktigt då det skapas ett socialt kapital mellan 
människor och de samhälleliga institutionerna. Detta är av yttersta vikt för människor som av 
tidigare erfarenheter påverkats negativt samt blivit orättvist behandlade av samhället, vilket 
innebär att de helt enkelt har svårt för att lita på andra människor, politiker samt byråkratin. 
Sannolikheten att det skapas en hög grad av tillit till samhällets institutioner är högre i 
välfärdsstater liksom Sverige. Detta går att relatera till en övervägande majoritet av 
respondenterna som med utgångspunkt i det institutionella ramverket upplever det svenska 
välfärdssystemet som väldigt bra. En hög grad av socialt kapital medför också att människor 
blir villigare att delta i sociala nätverk och aktiviteter vilket leder oss in på indikator två, 
social inklusion/exklusion.  

4.3.2 Social inklusion/exklusion 

Fråga tjugofem samt tjugosju till tjugonio ligger till grund för tolkningen av social 
inklusion/exklusion. En övervägande majoritet av respondenterna anser sig vara delvis 
inkluderade och hävdar samtidigt att Sverige är ett fantastiskt land fritt från orättvisor och 
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förtryck. Dock finns det ett tydligt mönster i form av att människor deltar i specifika 
aktiviteter som kännetecknar olika etniska grupper vilket medför att människor inom ramen 
av samhällssfären lever samt verkar inom en isolerad grupp av människor. Detta implicerar att 
människor i begränsad utsträckning exponeras för andra etniska grupper, och framförallt inte 
får möjlighet att utveckla språket samt det sociala nätverket som är så viktigt för en långsiktig 
arbetsmarknadsinkludering. Det finns en informell dold strukturell 
arbetsmarknadsdiskriminering som försvårar etableringen på arbetsmarknaden dvs. 
arbetsgivare är misstänksamma mot akademiska bevis från tredje land samt den kompetens 
personen i fråga påstår sig besitta. Språket utvecklas effektivast i kombination med praktisk 
träning, vilket ett arbete underlättar då arbetstagaren ges möjlighet att effektivt kommunicera 
med b la. medarbetare.  
       Två faktorer reducerar individens möjligheter att utvecklas. Dessa utvecklingsbarriärer 
utgörs av socialt samhälleligt deltagande i etniskt samt kulturellt isolerade grupper, i 
kombination med det faktum att förutsättningarna för att inkluderas på arbetsmarknaden 
förknippas med enormt höga krav både gällande kompetens, akademisk bakgrund, erfarenhet 
samt nätverk. Portalen bidrar i hög utsträckning till att människor bryter isolationen vilket är 
förknippat med kulturellt utanförskap. Portalen lär deltagare svenska traditioner, det är 
samtidigt ett forum för kulturellt utbyte, deltagare kan kommunicera på svenska samt få 
individuellt stöd vilket individualiserar samt effektiviserar kunskapsinhämtningen.  
        Respondenten betonar: "vi vill träffa svenskar", och anser att ett utbyte med inrikesfödda 
i högre utsträckning bör vara ett naturligt steg mot egenförsörjning (Intervju 32). Flera av 
respondenterna betonar också behovet av kontakter för att nå arbetsmarknadsinkludering och 
gällande nätverk har Portalen bidragit enormt med sitt företagsnätverk samt uppsökande 
metoder i arbetsgivarnätverkandet: "Jag har inga kontakter och utan Portalen som jobbat hårt 
för mig skulle jag aldrig fått jobb"(Intervju 14). Frånvaron av "enkla jobb" är också en utmaning 
primärt för människor med begränsad akademisk bakgrund. Här har Portalen bidragit med att 
förse deltagare med kunskap om b la. arbetsmarknadsstrukturen samt informella koder som 
vanligtvis inte lärs ut. Dock är kunskapen av stor vikt för att kunna hitta "rätt väg" på 
arbetsmarknaden samt erhålla ett arbete. Samtidigt finns ett brett utbud av företag i Portalens 
nätverk vars verksamhet kännetecknas av praktiskt orienterade arbetsuppgifter vilket kan 
matchas mot deltagare med begränsad utbildningsbakgrund.  
       Det finns en variation i respondenternas svar när vi diskuterar möjligheterna att förändra 
samt förbättra bostadsområdet. Vissa anser sig ha mandat att förbättra samt förändra medan 
andra anser det vara omöjligt. En gemensam nämnare är att majoriteten anser sig ha 
möjligheten att påverka, dock är den allmänna uppfattningen att det inte alltid är säkert att det 
leder till förändring samt förbättring. Detta är en intressant faktor med utgångspunkt i att 
individen förväntas forma sin framtid på egen hand. I diskussionen framkommer det också att 
respondenterna inte upplever sig ha verktygen för att faktiskt kunna förändra samt förbättra 
sin livssituation. Processen från början till slut är otydlig för många respondenter och kedjan 
av beslutsfattande alldeles för komplex för att kunna placeras i ett sammanhang där individen 
faktiskt har makt att förändra. Vissa respondenter har erfarenhet samt kunskap om b la. 
politiska beslutsprocesser men anser sig varken ha tid eller energi att påverka, vilket kan 
relateras till politikerförakt. För människor som faktiskt saknar förståelsen för hur förändring 
sker samt hur individen kan påverka sin egen situation eller för människor som är nyanlända 
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är Portalen en aktör som får deltagare att känna sig inkluderade samt behövda. En 
övervägande majoritet av respondenterna anser att Portalen hjälpt dem med något som 
medfört att målet blivit konkretare vilket samtidigt lett till att individen känt sig mer 
självständig samt faktiskt erhållit verktygen för att bli mer inkluderad framförallt på 
arbetsmarknaden men även i andra samhälleliga sammanhang.    

4.3.3 Social sammanhållning/anomi 

Frågorna nitton till tjugo, tjugotvå till tjugofyra samt trettio till trettiotvå var utgångspunkten 
för diskussion kring social sammanhållning/anomi. En övervägande majoritet av 
respondenterna framhåller tryggheten samt sammanhållningen på Portalen, "vi är en familj", 
säger respondenten som personifierar de positiva upplevelserna av Portalen (Intervju 3). 
Samtliga respondenter framhåller att de inte upplever någon rädsla för att vistas i området 
Hageby eller i Norrköping överhuvudtaget och det är endast två personer som upplevt sig 
kränkta på något sätt. Jämförelsevis med respondenternas tidigare upplevelser vilka ofta varit 
präglade av krig samt förtryck är Sverige ett fantastiskt land och samtidig påstås att det inte 
finns någon anledning att känna oro eller att vara rädd. Utifrån diskussionen framkommer att 
Portalens styrka ligger i att faktiskt kunna erbjuda ett forum där människor från olika kulturer 
kan mötas samt ingå i en social gemenskap fritt från politiska, religiösa eller etniska 
konflikter. Som respondenten påpekar så kan två fiender från hemlandet plötsligt sitta med 
varandra på Portalen, och även om den sociala interaktionen inte präglas av direkt 
kommunikation är det ett framsteg att ens kunna sitta i samma lokal (Intervju 30). Detta är 
dessutom av stor vikt för den interkulturella kommunikationen som i hög grad präglas av 
befintliga referensramar.  
        Som tidigare nämnts känner deltagare att Portalen är till för dem, att medarbetarna alltid 
har tid för dialog, ge råd samt vägledning, vilket sammantaget leder till att deltagarna i bästa 
fall upplever Portalen som en del av familjen. Ett stort förtroende för verksamheten bör kunna 
härledas till att majoriteten av respondenterna anser sig kunna lita på de flesta människorna 
vilket i vissa fall ansågs som en självklarhet. Även om Portalen inte är den avgörande faktorn 
gällande deltagares upplevda tillit till andra människor är respondenternas upplevelser av 
verksamheten en bidragande faktor som förstärker upplevelsen av tillit vilket främjar 
utvecklingn av socialt kapital, vilket analyseras utförligare i avsnittet empowerment.  
       Inom ramen för en intervju framkommer det att engagemanget för föreningslivet 
hämmats av att styrningen präglats av diktatoriska inslag. Respondenten framhåller att 
demokrati är bra för sammanhållningen och att människor bör engagera sig politiskt samt 
inom föreningslivet (Intervju 29). I kontrast till detta menar en oliktänkande respondent att 
människor inte bör involvera sig i den politiska sfären då det är upp till Gud att bestämma den 
samhälleliga utvecklingen (Intervju 5). Detta visar på den heterogenitet som karaktäriserar 
sammansättningen av Portalens målgrupp och den process av kulturellt utbyte som omedvetet 
genomsyrar verksamheten samt den sammanhållning som långsiktigt skapas med 
utgångspunkt i att människor får en fördjupad förståelse för varandra.        
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4.3.4 Empowerment/disempowerment 

Empowerment eller egenmakt tolkas utifrån frågorna fyra till fjorton som kännetecknas av ett 
fokus på Portalens huvudsakliga mål dvs. att hjälpa människor till egenförsörjning. Begreppet 
empowerment kan operationaliseras utifrån två perspektiv då det antingen kan betraktas som 
ett utfall, i form av individens möjligheter till att förverkliga den kompetens som ligger till 
grund för individens deltagande i olika samhälleliga sammanhang dvs.  förmågan att vara en 
del av ekonomiska, sociala, politiska samt kulturella processer. Således innefattar det 
kompetens samt förmåga att vara en del av arbetsmarknaden, vilket är ett anpassningsinriktat 
förhållningssätt till individens kunskapsresa.  
Ett utvecklingsinriktat förhållningssätt till individens kunskapsresa förutsätter möjligheten att 
uppnå sin fulla potential. Detta betyder utveckling samt verktyg vilket ges för att på lång sikt 
nå det mål som individen maximalt skulle kunna uppnå, utifrån förutsättningen att talang tas 
tillvara på samt stimuleras på bästa tänkbara sätt.  
I praktiken utmärks Portalens verksamhet av att vara både anpassningsinriktad samt 
utvecklingsinriktad. Varje metod får ungefär lika mycket utrymme och är i hög grad 
individberoende. Dock syftar Portalens verksamhet till att i högre grad vara 
utvecklingsinriktad vilket innebär att människor ska få möjlighet att nå sin dröm enligt 
Portalens slogan "där drömmar blir till verklighet". Att uppfylla sin dröm innebär att 
deltagaren har ett långsiktigt mål vilket vanligtvis kräver utbildning. I kombination med 
studier är målet på kort sikt att livnära sig genom att välja ett arbete som egentligen inte är en 
del av det primära huvudmålet utan snarare ett delmål. Därmed skapas en plattform för att på 
lång sikt eventuellt nå sin dröm eller i alla fall arbeta inom en verksamhet där individen 
verkligen kan uppfylla sin fulla potential.  
Ur ett direktdemokratiskt perspektiv redogörs det nedan för tre respondenters upplevelser av 
Portalen där två valt att deltidsarbeta i kombination med att vidareutbilda sig. Den tredje 
respondenten var i initieringsfasen asylsökande och fick därefter permanent 
uppehållstillstånd. Redogörelsen av upplevelserna har utformats genom att respondenterna 
själva skrivit med deras egna ord. Respondenterna som valts ut namnges a), b) samt c). 
 
Respondent a) Hello, I am Samer Akkad, Dentist from Syria, asked for asylum in Sweden and 
got a residence here. It was the hardest moments that I have been while I wait for a decision 
to approve the accomodatio. At this period I decided to visit Portalen and they taught me 
Swedish language, helped me to meet new friends, integration and coexistence in Swedish 
society. Portalen also helped med to identify some of the habits and traditions and culture of 
the Swedish people, and the general laws and regulations of the country. Thank you Portalen 
for your great services and I hope for you the best. 
 
Respondent b) Hej, jag kommer från Somalia och har varit i Sverige snart sju år. Den senaste 
tre året har jag bott i Hageby och jobbat olika jobbställen. Jag jobbat som praktikant en 
måleri företag i två månader och meningen var att de skulle anställa oss efter två månader. Vi 
hade varit duktiga båda med tiden och jobbet som de själv sagt. Men efter praktiken var klart, 
sa de att de hade ingenting och erbjuda oss. Efter praktiken tog slut och det blev ingen jobb 
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kände jag mig att jag hade blivit utnyttjade. Nu har jag bestämt att börja plugga och att inte 
förlora mer tid. Portalen som har varit stor hjälp, hjälpte mig att hitta ett annat jobb också.  
 

Respondent c) Mitt namn Mirna Korkis. Jag är född 1990. Jag kom med min familj till 
Sverige, för nästan tre år sedan. Vi kom innan kriget bröt ut i Syrien.  
Jag har ibland svårt att hitta rätt uttryck och för att få fram det jag tänker och menar.  
Det är en begränsning. Att ha något på tungan men inte kunna säga det. Att bära på starka 
känslor men inte veta hur man ska förmedla dem. Att sitta på en arbetsintervju och ha det 
perfekta svaret på frågan som arbetsgivaren ställer men inte få fram det. Att skriva 
ansökningar till jobb eller leta efter samarbeten och få nej, efter nej, efter nej. 
Jag lärde mig att utmaningar i livet inte är till för att verka förkrossande utan förstärkande.  
En lapp på biblioteket i Hageby förändrade mitt liv. Anslaget ledde till Portalen som gav mig 
vägledning in i det svenska samhället. 
Jag har varit mycket läraktig och dessutom tillbringat mycket tid på biblioteken i Hageby och 
i centrum. 
Genom vägledning av Portalens personal i Hageby har jag kommit en bra bit på väg. 
Portalen lärde mig hur svenska koderna fungerar. Portalen hjälpte mig att hitta mitt 
sommarjobb och även lärde mig hur ska jag söka till universitetet. Jag nekar inte att det finns 
Vägledningscentrum men problemet är vem kan sitta bredvid en utländsk och lära hon/han 
hur man gör konto och många andra saker. Jag är väldigt tacksam!   
I Sverige finns det så många möjligheter men man måste ha kunskap för hur man ska göra. 
Det tror jag inte alla invandrare har. Det fick jag hjälp med genom personalen på Portalen. 
Jag önskar bara att jag hade sett anslaget på biblioteket lite tidigare. Var hade jag varit då? 
 
Portalens huvudsakliga bidrag till a), b) samt c) är framförallt att kvalitativ vägledning samt 
arbetsförmedling där individen befinner sig i fokus. Processen som deltagare går igenom 
innan ett beslut tas i termer av rekrytering eller uppehållstillstånd kan ta lång tid men under 
tiden finns Portalen där i form av en aktör som människor litar på. Gemensamt för a), b) och 
c) är att de framhåller Portalen som en trygg plats, där de kan prata med medarbetarna som 
jämlikar. Förutsättningslösa samtal leder ofta till att deltagare vågar prata om personliga 
händelser som direkt påverkat individens liv. Tilliten gör att deltagare faktiskt lyssnar på 
medarbetares råd, även vägledning som kanske inledningsvis anses väldigt orealistisk. 
Respondent b) anser att vidareutbildning inte var det primära alternativet från början och 
framförallt inte till sjuksköterska eftersom det i hemlandet förknippas med stereotypen för 
kvinnoyrken.  
        En alltmer tydligare trend som utvecklats är den målgrupp på Portalen som omfattas av 
akademiker. Dessa har mycket svårare att acceptera ett karriärbyte eller det faktum att den 
akademiska bakgrunden samt kompetensen inte efterfrågas i Sverige. Att inte kunna arbeta 
med sina hjärtefrågor kan vara svårt att förstå speciellt när människor varit framstående. 
Respondenten har en femårig byggnadsingenjörsutbildning samt femton års erfarenhet av 
branschen och förklarar att omställningen till det svenska systemet har varit svårt att anpassa 
sig till. "Det svenska byggnadsingenjörssystemet är annorlunda jämfört med vad jag är van 
vid. Det finns inga enkla jobb och jag kan inte börja plugga". Samtidigt påpekar respondenten 
att muslimer endast får låna pengar om det är räntefritt, vilket försvårar möjligheten till 
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fortsatta studier. Samma respondent påpekar också att utbildningsstegen är så ofattbart lång 
här i Sverige samt att allt tar så lång tid. The problem of "vänta" som respondenten uttrycker 
det och liknar integrationsprocessen vid en alldeles för lång väntetid vilket påpekas vara en 
hämmande faktor för drivkraften som många har när de kommer till ett nytt land, med 
förhoppningen om att nå sin dröm. Många har motivation att arbeta hårt men möts av 
barriärer och hinder vilket också medför att den kompetens som individen har fragmenteras 
samt glöms bort (Intervju 31).    

4.3.5 Jämförelse mellan inaktiva samt aktiva deltgare  

En jämförelse mellan individer som inte är aktiva på Portalen samt aktiva deltagare tyder på 
att inaktiva människor i högre utsträckning känner av stress samt en lägre grad av 
välbefinnande framförallt människor som upplever att ingen bryr sig om dem. Den primära 
orsaken till detta är att människor är osäkra på vad framtiden kommer att utvisa eller att man 
tappat hoppet om att erhålla ett arbete. Människor som inte är aktiva deltagare på Portalen 
men som samtidigt inte befinner sig inom ramen av nämnd målgrupp dvs. människor som inte 
upplever en negativ nivå av stress samt begränsat välbefinnande kännetecknas ofta av en 
enorm drivkraft. Denna målgrupp består antingen av personer som är sysselsatta eller de som 
befinner sig i en fas där kontinuerliga motgångar på arbetsmarknaden inte har blivit en del av 
vardagen dvs. målgruppen nyanlända. Dessa mår bra i kontrast till hur de kände sig i 
hemlandet. Det fanns inget tydligt samband mellan människor som befann sig i arbetslöshet 
och de parametrar som låg till grund för diskussionen med respondenterna. Dock 
synliggjordes en egenskap som framstod som helt avgörande för sannolikheten att erhålla ett 
arbete. Detta tar oss tillbaka till resonemanget om den målgrupp som inte varit aktiva på 
Portalen där en del utgjordes av människor med en inre drivkraft. För att tydliggöra redogör 
jag för respondentens tankar:"Jag har gjort kanske tio praktik och har alltid arbetat innan det. I 
mitt hemland lärde jag mig att kämpa för att få jobb". I diskussionen framkommer också en 
intressant aspekt vilket är att till skillnad från respondenten i fråga som saknar utbildning är 
respondentens bror arbetslös trots högre utbildning. Respondenten påpekar att han ärvt viljan 
medan brodern ärvt talangen (Intervju 13). Personlighet är en faktor vars innebörd till en början 
inte togs med i beaktande men successivt synliggjordes ett utpräglat mönster där 
respondenterna oavsett bakomliggande egenskaper, kunskaper eller utbildningsnivå kunde 
delas in i två personlighetstyper. Utifrån processorienterade motivationsteorier har 
prestationsteorin legat till grund för en kort analys av deltagarnas beteende/personlighet 
(Organisation och organisering. Eriksson-Zetterquist Ulla, Kalling Thomas, Styhre Alexander, 2012:106). 
Utifrån prestationsteorin har alla människor tre grundläggande behov: makt, kontakt och 
samhörighet samt behov av prestationer. Människor med ett prestationsbehov har en enorm 
drivkraft, är angelägna om att göra saker bättre samt annorlunda, är resultatinriktade samt 
utformar krävande men planerade mål som de därefter strävar efter att uppnå. Människor med 
ett behov av samhörighet samt kontakt kännetecknas av att i högre grad fokusera på social 
interaktion samt har ett stort behov av vänskap samt att bli uppskattade. Undersökningar visar 
på att människor med denna typ av personlighet har en benägenhet att undvika konflikter samt 
kritik (Eriksson-Zetterquist m.fl, 2012:107). En samlad bedömning är att Portalen hjälper människor 
med ett behov av social interaktion samt människor med ett prestationsbehov. Dock begränsas 
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Portalens presumtiva effekt av att deltagare inte kategoriseras utifrån personlighet samt 
kunskapsnivå, vilket också framkommer i intervjuer med deltagare.   
Det finns ett allmänt missnöje bland aktiva deltagare vilket grundas på de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som systemet erbjuder. Majoriteten av aktiviteterna inom 
ramen av etableringsprocessen samt åtgärderna i faserna upplevs som meningslösa och tilltron 
är låg till Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer. Aktiva deltagare på Portalen eller 
föredetta aktiva deltagare anser att de upplevt en positiv förändring i framförallt graden av 
stress och välbefinnande. En övervägande majoritet var väldigt positiva till Portalens 
verksamhet med utgångspunkt i de aktiviteter de deltagit i. Dock fanns det en grupp som 
uttryckte sitt missnöje över Portalens inriktning vilket behandlas mer utförligt i avsnittet 
bieffekter.  
Ur ett brukarorienterat perspektiv redogörs det för en sammanfattning av deltagares 
upplevelser av Portalens aktiviteter: 

"Jättebra, syftet är att hjälpa till på olika sätt b la. för att lära sig agera på en arbetsintervju, 
vilket har givit mig självförtroende" 

"Miljöbyte, man får möjlighet att träffa nya människor" 

"Portalen gav mig mycket, jag lärde mig mycket och fick många tips" 

"De frågar mycket, är hjälpsamma och de lyssnar" 

"Med tanke på att jag varken kunde prata svenska eller använda dator så var det väldigt bra då 
jag fick lära mig detta" 

"Portalen gav mig vägledning i livet, de hjälpte mig med boendefrågor vi jämförde för och 
nackdelar, de har också lärt mig svenska"  

"Portalen är jättebra det finns ingen press och man jobbar i sin egen takt, jag känner trygghet 
här" 

Samtidigt hade deltagarna åsikter om vad som kunde förbättras inom ramen för Portalens 
aktivitetetsutbud, enligt nedan: 
 
"Portalen borde vara till för alla" 
 
"Ytterligare aktiviteter där språkhjälp erbjuds eller flera aktiviteter/dagar där det befintliga 
utbudet av aktiviteter erbjuds"  

"Intensivare studietakt" 

"Fler lärare" 

"Översättning av informationen som finns om Portalens verksamhet" 

"Fler aktiviteter om det svenska samhället" 

"Nivåanpassning gällande språkaktiviteter" 

"Somalisk tolk, i form av en representant för somalierna"  

"Möjlighet att hjälpa till i form av läxhjälp för ungdomar" 
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"Större lokaler"  

"Fler kontakter med arbetsgivare"   

"Diplom på att man genomgått en kurs" 

"Att få kontakt med den "svenska" delen av populationen i högre utsträckning" 

"Fler aktiviteter som innefattar möjligheten att lyssna på ljudböcker" 

Ungefär hälften av respondenterna i målgruppen "inaktiva" efterfrågade kvällsaktiviteter då 
de befann sig inom ramen för systemets åtgärder. En övervägande majoritet påpekade också 
att de inte hade sökt sig till Portalen eftersom de inte visste att verksamheten fanns. 
Respondenter från båda målgrupper framhåller vikten av marknadsföring b la. i form av 
annonser och e-post utskick samt att informationen måste vara översatt till olika språk. 
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5. Orsaksanalys  
 
I detta avsnitt klargörs de orsaksmekanismer som legat till grund för Portalens resultat samt 
effekter. Analysen innefattar styrkor samt svagheter med utgångspunkt i verksamhetens 
strategiska design. Orsaksmekanismerna utgörs av aktivt ägarskap, samverkan samt 
utvecklingsinriktat lärande vilket är förenat med en genomtänkt strategi för hållbar 
utveckling. Avslutningvis presenteras en utvecklingsstrategi som ligger till grund för 
rekommendationerna. Nedan följer en kort sammanfattning av orsaksmekanismerna: 
Aktivt ägarskap utmärks av tydliga mandat och klara beställningar från beslutsfattarna, tydliga 
styrningskedjor, pådrivande och stöd, synlighet och förankring.  
Samverkan utmärks av gemensamma satsningar och kunskapsutveckling, inte sällan mot 
bakgrund av tidigare samverkan. Samverkansdynamiken påverkas av förutsättningar som ex. 
kommunalt självstyre samt lokala initiativ i förhållande till statlig styrning.  
Utvecklingsinriktat lärande utmärks av samspel mellan lärande och strategiskt handlande, i 
vardagen mera konkret också av mötesstrukturer för gemensamt lärande, speciellt utsedda 
personer och funktioner för lärande ex. utvecklingsledare och processtödjare, dokumentation, 
resultatredovisningar, utbildning och löpande utvärdering.   

5.1 Styrkor i Portalens strategiska design  
Aktivt ägarskap har kännetecknat Hyresbostäders funktion som initiativtagare och därmed 
pådrivande aktör samt så kallad intermediär. ABF har samtidigt hittat en nyckelroll med sitt 
studiecirkelkoncept som bidragit till Portalens metodik gällande utformning av aktiviteter. 
Men samtidigt framgår att övriga projektägares inaktivitetet har varit en hämmande faktor: " 
Nyckeln är när människor reser sig ur sitt uppdrag i organisationerna och underkastar sig ett 
överordnat mål. När alla aktörer inte bara jobbar för sitt eget bästa och ens egen organisation, 
dvs. ibland blir det som så att man endast kan svara på frågor som rör ens eget. När man vill 
använda alla sina nätverk och erfarenheter till detta mål, då får man 1+1=3" (Intervju 3).  
       Insiktsfullt påpekas att projektägares aktivitet beror på omvärldsfaktorer men att 
engagemanget avspeglas på viljan att vara drivande, där eldsjälar lyfts fram som en 
framgångsfaktor:"Vi är så aktiva som vi vill och orkar och inom begreppet orkar inkluderas 
resurser. Vi är inte ett jättestort företag och har begränsade resurser och måste prioritera, 
därmed har vårt engagemang varierat över tid" (Intervju 6).  
"Det måste finnas vilja och intresse dvs. eldsjälar som vill driva arbetet" (Intervju 1). 
        Det betonas att kommunen bör vara aktivare för att Portalens effekt ska maximeras men 
att Portalens koncept måste bestå: "Om kommunen tar stafettpinnen skulle det vara fantastiskt 
men bara de inte återskapar någon rigid struktur dvs. gör en myndighet av Portalen. Ibland 
kan det vara så att man vill komma ut och informera om sin verksamhet, vad vi gör inom 
stupröret, men att informera om sina rigida strukturer är ju inte syftet utan man är där för att 
hitta nya vägar och förändra de rigida strukturerna. Det betonas att utvecklingen av Portalen 
måste präglas av långsiktighet där involverade projektägare inkorporerar Portalens 
förhållningssätt: "Risken finns att hela Portalen annekteras dvs. det flyttar dit en permanent 
person och börjar informera om sina egna aktivieter. Det kan bli som en liten kommunal 
satelit i Hageby om det inte finns en extrem tydlighet i vad Portalen är och vad det står för" 
(Intervju 3).  
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Samverkan betyder att aktörer i ett gemensamt forum har möjlighet till diskussion, där nya 
strategier kan utformas och potentiellt förbättra området Hageby. Det understryks att 
strukturerna tillhandahålls samt är anpassade för aktörer vars mål är att samverka  
(Intervju 10). Samtidigt efterfrågas mer proaktivitet:"Det är ju det jag menar och det är ju det 
jag alltid har sagt, att det blir som det blir när det är som det är, och risken är att det blir som 
det var dvs. vi är vanligtvis reaktiva. Nu råkade Portalen bli till och det bildades ett nätverk 
och ur detta nätverk så skapas en möjlighet att lyfta dessa frågor till en mer övergripande 
strategisk nivå" (Intervju 3). 
       På frågan hur samverkan inom ramen för Portalens verksamhet fungerar beskrivs 
svårigheterna med samverkan men att det ändå gått över förväntan:"Jättebra, därmed inte sagt 
att det alltid har varit lätt. Det finns en ambition att alla parter vill, man kommer från fem 
olika världar där man är van att fatta beslut utifrån fem olika kulturer. Vi lever i olika världar 
helt och hållet till vardags men vi möts i Portalen under gemensamt flagg. Alla aktörer har 
pendlat i aktivitet i dalar. Hyresbostäder har inte gjort det, de har toppat hela tiden. Dalar 
påverkas av yttre omständighter, men också att vi i olika skeden i Portalen haft olika 
möjligheter att bidra utifrån det som varit aktuellt för dagen. Det har hängt ihop med att olika 
parter har känt att här kan vi bidra då har man klivit in lite starkare eller så har man känt att 
det här är inte riktigt vårt område och då är det någon annan som har klivit fram" (Intervju 6). 
Det tyder på att flexibiliteten i samverkanskonstellationen är en del av Portalens koncept samt 
påtalas vara en styrka om det används på rätt sätt: "Det är svårt att förändra 
verksamhetsplanen för att reducera toppar och dalar eftersom Portalen inte är en statisk 
verksamhet. Beroende på vad som är aktuellt i Portalen, alltså beroende på vilka männiksor 
som befinner sig där för tillfället så har dem behov som lättast tas om hand på olika sätt. Jag 
tror inte det finns ett självändamål i att alla partners ska göra varsinn tjugondel varje dag på 
hela året utan jag tror att det finns en poäng i att man går upp i toppar och ner i dalar, jag ser 
inget problem i det. (Intervju 6). 
        Samtidigt klargörs att samverkan är en process som tar tid där processen innefattar 
moment där tilliten byggs upp eller reduceras:"Man behöver förtjäna ett förtroende lära känna 
varandra och detta har gått olika fort beroende på olika aktörers utgångspunkt och olika 
enheters samarbetsmöjligheter. Man kan inte förvänta sig för mycket innan man har etablerat 
en relation till olika aktörer. Uppstartssträckan för med sig denna typ av utvecklingsprocess 
som är viktig att gå igenom" (Intervju 6). 
       Det klargörs att samverkansmöjligheterna är enorma bara ökade resurser tillförs:"Vi 
behöver mer resurser, då vi ständigt varit underbemannade. Resurser måste vara flexibelt 
anpassade till rådande omständigheter, relaterat till deltagarflödet över olika tidsperioder. Vi 
skulle kunna få duktiga människor att engagera sig periodvis, folk från kommun, företag, HR. 
Man kan organisera den typen av insatser, det betyder ju inte att Portalens lönekonto växer. 
Men det betyder att rätt resurser finns på plats när människor kommer dit, detta ska anpassas 
för de aktuella personer och behov som finns, utifrån vad nästa steg innebär. Om nästa steg är 
att träna på arbetsintervju ska det vara någon från HR där. Behöver man exempelvis träna på 
yrkessvenska kan man ta dit en fackföreningsmänniska så att personen utvecklar sitt ordförråd 
och samtidigt träffa en facklig ledare. Detta gör att man gör två vinster i samma ögonblick så 
att man samtidigt förstår branschen, relationen med arbetskamrater och chefer. Det är 
egentligen ett organisatoriskt arbete som vi måste bli bättre på att göra. Allt måste inte vara i 
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Portalens egna händer, vi måste bli ännu bättre på att samverka och hitta de personer som kan 
bidra i arbetet" (Intervju 6).  
       Ett gemensamt arbetssätt för att tydliggöra styrningskedjan med utgångspunkt i 
samarbetet kring olika arbetsmoment tas med i beaktande:"Det behövs alltid mer samarbete, 
men det finns pararella spår på operativ nivå, vi har projekt på AF som berör människor som 
bor i Hageby som också berör Norrköpings kommun och ekonomiskt bistånd. Där kan mina 
handläggare använda Portalen som en verksamhet att ha sökande i. Jag skulle kunna titta på 
om det är möjligt att integrera detta ännu mer och ta tillvara på arbetssättet som vi just nu har i 
projektform med samrådsförbundet här kontra det som görs på Portalen, titta på ännu mer 
samarbete och permanenta det" (Intervju 2).  
        På frågan om det är möjligt att på Portalen implementera arbetssätt som AF samt 
kommunen tillsammans har utarbetat förklaras att Portalen skulle kunna fylla ett behov i den 
samverkanskonstellationen:"Det finns arbetssätt som skulle kunna tas in där exempelvis 
samarbetet mellan ekonomiskt bistånd och AF runt personer som vi känner finns ett stort 
behov av att samarbeta kring. Den metoden skulle kunna implementeras. Det man saknar på 
arbetsmarknadskontoret är aktiviteter till sökande i form av förstegsverksamhet som inte är på 
en arbetsplats. Det finns ett behov av den typen av insatser och Portalen skulle kunna vara en 
verksamhet att använda i dessa sammanhang. Det tror jag kommunen skulle ha nytta av, det 
saknar man idag" (Intervju 2).  
        Företagsnätverkandet framhålls vara avgörande för Portalens fortsatta framgång och 
samtidigt finns möjligheter till resursallokering i samband med ökad samverkan dvs. utöka 
samt bearbeta respektive projektägares nätverk på ett mer optimalt sätt:"Portalen jobbar redan 
nu med företag som är knutna till Hyresbostäder gällande matchningen för att visa att här 
finns det arbetare om man har tjänster. Kommunen skulle kunna använda näringslivskontoret i 
dessa frågor på liknande sätt. Det finns också möjlighet när kommunen ska göra insatser i 
Hageby när det gäller byggnation eller upphandling då vi kan ställa krav med mer social 
upphandling. Detta gäller inte bara näringslivskontoret utan det gäller även b la. 
statsbyggnadskontoret" (Intervju 1).  
"Man skulle kunna ha ambitonen att involvera ett par företag i Portalen som 
samverkanspartners. Idag har vi Hyresbostäder som arbetsgivare men det behövs fler 
arbetsgivare som vill vara delaktiga i form av en språngbräda. Vi kan skriva samarbetsavtal 
med dem bara de ser vinsten i att hitta kompetent arbetskraft i framtiden. Företag kanske har 
någon mångfaldspolicy som gör att de inkluderas i detta sammanhang, det kan bli ett vinna-
vinna koncept" (Intervju 2).  

Utvecklingsinriktat lärande har bedrivits på operativ nivå dock endast i arbetsteamet. 
Portalens strukturella sammansättning har inneburit att den operativa arbetsgruppen informellt 
haft mandatet att både utföra aktiviteter, återföra samt utveckla verksamheten. Detta har 
skapat möjligheter att experimentera samt hitta Portalens koncept i praktiken:"Utveckling sker 
per automatik, att man prövar nya saker, begår misstag som man lär av tillsammans med 
framgångar ger just det man vill ha dvs. utveckling. Vi har lärt oss vad som varit bra och 
dåligt. Världen förändras och Portalen likaså, förhoppningsvis omvärlden med Portalen" 
(Intervju 3).  
        Gällande utbyte av lärande påstås att detta sker redan idag:"Det går åt båda hållen idag, 
att växla över erfarenheter från Skäggetorp till Hageby och tvärtom. Jag har gjort det men 
detta skulle kunna utvecklas. Men inte på bekostnad av den befintliga verksamheten dvs. att 
de som jobbar på Portalen har mindre att göra. Sättet att växla ut aktiviteter utifrån 
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människors behov och intressen skulle kunna utvecklas mer. Den metod som använts gällande 
att identifiera stödja och utbilda viktiga personer och ledare. Den metoden hoppas jag vi kan 
jobba med i Portalen. Vårt sätt att beskriva Skäggetorp kan vi ha när vi beskriver arbetet i 
Hageby. På det sätt som vi har pratat om området i Linköping dvs. offentligt. Vi kan applicera 
detta marknadsföringsarbete på Hagbey" (Intervju 6).  
"Vi är inte helt främmande för utbyte, det finns redan i vårt socialpedagogiska arbete som 
finns inom befintligt arbetssätt som består av stödjande samtal och individuell studieplan. Jag 
kan ta del av Portalens metoder om ja har resurser men det måste kunna implementeras i vårat 
arbetssätt" (Intervju 5). 
        Flexibilitet och metodutveckling framhålls som framgångsfaktorer i Portalens 
utveckling:" Man måste ständigt tänka nytt och försöka utveckla saker och ting sen tror jag 
inte att Portalen ska bli en experimentverkstad där man ständigt och jämt prövar nya metoder 
på nya människor. Men jag tror att det måste finnas en naturlig metodutveckling i arbetet. Vi 
ska bidra med metodutveckling men vi ska även försöka hitta de gamla beprövade 
metoderna", en kombination mellan båda delar"(Intervju 6). 
        Det framgår att processtödjare måste utses för att lärandet ska utvecklas samt bli 
strategiskt:"Det måste finnas en person som sköter implementeringen från Skäggetorp och 
andra projekt, som drar igång vissa saker och som får en chans att prata med de operativa 
personerna på Portalen. Men därefter måste man ha diskussioner på många olika nivåer om 
många olika saker"(Intervju 6).  

5.2 Svagheter i Portalens strategiska design 

Aktivt ägarskap har saknats under olika tidsperioder och nedan redogörs det för 
förutsättningarna för projektägarskapet och de faktorer som legat till grund för projektägares 
delaktighet. Marieborg Folkhögskola har delvis varit aktiva organisatoriskt. Även om 
uppdraget innebär att utbildningsspåret varit en viktig del framgår att det i perioder varit svårt 
att vara närvarande på operativ nivå:"Vi har en närvaro i lednigsgruppen och till och från på 
Portalen. Vi är slimmade och fokus är på att producera utbildning. Jag kan inte avsätta tjänster 
som finns på portalen i det operativa arbetet men vi hade en kurs på Portalen. Jag har sett oss 
som en möjliggörare för deltagarna på Portalen att hitta en väg vidare om man vill bygga på 
sin utbildningsgrund. Vi har ett utbud av kurser som de kan ta del av" (Intervju 5). 

Kommunen var i initieringsfasen ingen aktiv ägare då det inte ansågs relevant att bli en del av 
Portalen och Arbetsmarknadskontoret som potentiellt skulle kunna vara en projektägare 
betraktade inte projektet som en del av enhetens politiska uppdrag. Dock skapades ett intresse 
när frågan diskuterades på ekonomi och styrningskontoret då projektet fokuserades mot 
områdesutveckling. "Syftet med vårt deltagande var att bidra till att människor blir 
egenförsörjande vilket är en del av våra politiska mål. Vi kände samtidigt att kommunen bör 
vara med, dels för att behovet finns i Hageby men också för att visa att vi är delaktiga och vill 
stötta". Samtidigt påpekas det att den kommunala förvaltningen är väldigt stor, vilket medför 
att processer tar lång tid. "Ägandeskapet ligger på ekonomi och styrnig men hela kommunen 
är inte med. Där har vi ett jobb internt att göra" (Intervju 1). 
Det framkommer att olika enheter i kommunen har samverkansgrupper där Portalen 
diskuteras och att ekonomi - och styrningskontoret har den samordnande rollen inom 
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kommunen. "En viktig del i ägarskapet är att fler delar av förvaltningen måste vara en del av 
processen. Jag tycker inte att det är en specifik enhet som behöver ta över ägarskapet utan att 
alla ska vara delaktiga och vi kan hålla ihop samordningen från kommunens sida"  
(Intervju 1). 
Det klargörs att kommunen skulle kunna vara aktivare samt bidra med mer resurser b la. 
mentorer, hjälp med att slussa in som arbetstagare på kommunen, praktikplatser, 
anställningsformer på olika sätt, vägledning samt komvux och sfi som kan synliggöras genom 
information om utbudet som finns tillgängligt. Det framgår att kommunen inte bör ha ett 
större ägandeskap än AF med utgångspunkt i lagtexten men att kommunen ska vara en del av 
det: "Jag ser att AF har ett större ansvar sedan regeringen tog beslut om etableringsreformen 
och deras uppdrag kring arbete och sysselsättning. Inom kommunen är det 
arbetsmarknadskontoret som har ansvaret för arbetsmarknadsfrågor" (Intervju 1).  
Arbetsmarknadskontoret anses vara tillräckligt aktiva idag i form av befintligt samarbete men 
det konstateras samtidigt att man skulle kunna bidra med exempelvis personalresurser, samt 
näringslivskontorets kontakter. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle landstinget i form av 
samarbetspart exempelvis kunna bidra med beteendevetare för att möta människor enskilt 
eller i grupp för coachning (Intervju 1). 
         Arbetsmarknadskontoret har gått igenom en förändring vars ursprungliga orsak var den 
tolkning som gjordes av arbetsmarknadspolitiken. Jämförelsevis med andra kommuner har 
Norrköpings kommun agerat annorlunda då politiken på lokal nivå har tolkat att staten ska 
ansvara för arbetsmarknadsuppdraget medan kommunen ska satsa på vuxenutbildning. Det 
tydliggörs att människor måste känna till rådande förutsättningar för att kunna ta ett aktivt 
beslut och att Portalen kan bidra med information samt vägledning:"Portalen kan hjälpa till 
med att prata med deltagare, behovet av information samt vägledning är stort. Det fanns en 
svetsare som inte fick ut något av sfi pga. att han inte kände sig motiverad. Samtidigt fanns ett 
behov av svetsare och det fanns en svetsarutbidlning, men deltagaren visste inget och därmed 
uteblev drömmen" (Intervju 9). 
Dessutom betonas att Portalen fyller en funktion gällande kartläggning av deltagare i form av 
ett förarbete. Rätt kandidater anses därefter ha större sannolikhet att ta del av offentliga 
sektorns åtgärder:"Vi ser att de kan göra ett förarbete, ta fram rätt målgrupp. Vi kan inte alltid 
hitta rätt målgrupp, Portalen kan vaska fram rätt kandidater" (Intervju 9). 
          Arbetsförmedlingen har inte varit aktiva sedan uppstarten då de bidrog med 
heltidsansällda handläggare och administratörer som sponsrades ekonomiskt:"Det var bra 
insatser och det fungerade bra, det fanns ett väldigt stort behov av att aktivt hjälpa till att 
öppna dörrar i form av att gå ut och ragga platser. Det fanns ett väldigt stort behov av att vara 
pådrivande och coach, inte uppfattas som myndighetsperson utan ta aktiva kontakter med 
företag runtikring där". 
För att Arbetsförmedlingen ska bli aktivare framhålls vikten av samordning dvs. gemensamt 
med Portalen skapa tillfällen för planering av aktiviteter. "Det kan handla om information om 
om våra insatser som personerna inte vet om, att kanske också finnas på plats ett antal 
tillfällen eller en fast tid i veckan". Det klargörs att AF inte ska ha en filial på Portalen men att 
en avgörande förutsättning är att utforma en gemensam aktivitetsplan. 
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"Det finns ganska mycket vi kan göra men samtidigt finns det saker som vi inte ska göra 
enligt vårt uppdrag. Den kunskapen måste vi sprida tidigt och kanske även upprepa och räta ut 
en del frågetecken och missförstånd" (Intervju 2). 
         Arbetsförmedlingen har likt andra myndigheter ett uppdrag som skiftar över tid vilket 
medför ökade svårigheter gällande struktur samt stadga i den typ av aktiviteter som Portalen 
erbjuder:"Om man har ont om pengar måste anställda bli hemkallade. Att skicka resurser från 
AF medför att organisationen och personalen på AF blir missnöjda pga. ökat tryck" (Intervju 8). 
Det tydliggörs att offentlig sektor präglas av ett stuprörstänk vilket försvårar offentliga 
aktörers möjligheter att arbeta otraditionellt:"Det var svårt för mig att förstå detta koncept 
men efter en tid insåg jag att detta var ett sätt att nå en målgrupp på ett bättre sätt". Det 
framhålls att det alltid finns mycket motstånd när något är udda och att det krävs människor 
som vågar göra annorlunda framförallt när man jobbar på en myndighet:"Att gå in i något 
sådant här typ av projekt är kontroversiellt" (Intervju 8). 
       Samtliga projektägare betonar kommunens roll som avgörande för ett långsiktigt hållbart 
samarbete inom ramen för Portalen samt efterfrågas aktivare ägarskap. "Jag tror kommunen 
har stor vinning i Portalen. Man har haft liknande aktiviteter på Arbetsmarknadskontoret 
genom att erbjuda förstegsträning till personer vilka har ekonomiskt bistånd samt är inskrivna 
på Arbetsförmedlingen. Kommunen skulle kunna vinna på det här. Kommunen står ju trots 
allt med kostnaderna för personernas ekonomi när de lämnar etableringsuppdraget som vi har 
idag och får statsbidrag för det. Men om personen inte kommer ut i arbete efter det då är det 
ekonomiskt bistånd som gäller och då är det kommunen som har försörjningskostnaderna. 
Kommunen behöver skapa aktiviteter för personer så att tiden i arbetslöshet blir så kort som 
möjligt, vi behöver draghjälpen förstås" (Intervju 2).  
       Migrationsverkets uppdrag innefattar ett visst ansvar för asylsökande inom 
upptagningsområdet Östergötland. Samverkan för att förbättra processer anses vara väldigt 
viktigt. "Jag såg en vinning i det här, asylsökande får arbeta under väntetiden medan 
asylärendet pågår. Relativt stor andel bor inneboende hos en släkting dvs. EBO. Oavsett var 
man bor i Hageby är man välkommen till Portalen men vi fick inte kundunderlaget till en 
början, ingen kom. Jag kände att ja va tvungen att lägga tid och kraft på annat och därmed 
prioritera bort Portalen. Jag är med på Portalen men ja får en kallelse när behov föreligger. 
Portalen kanske är mer inriktat för AF, Marieborg och ABF, jag försökte fånga upp 
människor i initieringsfasen så man förekom lite. Det är ju en andel som får stanna och då är 
det bra om dem har kommit en bit på vägen". Detta tyder på att informationskanalerna inte 
fungerat optimalt eftersom en fjärdedel av Portalens kundunderlag består av asylsökande och 
med tanke på att asylsökande utgör en övervägande majoritet av det kösystem som skapats 
pga. resursbrist bör Migrationsverket vara en aktiv projektägare, vilket också påpekas när 
informationen kommer respondenten tillhanda. "Jag har trott att förhållandena har varit som 
vid starten" (Intervju 4). 
        Verksamhetsprocessen har också försvårats av bristande struktur i styrningskedjan vilket 
kännetecknas av att samrådsmötena inte fungerat optimalt. Tanken var att samrådsgruppen 
behövdes för att länka samman ledningsgruppen samt den operativa arbetsgruppen. Frånvaron 
av en fungerande samrådsgrupp i kombination med kommunikationsbrister har varit orsaken 
till en svag styrningskedja. Inledningsvis fanns bara samrådsmöten vilket succesivt ersattes av 
personalmöten. Nuvarande struktur gällande operativa arbetsgruppens möten tyder på att 
planering sker utan större delaktighet från varken ledningsgrupp eller samrådsgrupp (Intervju 
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7). Styrningskedjan är svår att effektivisera samt förbättra med tanke på Portalens 
konstellation. "Ibland har ledningsgruppen träffats och därefter gett direktiv till 
organisationen på Portalen och det fungerar i allmänhet bra i företag och kommuner där man 
äger hela styrningskedjan. Men det har inte alltid fungerat hundra på Portalen pga. att vi inte 
är en sådan organisation där man kan utöva den typ av ledarskap. Jag tror man måste följa 
med frågan i betydligt högre utsträckning ända ner på golvet från ledningsgruppen. Då måste 
man äga hela organisationen och det gör vi inte, detta är samverkan och organiserat arbete 
men inte en organisation. Vi måste fortsätta utveckla vårt sätt att hantera arbetet, utveckla vårt 
eget sätt att jobba i konstellationen" (Intervju 6). 
 
Samverkan har försvårats på aktivitetsnivå pga. den motsättning som uppstått mellan ABF:s 
studiecirkelskoncept "fritt o frivilligt" och myndighetsutövning som kan vara tvingande: "Ur 
ett ekonomiskt perspektiv får ABF finansiella resurser genom rapportering till 
folkbildningsrådet för studiecirkelsaktiviteter som bedrivs". Motsättningen utgörs således av 
att myndigheternas insatser inte rapporteras som folkbildning eftersom det inte är "fritt och 
frivilligt" (Intervju 7). 
Samverkan mellan Portalen samt offentlig sektor har dessutom försvårats av lagar samt regler 
vilket sammantaget utgör ramverket för handläggares handlingsutrymme. Exempelvis får 
handläggare enligt lag inte svara på frågor gällande klientens handläggningsprocess, istället är 
det klienten själv som får svara på detta. Kommunikationen mellan Portalens medarbetare och 
handläggare begränsas således av b la. sekretesslagen samt förvaltningslagen:"I undantagsfall 
kan en fullmakt utformas men detta blir krångligt, samtliga involverade parter måste ha en 
förståelse för systemet. Systemet hänger ihop med AF och vad nämnden vill. För att mäta 
effekten av Portalens arbete föreslås att kunden kontaktas" (Intervju 9). 
       Det betonas att samverkansformer mellan olika aktörer finns och att 
arbetsmarknadsstrategier diskuteras på strategisk nivå inom ramen för jobbkommisionen, 
vilket är ett samarbete mellan b la. Arbetsmarknadskontoret och Arbetsförmedlingen. Det 
framgår att det finns svårigheter i att strukturera samverkan i olika konstellationer: "Både från 
kommunens och Arbetsförmedlingens sida blev det ett glapp i samband med 
etableringsreformen. Jag tror kommunen klippte för mycket band för att samordningen skulle 
ligga hos AF kring etableringsfasen. AF var nog inte helt uppriggade kring vad deras uppdrag 
skulle innebära och detta är en brist. Samverkan kan alltid bli bättre, ibland handlar det om att 
det ska finnas ett individuellt samarbete mellan kontakter, etablerade fomer, eller att det finns 
organisationsstrukturer för att det ska fungera" (Intervju nr 1). 

Utvecklingsinriktat lärande bedömdes med utgångspunkt i dokumentation och samspelet 
mellan lärande samt strategiskt handlande. Inaktivt ägarskap i kombination med Portalens 
strukturella sammansättning har medfört att resultatet är bristfälligt. Dokumentationen är 
ostrukturerad och stundtals saknas information om deltagare samt aktiviteters innehåll samt 
utfall. För Arbetsförmedlingen var det av oklar anledning nödvändigt att omplacera två 
medarbetare varav en var administratör, vilket är avgörande för fungerande dokumentation 
samt uppföljning (Intervju 2). 
Samtidigt är den operativa arbetsgruppen förändringströtta. Alltför stor variation på 
framförallt innehållet i befintliga aktiviteter samt utformningen av "nya" aktiviteter inom 
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ramen för utbildningsmodulerna medför många "startups" som sällan utvecklas till 
kontinuitet, uppföljning eller strategisk påverkan (Intervju 11, 12, 13, 14).  
"Utbytet skulle kunna fungera bättre men blir haltande på Portalen". Det uppstår en tillitsbrist 
pga. att resurser inte alltid är på plats. Det tydliggörs att den operativa arbetsgruppen är 
flexibel vilket upplevs reducera tilliten mellan aktörer (Intervju 1).  
        På frågan om projektägare kan arbeta mer med att utveckla samspelet mellan lärande 
samt strategiskt handlande svarar respondenten: "Det kan vi säkert göra, vi kan samarbeta runt 
det här". Samtidigt påpekas att dynamiken måste fungera:"Portalen ska komplettera snarare 
än ersätta befintlig verksamhet". Dessutom betonas vikten av gemensam samordning för att 
lärande ska kunna uppstå: "Gemensam planering för vilka saker vi ska samarbeta runt i kring 
behövs, ska vi anordna saker gemensamt? Portalen växer vad vill man med Portalen?" 
(Intervju 2). 
 
5.3 Strategi för hållbar utveckling 
Med utgångspunkt i de tre orsaksmekanismerna har Portalens ägarskap utmärkts av passivitet 
vilket medfört att det övergripande ansvaret förskjutits till Portalens operativa arbetsgrupp. 
Projektgruppen samt projektledaren är viktiga komponenter i arbetet men för att åstadkomma 
långsiktigt hållbar utveckling krävs ett aktivare ägarskap där projektägare involveras i 
genomförande, lärprocesser samt kunskapsbildning (Brulin, Svensson, 2011:47).    
Portalens styrning bör korsbefruktas med respektive projektägares strategier vilket skulle 
utgöra en stödjande funktion för operativ verksamhet. Utvecklingsarbetet har linjecheferna 
ansvar för och av allra största vikt är att dessa inte hamnar "vid sidan av" (Brulin, Svensson, 
2011:49).    
"En stark och pådrivande projektledare brukar vanligtvis ses som avgörande för framgången i ett 
projekt. Det finns dock en fara i att framhålla projektledaren eller projektledningen som avgörande 
för framgång. En projektledare har knappast mandat att påverka strategiskt, särskilt inte vad som 
händer med projektets resultat efter projekttiden" (Brulin, Svensson, 2011:47).    
          Det aktiva ägarskapet har lyst med sin frånvaro och samtidigt har ägarskapet begränsats 
av motsättningen gällande ordinarie verksamhet i förhållande till projekt, där disponeringen 
av resurser från ordinarie verksamhet till projekt är en avgörande faktor. Det synliggörs att det 
även uppstått en motsättning mellan offentliga sektorns systemperspektiv samt Portalens 
processperspektiv. Projektägare från offentlig sektor har en tydlig bild av att Portalen är en 
förlängd arm eller en länk till befintligt system. Portalen betraktas ur ett systemperspektiv där 
Portalen är aktören vars primära uppgift kan härledas till beställar-utförar modellen. Enligt 
modellen beställer offentlig sektor en tjänst vilket Portalens arbetsgrupp på operativ nivå 
därefter utför. Beställar-utförar perspektivet kan appliceras på Portalens verksamhet men 
utgör inte en del av Portalens nuvarande koncept. Portalen syftar snarare till att involverade 
aktörer samlar sina resurser runt individen som via Portalen genomgår en process vilket 
utifrån samtliga aktörers kompetens samt erfarenheter förväntas stärka individen mot ett 
gemensamt mål vilket är att bli egenförsörjande.  
       Ett inaktivt ägarskap innebär att den närvaro, tydlighet samt struktur Portalen behöver 
istället uteblir. Brister i styrningskedjan har lett till att projektägare inte vetat om att 
verksamheten utvecklats mot ett integrationsprojekt samt att en övervägande majoritet av 
aktiviteterna har utgjorts av utbildningsmodulerna "språket", "koden" samt "samhället" dvs. 
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viktiga inslag av utbildningsmodulen "arbetsmarknaden" har bortprioriterats. Styrningskedjan 
urholkas enligt tidigare resonemang om motsättningar vilket kan härledas till dynamiken i 
Portalens innovativa organisationsstruktur. Detta tar sig uttryck i att verksamhetsprocessen 
försvåras samt styrningen försvagas gällande kommunkationskanaler ur ett kundperspektiv 
samt aktivitetsutformning ur ett organisationsperspektiv. Horisontell kommunikation mellan 
projektägare gällande aktiviteter samt kunder är väldigt begränsad. Samtidigt har vertikal 
kommunikation mellan projektägare i ledningsgruppen samt operativ verksamhet främst 
gällande aktiviteter dessutom reducerats kraftigt. Svårigheten med utgångspunkt i dessa två 
perspektiv kan dessutom belysas utifrån Portalens förhållningssätt till frihet i kontrast till 
offentliga sektorns myndighetsutövning samt lagar och regler. Detta tar sig uttryck i att 
handläggningsprocessen b la. omfattas av lagar i form av sekretess vilket försvårar 
kommunikationen ur ett kundperspektiv. Dessutom uppstår svårigheter i att förena ABF:s 
studiecirkelskoncept i kontrast till offentlig sektors tvingande myndighesutövning.  
         Gällande Portalens förhållningssätt till frihet i relation till det befintliga systemet 
tydliggörs ytterligare svårigheter. Portalens utvecklingstrend innebär att asylsökande söker sig 
till verksamheten och kommer inom en snar framtid utgöra majoritetsmålgruppen om 
utvecklingen fortskrider som den gjort hittils. Orsaken till utvecklingen är att människor med 
permanent uppehållstillstånd befinner sig inom ramen för systemet i form av 
etableringsplanen vilket innebär åtta timmars aktivitetskrav. Aktivitetskrav gäller även 
människor inom jobb - och utvecklingsgarantin. Detta medför att människor inte har 
möjlighet att bli deltagare på Portalen. Därmed finns en inneboende problematik gällande 
Portalens teoretiska utformning med utgångspunkt i "frihet samt frivillighet". 
         Samverkansdynamiken har i allra högsta grad påverkats av det faktum att ägarskapet 
präglats av inaktivitet under långa tidsperioder. Trots detta har det funnits samverkan och 
förutom Hyresbostäder samt ABF:s funktionella samarbete har vissa verksamhetsmoment 
fungerat, vilket tar sig uttryck i kartläggning av kandidater i samverkan med 
Arbetsmarknadskontoret samt utformad kurs med Marieborg. Dock måste projektägare 
involveras i högre grad om effekten ska maximeras. För närvarande bidrar majoriteten av 
Portalens verksamhet till att effektivisera integrationsprocessen. Ska effekten inom ramen för 
samverkan inom övriga arbetsmarknadspolitiska områden förbättras mer än att effektivisera 
integrationsprocessen för nyanlända krävs ökad samordning samt planering. På så sätt kan 
projektägare åstadkomma förändringar i andra strukturer som påverkar människors 
möjligheter att uppnå inklusion på arbetsmarknaden. I jämförelse med att få människor att bli 
egenförsörjande är det av större vikt att utveckla befintlig samordning samt 
samverkansstrukturer för att åstadkomma de struktureffekter som potentiellt skulle kunna 
uppnås (Implementering av metoder från nyanländaprojekt - en analys av strategier, ägarskap, samverkan och 
lärande. Rundqvist Mikael, 2011:27).  
         Det framgår att flera projektägare efterfrågar mer samordning, gemensam planering 
samt ett arbetssätt för att få till stånd gemensamma aktivitetsplaner där olika kulturer smälter 
samman i en gemensam samverkanskultur. För att få till stånd samverkansdynamik krävs att 
projektägare närvarar aktivt på operativ nivå. Synergieffekter samt så kallad 
kunskapsspillover tenderar att öka när aktörer har en hög grad av tillit till varandra, vilket 
skulle säkerställas samt utvecklas med gemensam samordning på operativ nivå (Brulin, 
Svensson, 2011:117).  
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Förutsättningarna för innovation skapas inte i system utan av relationer. Således bör 
projektägare bortse från traditionellt linjärt arbete till förmån för pararellt arbete där 
sidoprocesser skapar kunskapsspillover (Brulin, Svensson, 2011:119).  
Det betonas att samverkanskonstellationen har stor potential och givetvis är det otvivelaktigt 
att samverkan i nätverk bidrar till adderande värden både för projektägare samt stadsdelen och 
kommunen i dess helhet. Detta sker som sagt genom b la. lärande, synergieffekter, 
skalekonomifördelar, sociala relationer och erfarenhetsutbyte samt uppbyggnad av en 
samverkansinriktad infrastruktur.  
Dock har detta varit svårt att genomföra i praktiken och små resurser betonas vara en 
avgörande faktor. Men varje enskild aktör har samtidigt möjligheten att betrakta Portalen som 
ett gemensamt forum där aktörer tillsammans kan hjälpa varandra i innovationsarbetet. Den 
viktigaste kunskapen i innovationsarbetet är den tysta erfarenhetsbaserade kunskapen som 
skapas när tilliten mellan aktörer växer fram med utgångspunkt i de relationer som utgör 
grunden för samverkanskonstellationen (Brulin, Svensson, 2011:120). 
        Ett tydligt hinder har varit att tilliten inte kunnat utvecklas vilket bidragit till ett allmänt 
tillstånd av osäkerhet. Tillit eller socialt kapital är därmed en avgörande faktor för att reducera 
upplevd osäkerhet. Ökad grad av tillit bör ha positiv inverkan på projektägares vilja att delge 
kunskap samt erfarenhet. Utveckling av relationer underlättas i hög grad av som sagt 
gemensam samordning av aktivitetsplan och flera ingångar till konkretisering av samarbetet 
finns. För att undvika dubbelarbete eller att Portalen utvecklas till ett b-lag av det befintliga 
systemet krävs en ökad grad av hänsyn till omgivande policy kontext. Det framgår att det 
inom ramen för arbetsmarknadsområdet redan genomförs insatser i Hageby där 
Arbetsförmedlingen samt Kommunen samarbetar. Jobbkommissionen är likt Portalen ett 
forum för samverkan och ett aktivt utbyte skulle gynna alla parter. Ett glapp mellan 
kommunen samt Arbetsförmedlingen har tydliggjorts med utgångspunkt i den nya 
etableringsreformen och baseras på myndighetens huvudmannaskap i kontrast till det 
kommunala självstyret.  
          Förstegsprocessen är av stor vikt för nyanlända samt människor i arbetslöshet och 
denna process förstärks av Portalen i allra högsta grad. Att synkronisera arbetssätt samt 
metoder i denna förstegsfas i kombination med ett tätare samarbete mellan samtliga 
projektägare, framförallt kommunen och Arbetsförmedlingen inom ramen för 
etableringsprocessen samt jobb-och utvecklingsgarantin bör vara av högsta prioritet. Med 
utgångspunkt i samhällelig kontext är det av stor vikt att ta med utvecklingen av policies inom 
ramen för arbetsmarknadspolitiken samt migration- asyl- och flyktingpolitiken. Konkret 
förutsätter det att Migrationsverket belyser utlänningslagen medan Arbetsförmedlingen samt 
kommunen skapar förutsättningar för dialog kring etableringsprocessen samt jobb-och 
utvecklingsgarantin. Betydande för Portalens funktion samt hållbarhet är exempelvis 
Migrationsverkets tolkning av utlänningslagen samt kommunens tolkning av 
arbetsmarknadspolitiken. I detta avseende är Portalens flexibilitet en framgångsfaktor. Ökad 
grad av beviljade uppehållstillstånd i kombination med kommunens utbildande funktion samt 
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinriktade roll klargör förutsättningarna samt bör ligga till 
grund för Portalens framtida utvecklingsstrategier. Detta för att säkerställa en tillfredställande 
grad av effektivitet samt kvalitet i utförande, uppföljning samt hållbarhet.  
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         I förhållande till förutsättningarna har det för Portalens del varit svårt att få till stånd ett 
utvecklingsinriktat lärande. Portalens utvecklingsarbete kopplat till "utvecklingsinriktat 
lärande" omfattas dels av lärande, dock är det samtidigt i allra högsta grad en avgörande 
faktor för struktureringen av presumtiva utvecklingsstrategier. Utvecklingsinriktat lärande 
utgörs av att problematisera, kommunicera samt diskutera projektresultat. Lärandet har 
modifierats från att utföras genom traditionell enkelriktad monolog till att skapas i en dialog. 
För att lärandet ska transformeras till långsiktiga multiplikatoreffekter är det dessutom av stor 
vikt att förändringar på individ, organsisation-och samhällsnivå fungerar optimalt (Brulin, 
Svensson, 2011:55-56). 
Projektresultat samt erfarenheter måste därmed kunna omsättas effektivt till kontextuella 
förändringar för att åstadkomma maximal vidareutveckling i en värld av ständiga krav på 
innovation samt anpassning (Brulin, Svensson, 2011:14). 
         Fokus har riktats mot det operativa arbetet där verksamhetsutveckling varit primärt och 
uppföljning sekundärt. Uppföljning fyller dock en viktig strategisk funktion då 
förutsättningarna för lärande baseras på projektorganisationens "genomskinlighet". Ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete skapas genom, styrning, delaktighet och lärande. Avgörande 
framgångsfaktorer utgörs således av att utvecklingsstrategin kombineras mellan styrning 
"uppifrån" och delaktighet samt lärande"underifrån" (Brulin, Svensson, 2011:26). 
Inom ramen för utvecklingsarbetet är det av stor vikt att utse så kallade processtödjare samt 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan operativ samt strategisk nivå. Denna utvärdering är ett 
exempel på hur uppföljning kan ske, dock bör följeforskning samt utvärdering ske 
kontinuerligt. Återkopplingen mellan den operativa verksamheten, representanter i 
ledningsgruppen samt kommunen och politiker skapar förutsättningar för lärande på individ, 
organsisation-och samhällsnivå, vilket är avgörande för långsiktig hållbar utveckling.  
Lärande i form av återkoppling kan ske på många olika sätt exempelvis genom seminarier, 
workshops eller effektiv följeforskning.   
Samtliga projektägare framhåller kommunens roll och klargör att en avgörande 
framgångsfaktor är kommunens vilja att påverka samt bidra. Det framgår att kommunen har 
för avsikt att undersöka hur olika enheter kan bidra till Portalens framtida utveckling vilket 
vittnar om en presumtiv mobilisering. En avgörande styrka är att samtliga projektägare har 
skrivit på ett långsiktigt samverkansavtal vilket ökar sannolikheten för utformandet av en 
slagkraftig hållbar utvecklingsstrategi.   

5.4 Utvecklingsstrategi för hållbar utveckling 

Portalens verksamhet har bedrivits ur ett nytänkande perspektiv vars huvudsakliga syfte 
inriktades på att förbättra förutsättningarna för arbetslösa i Hageby. Dock har det visat sig 
vara svårt att styra innovativa projekt då det på förhand är svårt att utröna konsekvenser av 
verksamhetens insats. Att styra ett projekt och utvecklingsarbetet kan åstadkommas med mål 
på tre olika nivåer - 1) visioner 2) övergripande intentioner 3) konkreta mål. Visioner syftar 
till att skapa framtidstro samt ge inspiration medan övergripande intentioner utvisar riktlinjer 
som tillsammans med konkreta mål går att utvärdera. Specifika mål visar vad som ska uppnås 
och är mätbara med hjälp av utformade indikatorer. Det krävs en balans mellan visioner, 
intentioner samt specifika mål för att ett hållbart utvecklingsarbete ska optimeras (Brulin, 
Svensson, 2011:19).    
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         Portalens koncept genomsyras av iden om en individuell kunskapsresa som präglas av 
deltagares förutsättningar samt drömmar vilket karaktäriserar en vision. Verksamhetsplanen 
konkretiseras genom fyra utbildningsmoduler som ligger till grund för de övergripande 
intentionerna. Tanken är att innehållet i aktiviteterna ska fyllas av att aktiva projektägare 
tillsammans använder resurser till förmån för individen som också förväntas delta aktivt. Då 
ägarskapet under långa tidsperioder varit inaktivt implicerar det att aktivitetsutbudet präglats 
av förändringar samt en vilja att experimentera på operativ nivå. Inaktiva projektägare i 
kombination med nytänkande har bidragit till att innovativiteten tagit överhanden dvs. 
prioriteringen består i för hög utsträckning av att förändra aktivitetsinnehåll samt testa olika 
metoder. Detta sammantaget har varit orsaken till förändringströtthet, att antalet aktiviteter i 
initieringsfasen delvis varit för många och stundtals har konkreta samband till 
arbetsmarknaden saknats. Det tyder på att kopplingen mellan utbildningsmodulerna samt 
aktivitetsinnehållet vid vissa tillfällen har varit otydlig. Förhållandet mellan riktlinjer för 
operativ verksamhet samt aktivitetsinnehåll har i hög grad kopplats samman med visioner. 
Kopplingen mellan aktiviteter samt mål riskerar att bli diffus om tydliga samband med 
övergripande intentioner saknas. Dessutom förutsätter tydlighet att aktiviteter konkretiseras i 
specifika mätbara mål utifrån angivna indikatorer. Detta för att deltagare, medarbetare samt 
projektägare ska uppfatta aktiviteterna som meningsfulla samt för att möjliggöra uppföljning 
samt utvärdering (Brulin, Svensson, 2011:19).    
         Balansen mellan handling samt reflektion är viktig att ta med i beaktande samt integrera 
i utvecklingsarbetet och kan synliggöra den svårighet som uppkommer då projekt ska vara 
innovativa. Att handlingsorienterat utveckla aktiviteter med utgångspunkt i att åstadkomma 
innovativitet kan reducera långsiktig utveckling samt hållbarhet. För att uppnå långsiktig 
utveckling krävs en gedigen förprojekteringsfas där aktiviteter är genomtänkta samt 
förankrade. På så sätt skapas förutsättningar för att gå på "två ben" dvs. kombinera handling 
med reflektion (Brulin, Svensson, 2011:21). Utmaningen är alltså att uppnå en kombination av 
struktur och tydlighet i målformuleringarna med öppenhet samt flexibilitet i genomförandet 
och att samtidigt utveckla förmågan att gå på "två ben" (Brulin, Svensson, 2011:20-21).    
Portalen kan delvis kategoriseras som ett additionellt projekt dvs. att göra skillnad samt vara 
nyskapande, bidra till nytänkande, mervärde, innovationer och experiment  
(Brulin, Svensson, 2011:20).  
           Nuvarande organisationsformer kommer inte vara de sista pga. kontinuerliga 
samhälleliga förändringar som orsakas av ändrade levnadsförhållanden, teknologiska framsteg 
samt ny kunskap hos medarbetare. Dessutom utvecklas ny kunskap om organisationer samt 
människors beteenden i organisationerna. Den samhälleliga utvecklingen har bidragit till att 
medborgare ställer större krav på organisationer samtidigt kräver anställda inom 
organisationerna större mandat att påverka (Projektledning. Tonnquist Bo 2012:16). 
Om Portalen syftar till att b la. göra skillnad bör en relevant frågeställning vara vad som ska 
förändras för att uppnå hållbarhet samt hur det bör göras. Långsiktig hållbarhet i 
utvecklingsarbetet kräver att aktörer samt strukturer förändras gemensamt genom samordning 
för att åstadkomma ett samband mellan individ samt organisationsförändring med 
utgångspunkt i samhällelig förändring (Brulin, Svensson, 2011:23).      
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Figur 9. Utvecklingsstrategi för hållbar utveckling  
 

                                     Oväntat 
    Timing                 Plöstligt 
 
                                     Förväntad 
                                     Förberedd 
                                                          Inom ramarna          Utanför ramarna 
                                                     Ständiga förbättringar   Radikal och akut 
 
                                                                 Vidden av förändring 
 
Förväntade samt förberedda förändringar med utgångspunkt i verksamhetens mål är lättare att 
manövrera men därmed inte problemfria. Framförallt inte om förändringen sker kontinuerligt 
utan att organisationen hinner stabiliseras (Tonnquist 2012:345). Detta har vid vissa tillfällen varit 
en utmaning för involverade parter att handskas med speciellt den operativa arbetsgruppen 
vars upplevelser av verksamheten utmärks av förändringströtthet. Därmed är det enligt 
ovanstående modell nödvändigt att flytta fokus från nyskapande inom ramen för nytt vägval 
till förbättring av befintliga metoder som utvecklats.  
För att uppnå hållbarhet är det inte självklart vad som ska förändras samt hur det bör ske. 
Detta eftersom Portalens organisationsstruktur medför stora utmaningar för involverade 
projektägare. Innovativitet främjas i verksamheter som Portalen vars strukturella 
sammansättning liknas vid en projektorienterad organisation. Till skillnad från hierarkiska 
organisationer där makten utövas, samt arbetsuppgifter och beslutsvägar ordnas "uppifrån" 
och ner, är Portalens struktur den motsatta. Portalens verksamhet styrs utifrån ett tydligt 
"underifrån" perspektiv där också deltagare/kunder har stor makt. En nackdel med Portalen är 
att verksamheten inte förfogar över egna resurser utan delar dem med respektive 
projektägares ordinarie verksamhet (Tonnquist 2012:20-21).  
Denna organisationsstruktur i kontrast till myndigheternas hierarkiska struktur har skapat 
lojalitetsproblem vilket inte är ovanligt om aktörer är verksamma i olika projekt samtidigt. 
Prioriteringen mellan linjearbete samt projektarbete är ett dilemma i Portalens fall och det är 
tydligt att verksamheten på Portalen enbart prioriterats under bergänsade tidsperioder 
(Tonnquist 2012:22).  
Hållbarhetsarbete kategoriseras i "uppifrån" eller "underifrån" drivna utvecklingsstrategier, 
där projektägare bestämmer strategin utifrån den förstnämnda ansatsen. "Underifrån" styrd 
strategi präglas av öppenhet och är samtidigt prövande. Dessutom genomsyras utvecklingen i 
högre grad av delaktighet samt en mångfald av ideer (Brulin, Svensson, 2011:64).  
En "uppifrån" styrd utveckling medför begränsningar gällande deltagares engagemang samt 
kreativitet och hämmar utvecklingsinriktat lärande. Jämförelsevis med "underifrån" styrda 
strategier vilka utgörs av delaktighet, kreativitet samt pådrivande eldsjälar är "uppifrån" styrd 
utveckling i högre grad lämpad för hållbarhet. Nackdelen med eldsjälsprojekt är att de endast 
fyller en funktion på kort sikt eftersom engagemang är svårt att bevara med tanke på resurser 
och eldsjälars risk för utbrändhet. En avgörande faktor är att projektägare har svårt att påverka 

Anpassa Total 
omprövning 

 Finjustera Nytt vägval 
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regler samt system i "underifrån" styrda projekt vilket bidrar till osäkerhet. Detta kan relateras 
till Portalen där utvecklingsstrategierna genomsyras av projektägares osäkerhet och tar sig 
uttryck i inaktivitet istället för proaktivitet (Brulin, Svensson, 2011:65).    
          Portalens hållbarhetsstrategi bör utvecklas enligt befintlig horisontell 
samverkanskonstellation, dock med fokus på handling från respektive projektägare.  
Nackdelen med nätverkskonstellationen är att arbetet kan bli inåtvänt, byråkratiskt 
samtalsbaserat istället för handlingsinriktat. Detta har vid många tillfällen varit kännetecken 
för Portalens utvecklingsarbete men har också en naturlig förklaring vilket b la. kan härledas 
till verksamhetens tydliga "underifrån" drivna styrning enligt ovanstående resonemang.  
Med utgångspunkt i de tre mekanismerna aktivt ägarskap, samverkan samt utvecklingsinriktat 
lärande innebär det att både "uppifrån" samt "underifrån" perspektivet måste inkluderas i 
strategin där balansen är avgörande för en hållbar utveckling. Professionell styrning i form av 
aktivt ägarskap skapar möjligheter att påverka strategiskt, ställa krav, bidra med resurser, 
sprida förändringar samt påverka den offentliga debatten. Detta i kombination med styrning 
"underifrån" i form av den innovativa komponenten vilken utmärks av entreprenörskap, 
energi och motivation skapar dynamik samt synergieffekter. Således krävs att involverade 
parter på operativ samt strategisk nivå upprätthåller en balans mellan "uppifrån"-och 
"underifrån" drivet utvecklingsarbete ur ett förhållningssätt där både styrning samt delaktighet 
och lärande får utrymme. Denna utvecklingsstrategi benämns samverkansstrategi samt ligger 
till grund för avsnittet rekommendationer (Brulin, Svensson, 2011:65).    
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6. Slutsatser och rekommendationer 
I detta avsnitt finns en redogörelse av utvärderingens sammanfattande slutsatser utifrån det 
insamlade materialet som klargjordes inom ramen för resultat och orsaksanalysdelen. 
Efterföljande del består av rekommendationer som utgörs av egna tankar samt reflektioner.  

6.1 Klargörande konklusioner  
Den samlade bedömningen av Portalen med utgångspunkt i tidsperioden januari-juni 2014 är 
att projektet har varit framgångsrikt gällande generering av effekter inom ett brett spektrum av 
områden. Insatsens bredd innebär att effekter har uppnåtts inom målområdet samt har 
bieffekter synliggjorts utanför målområdet.   
I sin ambition att öka förvärvsfrekvens i stadsdelen Hageby genom att få fler människor att nå 
egenförsörjning dvs. ett arbete i en reguljär anställning har Portalens insats begränsats.   
 
Portalens breda insats har bidragit till att mobilisera stadsdelen Hageby vilket haft positiv 
inverkan på det sociala kapitalet vilket har utvecklats mellan individer och samhällets 
institutioner. Deltagare på Portalen upplever verksamheten som trygg och i bästa fall som en 
del av familjen. En övervägande majoritet anser sig ha fått hjälp i form av vägledning, 
kompetenshöjning eller ökad motivation samt välbefinnande. Portalen är dessutom en 
dynamisk plats där människor som sociala varelser har möjlighet att utmana befintliga 
referensramar genom diskussion samt erfarenhetsutbyte. Detta bidrar till att bryta det sociala 
utanförskapet samt utvecklar det sociala kapitalet mellan människor. Den huvudsakliga 
positiva bieffekten av Portalens insats är effektivisering av integrationsprocessen då den 
övervägande största målgruppen utgörs av nyanlända samt utrikesfödda. Dessa har tagit del av 
så kallade förstegsaktiviteter vilket framförallt bidrar till att förbättra utgångsläget gällande 
individernas möjligheter att etableras på arbetsmarknaden.  
         Samverkanskonstellationen innebär att positiva bieffekter redan har uppkommit med 
tanke på de samverkansmetoder som utvecklats mellan framförallt ABF samt Hyresbostäder 
men också Arbetsmarknadskontoret samt Marieborg. Det finns samtidigt outnyttjad potential i 
befintlig samverkanskonstellation med tanke på att gemensam samordning inom 
arbetsmarknadsområdet skulle kunna utvecklas i högre grad. De struktureffekter som skulle 
kunna uppkomma genom förbättrad samverkansdynamik inom övriga 
arbetsmarknadsområden förutom integrationsområdet är viktigt att ta med i beaktande samt 
avgörande för Portalens framtid.   
En negativ bieffekt har huvudsakligen synliggjorts vilket innebär att Portalens utveckling mot 
att bistå en specifik målgrupp bidrog till skapandet av en "vi mot dem känsla". Mer konkret 
innebär det att Portalen anses vara avsedd för endast en målgrupp dvs. primärt nyanlända samt 
utrikesfödda.  
         Portalens potentiella effekt har samtidigt reducerats pga. att verksamhetens fokus 
förflyttats från jobbutvecklingsfasen till jobbcoachningsfasen. Detta medför att inriktningen 
på aktiviteter inom jobbcoachningsfasen kännetecknas av förstegsaktiviteter. För att förstå 
resultatet av jobbcoachningsfasen och effekterna av insatsen bör Portalens bidrag betraktas ur 
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ett långsiktigt perspektiv där Portalens insats är det första steget i processen mot 
egenförsörjning.   
En mindre grupp deltagare befinner sig inom jobbutvecklingsfasen vilket utgörs av människor 
som befinner sig allra närmast arbetsmarknaden. Det faktum att jobbcoachningsfasen 
prioriterats kan härledas till att Hyresbostäder samt ABF varit de aktivaste projektägarna. 
Därmed har Hyresbostäder samt ABF drivit arbetet utifrån ett bildningsfokus anpassat efter 
individens behov vilket mynnat ut i just förstegsaktiviteter. Matchningsarbetet har fått stå 
tillbaka vilket är naturligt med tanke på att endast en person tillsatts för att arbeta inom 
jobbutvecklingsfasen. Detta har också bidragit till att företagsnätverket inte bearbetats på ett 
tillfredställande sätt.  
         Portalens effekt har samtidigt reducerats med tanke på bristande planering gällande 
operationalisering av utbildningsmodulerna. Portalens övergripande intentioner har varit goda 
dock har det saknats en tydlig koppling mellan utbildningsmodulerna samt aktivitetsinnehåll 
samt lyser mätbara indikatorer med sin frånvaro. Bedömningen av befintlig dokumentation 
tyder på att det är nödvändigt att tydliggöra rutiner samt strukturer för respektive 
verksamhetsområde gällande utformningen av aktiviteter, dess syfte samt mål. Dessutom bör 
riktlinjer för verksamhetsprocessen tydliggöras dvs. på vilket sätt aktiviteter utförs och även 
uppföljning av utfallet. För att konkretisera operationaliseringen krävs tydligare indikatorer 
för att medarbetare, deltagare samt projektägare ska kunna förstå verksamhetseffekten. Med 
utgångspunkt i Portalens inriktning samt funktion bör lämpligare indikatorer utformas. 
Exempelvis baserat på antal deltagare som valt att vidareutbilda sig via Marieborgs 
Folkhögskola eller övriga vuxenutbildningsaktörer. En möjlig indikator inom ramen för 
integrationsinsatsen bör vara hur effektivt deltagarna genomgår sfi eller vilken språknivå 
individen påbörjar i förhållande till övriga sfi deltagare, eller på vilket sätt förstegsprocessen 
har underlättat Arbetsförmedlingens arbete på individnivå med exempelvis individens 
förståelse för handläggningsprocessen men även på verksamhetsnivå i form av reducerad 
handläggningstid.  
         Brister i framförallt planeringen av operationalisering samt implementering av 
aktiviteter har bidragit till att verksamheten utvecklats "underifrån" på operativ nivå. Detta i 
kombination med inaktivt ägarskap samt utifrån Portalens ambition att tjäna deltagare ur ett 
metodutvecklande perspektiv har medfört att projektägares behov inte har tagits med i 
beaktande. Tolkningsfriheten gällande hur operationaliseringen samt implementeringen bör 
genomföras har därmed varit stor. Innovativiteten samt friheten är samtidigt en del av 
Portalens koncept dvs. att varje individ ska genoföra sin personliga kunskapsresa med 
utgångspunkt i befintliga resurser. Dock kvarstår faktum att bristerna i konkretiseringen av 
hur den personliga kunskapsresan kan och bör genomföras i praktiken har tagit sig uttryck i 
reducerad samverkansdynamik samt att presumtiva synergieffekter uteblivit. Portalens breda 
insats har därmed bidragit till att det ursprungliga målet delvis har bortprioriterats då den 
metodutvecklande insatsen inte tagit hänsyn till de viktigaste delarna av 
arbetsmarknadsområdet dvs. effektivisera jobbutvecklingsfasen. På operativ nivå har detta 
förhållningssätt bidragit till att aktiviteter genomförts utfrån ett delvis inneffektivt 
experimenterande perspektiv, medan andra aktiviteter har inriktats utifrån aktiva 
projektägares syften samt mål. Sammantaget implicerar detta att en långsiktig hållbar strategi 
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har fragmenterats till förmån för en "underifrån" driven styrd verksamhet utan koppling till 
utvecklingsinriktat lärande och därmed begränsade multiplikatoreffekter.   
          Som tidigare påpekats har resultatet påverkas i hög grad av att ägarskapet under långa 
tidsperioder präglats av inaktivitet. Detta har samtidigt påverkat samverkansdynamiken samt 
styrningskedjan negativt.       
Portalens tillämpning samt verksamhetsinriktning har i hög grad styrts oberoende av 
kontextuella faktorer dvs. samverkansaktörernas ordinarie verksamhet med utgångspunkt i det 
befintliga systemet. Den operativa arbetsgruppen har klargjort att arbetsförutsättningarna 
försämrats drastiskt när etableringsreformen trädde i kraft 2010 då en påtaglig skillnad 
märktes redan 2011 men framförallt under 2012.   
        Eftersom Portalen inte är en valbar aktör i samband med utformningen av nyanländas 
etableringsplan eller inom ramen för jobb-och utvecklingsgarantin försvåras förutsättningarna 
gällande att kunna ta del av Portalens aktiviteter. Det saknas en tät dialog med framförallt 
Arbetsförmedlingen samt Kommunen men också Migrationsverket gällande insatser ur ett 
perspektiv där fokus befinner sig på vad Portalen faktiskt kan erbjuda samt hur detta bör ske. 
Detta försvårar organiseringen samt struktureringen av aktiviteterna samt den potentiella 
effekt som skulle kunna åstadkommas. Portalens verksamhet syftar till att skapa processer 
som skiljer sig från befintliga metoder, men för att åstadkomma detta bör aktörer på alla 
nivåer i styrningskedjan först vara medvetna om hur Portalen kan bidra på olika sätt, vilket 
bör ske i samverkan med berörda projektägare för att maximera resursallokeringen samt 
effekten. Samtidigt kan Portalens operativa grupp delge kunskap samt tyst erfarenhet vilket 
framkommit genom de nära band som skapats mellan deltagare samt medarbetare vilket är 
svårt för byråkratin att erhålla.  
          Portalen utmärks av att vara en fristående verksamhet vilket kan härledas till det 
ursprungliga konceptet baserat på att undvika systemets stuprörseffekter vilket respektive 
projektägare skulle bidra till. Dock har Portalens koncept samt innovativa 
organisationsstruktur varit en utmaning för respektive projektägare framförallt i termer av 
motsättning mellan lojalitet mot ordinarie verksamhet kontra projekt på Portalen. På så sätt 
har  styrningskedjan fragmenterats och en tydlig koppling mellan operativ nivå samt 
strategisk nivå saknas. Istället har verksamheten som tidigare nämnts utvecklats till att präglas 
av en tydlig "underifrån" driven styrning vilket i sin tur förstärkt projektägares osäkerhet samt 
inaktivitet. 
        Ambitionen att gemensamt åstadkomma samverkansinriktade insater fanns, dock är det 
endast Hyresbostäder samt ABF som kan påstås ha följt uppdraget kontinuerligt utan toppar 
samt dalar. Frånvaron av samverkansinriktade insatser utifrån ett kontextuellt perspektiv med 
utgångspunkt i att försöka komplettera snarare än att ersätta respektive projektägares ordinarie 
verksamhet genom en tydlig styrning har medfört att Portalens presumtiva effekt har 
begränsats.  
         Sammantaget är Portalens insats inte tillräckligt verkningsfull för att kunna bedömas 
vara avgörande gällande en kortsiktig trendförändring med utgångspunkt i verksamhetens 
huvudsakliga mål:"Ökad förvärvsfrekvens i området, vilket betyder att fler människor ska få 
en egen försörjning, dvs. ett arbete i en reguljär anställning". Dock är utvecklingen acceptabel 
med tanke på begränsningen av resurser. Portalens bidrag kan vidare förklaras utifrån ett 
individperspektiv baserat på målformuleringen:"varje resa till reguljär anställning är 
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individuell". Detta tar sig uttryck i mötet med individen där kvalitativ vägledning i 
kombination med motivationshöjande samtal har bidragit till att människor insett att fortsatta 
studier är avgörande för en hållbar framtid. På kort sikt förbättras varken 
arbetslöshetsstatistiken eller individens möjligheter att erhålla ett arbete. På medellång sikt 
bidrar det till fortsatta studier vilket på lång sikt potentiellt kan leda till att individen erhåller 
ett arbete. Därmed har Portalens insats i hög grad bidragit till att människor väljer den väg 
arbetsmarknaden efterfrågar dvs. högre utbildning. Dock bör insatsen dessutom betraktas ur 
ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till ungdomars uppväxt. I kontrast till föräldrars 
arbetslöshetssituation skapas en avgörande effekt om föräldrarna motiverar barnen till att 
utbilda sig på högre nivå. Detta kan återigen på lång sikt bidra till att bryta det potentiella 
utanförskap som otvivelaktigt kan ärvas i flera generationer.  
 
6.2 Rekommendationer  
Rekommendationerna baseras på tre konkreta punkter där den första innefattar Portalens ide 
samt organisationsstruktur. Inom ramen för den andra punkten analyseras hur Portalen kan 
konceptualiseras på bästa sätt. Den tredje punkten inkluderar rekommendationer gällande 
Portalens styrning med utgångspunkt i utformningen av en långsiktigt hållbar 
samverkansstrategi kopplat till utvecklingsinriktat lärande.  

1. Vad Portalen är samt hur verksamheten ska bedrivas är idag ingen självklarhet. 
Organisationsstrukturen har bidragit till att samverkansaktörernas gemensamma 
förhållningssätt har utmanats gång på gång. Det har tydliggjorts att det utifrån projektägarnas 
ståndpunkt finns två potentiella utvecklingsvägar: Antingen att Portalen struktureras enligt 
beställar-utförarmodellen där Migrationsverket, Arbetsförmedlingen samt kommunen 
beställer en tjänst som ABF, Hyresbostäder samt Marieborg utför enligt tydliga direktiv. 
Alternativet är att Portalen utvecklas utifrån den ursprungliga iden. Min rekommendation är 
att Portalen bedrivs utifrån nuvarande organisationsstruktur, dock rekommenderas att samtliga 
aktörer involveras i ett gemensamt planeringsarbete där Portalen konceptualiseras enligt 
samtliga projektägares vilja, detta för att åstadkomma större delaktighet på operativ nivå.   
Rekommendationen är att Portalens ide konkretiseras utifrån ett gemensamt förhållningssätt 
där visioner operationaliseras i en tydlig aktivitetsplan där aktivitetsinnehåll utformas enligt 
respektive projektägares möjlighet att faktiskt kunna bidra på bästa tänkbara sätt.  
        För att respektive projektägare ska få en fördjupad förståelse för Portalens 
verksamhetsinriktning bör det på strategisk nivå utformas en utvecklingsstrategi som 
implementeras på operativ nivå. Således innebär detta att konkretisera vad Portalen kan 
erbjuda samt hur tjänsten ska utformas med utgångspunkt i respektive projektägares ambition 
samt tillgång till resurser. På så sätt skapas transparens där varje aktör konkret förstår vad som 
kan göras inom ramen för Portalens verksamhet vilket troligtvis skapar ökad delaktighet på 
operativ nivå. Portalen har som nämnts tidigare varit "underifrån" styrd och en avgörande 
faktor för att en förändring ska ske är att Portalen konceptualiseras utifrån 
samverkansaktörernas gemensamma förhållningssätt.    
2. Portalen bör konceptualiseras med utgångspunkt i Portalens styrkor vilket innefattar tre 
verksamhetsområden enligt nedan:  
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Figur 10. Portalens styrkor  
 

 
Samhällelig samt individuell mobilisering, arbetsmarknadsinriktad samhällsorientering samt 
arbetsmarknadsförberedande insatser.  
Samhällelig samt individuell mobilisering rekommenderas innehålla det förutsättningslösa 
personliga mötet med individen där människor ges möjlighet att berätta om sig själva, sina 
problem samt faktorer som ligger till grund för arbetslöshetssituationen. Utifrån samtalet har 
individen därefter möjlighet att ta del av Portalens tjänster inom ramen för 
verksamhetsområdets aktivitetsinnehåll. På så sätt finns ett samband till ett så kallat 
community center där människor ges möjlighet att aktiveras. Verksamhetsområdet 
samhällelig samt individuell mobilisering utgörs av det nätverk som skapats med b la. 
Svenska Kyrkan, fritidsgårdar, kultur-samt idrottsföreningar, kultur samt fritidsnämnden. 
Detta innebär mobilisering av civilsamhället på samhällelig nivå, organisationsnivå samt 
individnivå. Event som "kulturnatten" är ett konkret exempel på resultatet av insatsen. Utifrån 
ett arbetsmarknadsperspektiv skulle verksamheten kunna kopplas till uppstarten av sociala 
företag. Inom ramen av kulturnatten erbjuds människor att sälja varor på en marknad vilket 
skulle kunna vara ett bra tillfälle att mäta efterfrågan för produkten vilket både kan vara 
hantverksprodukter eller maträtter. Samhällelig samt individuell mobilisering kan dessutom 
omfatta aktiviteter med fokus på att lära sig driva föreningar av olika slag. Målgruppen 
asylsökande skulle kunna aktiveras tillsammans med Svenska Kyrkan som uttryckt önskemål 
om att skapa gemensamma aktiviteter med Portalen. Detta verksamhetsområde bör omfattas 
av frivillighet samt har en tydlig social prägel vilket innebär att Hyresbostäder bör utse en 
representant för verksamhetsområdet, dock bör även Migrationsverket samt kommunen vara 
aktiva projektägare. Detta verksamhetsområde är lika viktigt som övriga verksamhetsområden 
då mobiliseringen på individnivå kan relateras till resonemanget om förstegsprocessen där 
människor på olika sätt bryter utanförskapet i form av att aktiveras. Detta medför ökad 
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sannolikhet att komma in i ett sammanhang där individen skapar förståelse för kontexten 
vilket är avgörande för arbetsmarknadsetableringen.     

Arbetsmarknadsinriktad samhällsorientering rekommenderas ingå som valbart alternativ 
inom ramen för etableringsplanen där nyanlända ges möjlighet att frivilligt välja Portalens 
aktiviteter. Efter genomförda fallstudier av Portalens nuvarande aktiviteter uppmärksammades 
att innehållets teoretiska delar delvis inte sammanföll med deltagarnas förväntningar, då 
praktiska inslag ansågs vara centralt. Som tidigare nämnts utnyttjas inte dynamiken i 
samverkanskonstellationen maximalt. Med detta menas att aktiviteter med fokus på 
arbetsmarknadsinriktad samhällsorientering kan utformas på ett innovativt sätt där samtliga 
aktörers erfarenheter samt kompetens tillgodogörs. I kombination med sfi som erbjuds 
teoretiskt rekommenderas att Portalens aktiviteter utgår från ett kontextuellt perspektiv där 
svenska språket används i samband med praktiska rollspel. Marieborg har stor erfarenhet av 
rollspel med utgångspunkt i teaterlinjen, Arbetsförmedlingen samt Kommunen äger 
kompetens inom arbetsmarknadsområdet, Hyresbostäder bidrar med kunskapen om individen 
och aktiviteterna bör utformas utifrån ABF:s dynamiska studiecirkelskoncept. 
Verksamhetsområdet arbetsmarknadsinriktad samhällsorientering kan innefatta allt från 
vardagliga händelser till arbetsmarknadssituationer. Specifika gloslistor vilka anpassats till 
kontexten bör utformas vilket medför att svenska språket omsätts i praktiken. Liksom 
nuvarande former bör aktiviteterna kännetecknas av aktivt deltagande, engagemang, 
diskussion samt frågor. Det praktiska inslaget i form av rollspel förstärker det kontextuella 
lärandet som uppmärksammades vara avgörande för människors inlärning samt aktiva 
deltagande. Detta baseras på den enkla logiken enligt: Det jag hör, glömmer jag. Det jag ser, 
kommer jag ihåg. Det jag gör, förstår jag. 

Arbetsmarknadsförberedande insatser rekommenderas ske inom ramen för jobb-och 
utvecklingsgarantin vilket medför att Arbetsförmedlingen samt Kommunen bör vara ledande 
projektägare. Näringslivskontoret rekommenderas erhålla en övergripande funktion eftersom 
det enligt uppdragsplan för kommunstyrelsens kontor 2014 (KS 2014/0100) har beslutats att 
det inom ramen för uppdraget ska:  

-Utformas en handlingsplan för ett socialt hållbart Norrköping. 

-Arbeta aktivt med befintliga företag, nya etableringar och nyföretagande, för att förbättra 
förutsättningarna för ekonomisk utveckling samt arbetstillfällen.  

Utifrån ovanstående policydokument omfattas Näringslivskontorets uppdrag av att erhålla 
insyn samt påverka alla delar av kommunens förvaltningsenheter eftersom kommunstyrelsen 
beslutat att näringslivsperspektivet ska genomsyra alla kommunala enheter. På så sätt skapas 
en helhetsbild där Portalens funktion maximeras i förhållande till Arbetsförmedlingens - och 
Näringslivskontorets resurser samt övriga förvaltningsenheters förutsättningar att bistå 
Portalen. Detta verksamhetsområde kan omfatta allt från socialt företagande samt social 
inkubatorsverksamhet till intensivt företagsnätverkande samt individuell 
arbetsmarknadsutveckling.  
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Figur 11. Samverkansinriktad intervention 
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Det sägs att en organisation sällan består av mer kunskap än summan av dess individers 
kunskap vilket figuren ovan illusterar. För närvarande åstadkommer Portalen acceptabla 
resultat vilket delvis löser kortsiktiga problem, med utgångspunkt i arbetslöshets - och 
utanförskapets destruktivitet. Med gemensamma resurser utifrån en samverkansstrategi skapas 
nya möjligheter vilket bör kunna bidra till en omfattande trendförändring och därmed 
exceptionella resultat.   
Konceptualiseringen baseras på samverkansstrategin och därmed rekommenderas att 
projektägare tillsammans inom ramen för konceptualiseringen utformar en gemensam 
identitet samt värdegrund som därefter effektivt kommuniceras både till människor, företag 
samt potentiella partnersorganisationer. Av stor vikt är att ett gemensamt förhållningssätt 
dokumenteras i form av en policy. Därmed rekommenderas en strukturerad dokumentation av 
förhållningssätt, riktlinjer, regler samt mål för den operativa verksamheten vilket i form av ett 
internt tydliggörande underlättar medarbetares förståelse för verksamheten. Samtidigt 
professionaliseras verksamheten vilket möjliggör att Portalen effektivare kan kommuniceras 
externt ur ett kund- samt företagsperspektiv. 
Det rekommenderas att samtliga projektägare utformar nya specifikare mål som i högre grad 
går att tillämpa på respektive verksamhetsområde. Dessutom rekommenderas att mätbara 
indikatorer utformas. På så sätt skapas förutsättningar för uppföljning, utvärdering samt 
kunskapsbildning vilket är avgörande för utvecklingsinriktat lärande.  
 
3. Den samverkansstrategi som rekommenderas ligga till grund för Portalens 
utvecklingsarbete innehåller två viktiga komponenter som har sin utgångspunkt i 
styrningskedjan. För det första hantera balansen mellan innovation, metodutveckling och en 
tydlig struktur vilket medför att projektägare på strategisk nivå har det övergripande ansvaret 
för utvecklingsarbetet. Därefter rekommenderas samverkansaktörerna att utveckla samt 
förändra grundläggande institutionella förutsättningar.  
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Figur 12. Styrningskedja 
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För att åstadkomma ett hållbart utvecklingsarbete krävs ökad sammanhållning mellan 
individnivå, organisationsnivå samt samhällelig nivå. "Underifrån" driven innovativitet har 
som tidigare nämnts varit påtaglig. Med utgångspunkt i att Portalen konkretiseras samt 
konceptualiseras i förhållande till respektive projektägares ordinarie verksamhet utifrån ökad 
transparens samt gemensamt förhållningssätt kvarstår faktum att styrningskedjan behöver 
förstärkas av en intermediär som driver utvecklingsarbetet framåt. Hyresbostäder har hittils 
varit intermediär dock har uppdraget visat sig vara alldeles för omfattande samt har 
bostadssociala enheten på Hyresbostäder inte haft kapaciteten att arbeta sektorsövergripande i 
den utsträckning uppdraget kräver. Därmed rekommenderas kommunen ta ett övergripande 
ansvar i form av intermediär. Tydligare ägarskap samt övergripande ansvar betyder att 
förhållandet mellan innovation samt struktur balanseras mot en nödvändig strategisk påverkan 
"uppifrån". Kopplingen mellan organisationsnivå samt samhällelig nivå förstärks samtidigt 
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med tanke på kommunens politiska uppdrag. Att arbeta strategiskt innebär att Portalens 
utvecklingsarbete sker i förhållande till omgivande policykontext dvs. 
arbetsmarknadspolitiska samt migrations - och asylpolitiska vägval vilket är fördelaktigt för 
samtliga parter. Två avgörande faktorer är Migrationsverkets tolkning av utlänningslagen 
samt Norrköping kommuns tolkning av arbetsmarknadspolitiken. Förutsättningar för 
proaktivitet skapas när aktörer på strategisk nivå ges möjlighet att planera samt strukturera 
utvecklingsarbetet. Portalens styrka är att komplementärt bidra till systemets hål men detta 
innebär att en långsiktig hållbar strategi måste baseras på kontextuella förutsättningar där 
helhetsbilden är central.   

Avslutningsvis rekommenderas samverkansaktörerna att utveckla samt förändra 
grundläggande institutionella förutsättningar vilket utgörs av två faktorer: Inrätta ett 
innovationsråd i form av referensgrupp samt tillsätta en verksamhetsledare med samordnande 
ansvar. Innovationsrådets huvudsakliga uppgift har sin utgångspunkt i resonemanget kring 
balansen mellan "underifrån" samt "uppifrån" styrning. Ett återkommande problem har 
utgjorts av bristande kommunikation vertikalt mellan operativ och strategisk nivå samt 
horisontellt mellan aktörer på organisationsnivå. Portalens organisationsstruktur har samtidigt 
medfört att det stundtals funnits ett behov av flexibel samt effektiv kommunikation samt 
styrning mellan operativ samt strategisk nivå. Därmed rekommenderas att respektive 
projektägare utser en representant vars funktion i innovationsrådet bör innefatta: 

-Bollplank till arbetsgruppen på operativ nivå. 

-Naturlig information- och kommunikationsskanal mellan operativ samt strategisk nivå. 

-Ansvariga för metodutveckling på aktivitetsnivå samt inneha en förmedlande funktion 
gällande projektägares önskan i termer av verksamhetsutveckling på organisationsnivå. 

-Diskussionsforum för att åstadkomma innovation, vilket innefattar deltagares samt 
medarbetares önskemål om förändring samt förbättring. 

Denna referensgrupp rekommenderas inkludera representanter från näringslivet som ges 
möjlighet att påverka strategiskt inom ramen för utvecklingsarbetet.    

Avslutninsvis har ett återkommande problem varit att den operativa arbetsgruppen upplevt 
arbetsbelastningen som hög och resultatet av detta är att tydligheten i fördelningen av roller 
samt medarbetares funktion har fragmenterats. Styrningskedjan samt den operativa 
arbetsgruppen bör förstärkas i form av en samordnande verksamhetsledare. Därmed 
rekommenderas att samordnarens huvudsakliga funktion förutom att leda operativ verksamhet 
samt förstärka informations-samt kommunikationsflödet vertikalt i båda riktningar bör 
samtidigt innefatta ansvar för verksamhetsutveckling och tillika inneha ansvaret för 
planeringen av innovationsrådets sammankomster. Förstärkningen av styrningskedjan bör per 
automatik leda till att fokus på utvecklingsinriktat lärande blir centralt vilket samtidigt bidrar 
till ökad grad av kunskapsbildning mellan individ, organisation samt samhällelig nivå.    
På så sätt tar samordnaren över den intermediära funktionen då Hyresbostäders roll istället 
utgörs av att tillsammans med övriga projektägare ansvara för styrning på strategisk nivå. 
Avgörande för utvecklingsarbetet är som tidigare påpekats att samtliga projektägare 
involveras i utvecklingsprocessen utifrån samverkansstrategin vilket innebär att samtliga 
projektägare tillsammans gör ett urval av lämpliga kandidater vilket mynnar ut i en 
gemensamt vald samordnare.       
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Epilog 
 

"Ideas shape the course of history" (John Maynard Keynes) 

Med utgångspunkt i näringslivets kapitalistiska process där ekonomiska entreprenörer successivt efter 
otaliga felplaceringar till slut lyckas omvandla kapital i framgångsrika investeringar, kan den 
samhälleliga utvecklingsprocessen kontrasteras utifrån samma utvecklingsförhållande. Socialt 
entreprenörskap blir allt viktigare i ett innovativt kunskapsbaserat samhälle och jämförelsevis med 
marknadsmisslyckanden kräver ett innovativt kunskapsbaserat samhälle att otraditionella 
utvecklingsvägar väljs genom olika dynamiska projekt. Långsiktigt hållbart utvecklingsarbete kräver 
att aktörer från samhällets breda spektrum av sfärer tillsammans klarar av utmaningar i form av 
förnyelseprocesser, men också konflikter.  
Portalen kan betraktas ur två olika perspektiv med utgångspunkt i det problemorienterade samt 
potentialorienterade synsättet: 
 
"Portalen är en dynamisk plats som tjänar människorna i Hageby. Portalen är till för alla och 
individen befinner sig i fokus vilket innebär att arbetslöshet samt utanförskap omsätts till en plan där 
målet är att nå egenförsörjning på individens egna villkor. Portalen främsta styrkor är dess 
samordningsfunktion där aktörer tillsammans skapat ett community center, arbetsförmedling samt 
utbildningskontor i form av en "startcentral" där individen startar sin resa mot egenförsörjning. 
Portalen har med små resurser lyckats påverka stadsdelen Hageby på ett positivt sätt. Med en 
långsiktigt hållbar strategi kan samverkansaktörerna vända den negativa trenden tillsammans".      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Portalen är en isolerad plats där byråkratin utövar sin makt i Hageby. Portalen ärendast  till för 
invandrare vilket innebär att resurser omfördelas från övriga samhällsmedborgare vilket försämrar 
förutsättningarna för resterande del av samhällets invånare att få ett arbete. Portalen bidrar inte med 
något överhuvudtaget gällande arbetsmarknadsområdet utan är en fritidsgård för vuxna dit 
människor söker sig när de inte har något bättre för sig och detta kommer aldrig leda till att individen 
får ett arbete. Portalen har med skattebetalarnas pengar bara förvärrat situationen i Hageby. Det är 
omöjligt att tänka sig något annat än misslyckanden och trenden i Hageby kommer bara förvärras 
med tiden".  

Den senare beskrivningen av Portalen är direkt felaktig men ändock viktig att ta med i beaktande. 
Människors negativa eller positiva upplevelser på individnivå kan ställas i kontrast till 
samverkansaktörernas uppfattning av Portalen på organisationsnivå samt politikers uppfattning på 
samhällelig nivå. 
Potentiellt skulle sjätte generationens utvärderingar kunna inkludera individens upplevelser i högre 
grad vilket samtidigt belyser frågan om hur sociala investeringar ska mätas. Kan mätningen ske i form 
av CBA analys eller kan en del av lösningen vara människors faktiska upplevelser?  
I en värld av ständiga krav på innovation, förändring samt förbättring krävs en effektivare kedja 
mellan åtgärd samt lärande där kunskapsbildningen skapas på alla nivåer dvs. individ, organsiations- 
och samhällelig nivå. Genom att tydliggöra kunskapskedjan samt möjliggöra kunskapsutbyte på alla 
nivåer erbjuds möjligheten till kunskap i dialog samt innovativa lösningar.  
Sjätte generationens utvärdering skulle kunna integrera ett perspektiv där utvärderaren i form av en 
kunskapsintermediär bedriver effektivare samt aktivare följeforskning samt att följeforskningen i 
högre grad bedrivs på individ, organisations -samt policynivå för att förstärka kunskapskedjan. 
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I kontrast till detta utgörs kunskapskedjan väldigt ofta av isolerade komponenter dvs. kontakten mellan 
olika nivåer är uteslutande ensidig vilket innebär att lärande mellan individer , organisationer  samt 
samhälle reduceras. Genom ett ökat utbyte skapas en förståelse för olika aktörer vilket också skapar 
relationer som baseras på tillit.  
Med utgångspunkt i denna utvärdering innebär det konkret att individer som gavs möjlighet att med 
egna ord uttrycka sin åsikt om den sociala investeringen medförde att det skapades ett intresse för 
projektet. Att en person skriver om sig själv med egna ord inom ramen för en utvärdering är långt ifrån 
självklart. Något som från början väckte misstankar omvandlades till nyfikenhet samt motivation att 
bidra med kreativitetet samt problemlösning. Även om ideerna inte kan omsättas i praktiken på ett 
tillfredställande sätt har drivkraften för innovation skapats, kunskapslågan har tänts. På 
organisationsnivå har det inom Portalen funnits olika organisationer som kommit i kontakt med 
individer på projektnivå men där utbytet med och förståelsen för den samhälleliga nivån inte var 
utvecklad i tillräckligt hög utsträckning. Politiker på samhällsnivå tillsammans med aktörer på 
organisationsnivå styr utvecklingen av den samhälleliga strukturen. Ökad förståelse, lärande samt 
gemensam kunskapsbildning skulle kunna underlättas med sjätte generationens utvärdering.     
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