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Växande invandring till Sverige skapar nya sociala utmaningar och i debatten om lämpliga 

strategier pekas ofta på civilsamhällets roll. Det svenska civilsamhället har historiskt haft en nära 

relation med staten och utgjort ett betydande och unikt komplement till välfärdsstaten. Den 

svenska regeringen betonar idag att staten måste samarbeta med ideella sektorn för att hantera 

utmaningarna med en växande heterogen befolkning. Syftet med denna studie är att mot denna 

bakgrund, explorativt, undersöka hur civilsamhället och dess aktörer samverkar med varandra och 

med kommunen i integrationsprojekt. Undersökningen har genomförts i glesbygdskommunen 

Aneby och består av 12 kvalitativa intervjuer med drivande representanter från olika organisationer 

och kommunala avdelningar. Genom intervjuerna exemplifieras erfarenheter och perspektiv på 

samarbeten i Aneby och syftar till identifiering av faktorer som stimulerar samverkan och dess 

effekter samt vilka hinder och utmaningar som finns med samverkan i integrationsverksamhet. 

Resultatet visar att respondenterna lyfter fram olika aspekter på hur samverkan fungerar, bland 

annat arbetar de tillsammans mot gemensamma mål vilket bidrar till ett starkt och enat 

integrationsarbete. De betonar vikten av att utveckla och förstärka relationer och nätverk i 

samhället för att skapa en öppenhet mot varandra. Respondenterna har en övertygelse att arbeta 

förebyggande mot exkluderande attityder i samhället och istället främja gemenskapen genom olika 

mötesplatser. Det framgår även att respondenterna hanterar svårigheter och utmaningar som 

uppstår tillsammans vilket indikerar en stabil grund i deras samarbete. Aneby kommun är ett litet 

samhälle vilket innebär särskilda förutsättningar för samverkan. Sammantaget belyser studien att 

samverkan har en betydande roll i integrationsverksamhet. 
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De flesta länder i världen upplever någon form av migrationsflöden till eller från landet. Det kan 

handla om permanent bosättning, arbetsmigration eller flykt (Liu, Volcic & Gallois, 2010, s. 201). 

Behovet av att arbeta med integration i Sverige är större än på många år då samhället präglas allt mer 

av en mångkulturell befolkning med anledning av ökade migrationsströmmar. År 2015 levde drygt 1,7 

miljoner människor i Sverige som var födda utanför landets gränser och samma mätning år 2005 

visade en siffra på cirka 1,1 miljoner människor vilket är en ökning med ungefär en halv miljon på tio 

år (SCB, 2016). Även Migrationsverkets statistik bekräftar denna förändring då beviljade 

uppehållstillstånd har ökat från 12669 år 1980 till 109235 år 2015 (Migrationsverket, 2016a).  

Förändringarna gör avtryck på opinionen och i en artikel som publicerades av SVT den 19 april 2016 

presenteras en enkätundersökning från Som-institutet vid Göteborgs universitet, som visar att 

immigration och integrationsfrågorna idag ses som de viktigaste frågorna i det svenska samhället. Mer 

än hälften av de svarande, 53 procent, uttrycker att dessa frågor är centrala vilket är en betydande 

ökning från föregående år då 27 procent angav att immigration- och integrationsfrågorna var viktigast. 

Ökningen säger emellertid inget om inställningen till invandrare och flyktingar, men det är tydligt att 

frågan engagerar personer med både positiv och negativ inställning till immigration (TT, 2016, 19 

april). 

Sveriges mål för nyanländas etablering är att alla människor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Regeringen, 2015a). Enligt den svenska regeringen 

måste alla delar av samhället samverka så det blir lättare för en nyanländ att bli en del av det svenska 

samhället. Framför allt menar regeringen att det civila samhället bör spela en nyckelroll i 

integrationsprocessen. Här finns, hävdas det, en stark vilja och många goda idéer (Regeringen, 

2015b).  

Kartläggningar på lokal och regional nivå visar att det finns en mångfald av organisationer, 

verksamheter och insatser på integrationsområdet och att de utför projekt som innefattar områdena 

språk, arbete och sysselsättning, hälsa, bostad, utbildning och mötesplatser (Riksrevisionen, 2014, s. 

74). Trots det är svenska myndigheter överens om att det idag finns en stor outnyttjad potential inom 

civilsamhället för att arbeta med integrationsfrågor (Riksrevisionen, 2014, s. 74). En offentlig 

utredning (SOU 2016:13, s. 105) visar att civilsamhället är betydelsefullt för människors utveckling. 

Det civila samhällets kontakt med människor har därför en stor betydelse för tusentals individer varje 

dag och då inkluderas även nyanlända. Utredningen visar också att om civilsamhällets potentiella 

engagemang och energi tas till vara på ett lämpligare sätt av landsting, kommun och stat innebär det 

ett utbyte av social sammanhållning (SOU 2016:13, s. 105). Riksrevisionens granskning av etablering 

och integration visar att olika former av partnerskap och samverkan, både lokalt och regionalt, är 

viktiga redskap för att forma långsiktiga samarbeten med det offentliga. Det finns även önskemål från 

civilsamhället om ett tydligare samverkansarbete med myndigheter men också mellan civilsamhällets 

organisationer för att mer framgångsrikt kunna möta de behov som finns lokalt (Riksrevisionen, 2014, 

s. 74). Regeringen skriver att ett bra mottagande kräver samverkan mellan flera olika aktörer. De 

menar att kommunerna, regionerna, landstingen och staten måste samverka. Samtidigt ska den 

offentliga sektorn samverka med civilsamhället och företagen för att nå framgång och de betonar att 

civilsamhällets organisationer har en viktig betydelse i integrationsarbetet (Regeringen, 2016). 

I en av Röda Korsets rapporter (2013, s. 16) om integration framkommer behov som främst kan mötas 

av det civila samhället, exempelvis social kontakt och samvaro. Inställningen är att integration ska 

grundas på öppenhet, ömsesidighet och delaktighet. Eftersom den ideella sektorn har möjlighet att 

utforma olika verksamheter grundade på dessa tankar om integration kan de nå många olika 

människor. De menar att bättre förutsättningar för en gemensam framgångsrik integrationsprocess 
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kan uppnås genom ökad samverkan och tillgänglighet samt en större förståelse för människor som 

anländer till Sverige (Röda Korset, 2013, s. 16). 

Tidigare forskning om samverkan mellan den offentliga och ideella sektorn, liksom samverkan inom 

den ideella sektorn, visar att omfattningen av samverkan varierar mellan olika delar av landet. 

Samverkan är särskilt vanlig på mindre orter där nätverksavstånden mellan människor och 

organisationer är förhållandevis korta (Borell, Gerdner, Sällström, Nordlander & Lundkvist, 2011). 

Mot den bakgrunden studeras här glesbygdskommunen Aneby där det finns utvecklade samarbeten 

mellan organisationer, kyrkor och kommun för att arbeta med integrationsinsatser. Valet av Aneby 

har också ett metodiskt motiv. Genom att studera samverkan i en liten kommun kan forskaren lättare 

fånga de utmaningar och möjligheter som finns i samverkan. Att ringa in sådana problem och 

utmaningar är viktigt eftersom denna belysning kan komma till användning på andra håll i landet. 

Detta framstår som särskilt viktigt mot bakgrunden av att många nyanlända är i behov av att 

integreras i det svenska samhället. Studien är inte representativ för andra kommuner, särskilt inte för 

stora kommuner, men de utmaningar och möjligheter som kan beskrivas genom studiet av en liten 

kommun kan ha ett stort värde som referensmaterial. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur civilsamhället och dess aktörer samverkar med varandra 

och med kommunen i integrationsprojekt i en glesbygdskommun, Aneby. Metodiskt baseras studien 

på kvalitativa intervjuer med drivkrafter i det civila samhället och med företrädare för kommunen i 

Aneby för att ta reda på vilka erfarenheter och tankar som finns kring samverkan. Fokus ligger på vilka 

faktorer som stimulerar samverkan, vilken betydelse samverkan har för integrationsarbetet och vilka 

hinder och utmaningar som finns när samverkansarbete mellan integrationsaktörer ska bedrivas. 

1.2 Frågeställningar 

Studiens centrala frågeställningar är sammanfattningsvis: 

 Vilka faktorer stimulerar samverkan för integration i Aneby Kommun? 

 Vilka effekter får samverkan på integrationsarbetet i Aneby Kommun? 

 Vilka hinder och utmaningar finns det med samverkan för integration i Aneby Kommun? 

1.3 Begreppsdefinition 

Ideella sektorn 

Del av samhället som bedriver verksamheter utan direkt inblandning från staten, marknaden och det 

enskilda hushållet. Aktörer inom denna grupp är individer, privata stiftelser, 

välgörenhetsorganisationer, idrottsföreningar, religiösa samfund och hembygdsföreningar (SOU 

2016:13, s.20). I studien likställs ideell sektor med civilsamhälle och inbegriper kyrkor, föreningar och 

andra organisationer vilka är fristående från kommunen. 

Offentliga sektorn 
Skattefinansierad verksamhet som utförs av staten, landstingen och kommunerna till nytta för 

allmänheten. Funktioner som ingår är bland annat sjukvård, barnomsorg, rättsväsen, utbildning, 

infrastruktur, polis och försvar (Offentliga sektorn, 2016). I studien är kommunen en sådan aktör då 

det finns respondenter representerade från flera kommunala instanser. 

Integration 
För närvarande finns det ingen övergripande svensk nationell definition av vad integration innebär 

eller när denna process anses vara fullständig. Det som ofta innefattas i begreppet är dock att 

integration är de sociala processer som exempelvis invandrade etniska grupper, slussas in i och blir 
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delaktiga av i det samhälle som de nyligen flyttat till. Det kan gälla deras arbets- och bostadsmarknad 

eller deras kulturella, sociala och politiska liv. Integration är också en tvåvägsprocess där 

majoritetssamhället och minoriteter ska mötas (Integration, 2016).   

Samverkan 
Gemensamt tillvägagångssätt för visst syfte. Ett gränsöverskridande samarbete mellan olika aktörer 

där det finns gemensamma mål för när, hur, vad och varför något ska ske samt enhällighet om vem 

eller vilka som ska utföra vad (Samverkan, 2016). 

Nyanländ 

Den person som kommit till en kommun och beviljats uppehållstillstånd och även dennes anhöriga. 

En person är nyanländ när hon eller han innefattas av lagen om etableringsinsatser vilket är två till tre 

år (Migrationsverket, 2016b). Studiens definition av nyanländ är dock de som anlänt till Sverige 

nyligen eller varit i landet några år, med eller utan uppehållstillstånd. 

I kapitlet ges en presentation av forskningsläget inom området för samverkan och tillit i 

civilsamhället. Forskningen om ideella sektorn påbörjades under 1990-talet vilket innebär att det är 

ett relativt nytt område där forskarna utvecklar betydelsen och fördelarna med sektorn i samhället. 

Det förklarar också att flertalet forskare återkommer inom ämnet (Lundström, 2004, s.7). 

Utvecklingen av tillit som ett teoretiskt begrepp är nytt i sammanhanget sedan 2000-talet. 

Nedanstående teoretiska begrepp valdes för att de ansågs ge andra aspekter på samverkansarbete och 

dess effekter. Då både tidigare forskning och teoretiska ansatser är sammanlänkade med varandra 

redogörs de integrerat i följande text.  

2.1 Samverkan 

Samverkan och organisering, förbättring och gränsöverskridande samarbeten, men vad är egentligen 

samverkan? I grund och botten handlar samverkan om att göra saker tillsammans med ett gemensamt 

syfte. Samverkan är också ett populärt verktyg för att skapa universallösningar (Lindberg, 2009, s. 6), 

speciellt inom den offentliga sektorn och blir ibland benämnd som välfärdens nya arbetsform. De 

statliga organisationerna måste uppfylla plikter mot invånarna. Ett exempel är hur socialtjänsten och 

sjukvården samverkar för de äldre i samhället. Det är inte enbart begränsat till den offentliga sektorn 

då det sker samverkan inom både den ideella sektorn och mellan den offentliga och ideella. Ofta 

handlar det om att organisationer hanterar mer och mer komplexa situationer och behöver samverka 

för att möta kraven, men likväl kan det handla om att möta behoven från andra organisationer eller 

människor (Lindberg, 2009, s. 6-8, 29-30). 

Gränsöverskridande samverkan ökar och en teori är att ju självständigare ideella organisationer är 

desto mer är de benägna att samverka, för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter och specifika 

kunskaper. Ett annat argument som förs är att verksamheter är avgränsade vilket härrörs från 

självständigheten och därmed blir konsekvensen att ingen ansvarar för det som sker i gränslandet 

mellan organisationer. Lindberg (2009, s. 31-33) menar att samhällsförändringarna som skett har 

bidragit till att forma organisationerna till enheter med tydliga gränser och ansvarsområden. Detta 

leder till mer komplexa organisationer och mer inbördes oförenliga intressen både inom och utåt mot 

omvärlden. På grund av detta har organisationerna blivit mer decentraliserade vilket i sin tur leder till 

ett ökat krav på redovisning, uppföljning och utvärdering. Samtidigt som tydliga gränser bidrar till att 

stabilisera krav och uppföljning blir det påtagligt att de ideella organisationerna behöver överskrida 
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dessa gränser för att tillsammans utföra sina uppdrag och kunna utvecklas. Samverkan blir därför en 

befogad lösning på många uppdrag och komplexa situationer (Lindberg, 2009, s. 31-33). 

2.1.1 Samverkansorsaker  

Lindberg (2009, s. 34-38) berör sex komponenter som visar underliggande orsaker till samverkan 

mellan organisationer. Den första är att samverkan sker av nödvändighet, det kan vara påtvingat 

genom lagar eller genom olika åtgärdsprogram som statliga myndigheter och verk har utfärdat. Det 

kan exempelvis handla om hur hälso- och sjukvården samt andra socialt inriktade verksamheter 

samverkar kring olika patientgrupper som är särskilt utsatta. En annan anledning till samverkan kan 

vara asymmetri, där det kan handla om påtryckningar och kontrollutövande från en större 

organisation eller myndighet till en ofrivillig samverkan. Då kan det bli problematiskt i maktbalansen 

mellan dessa båda aktörer, och uppstå en asymmetri mellan den större myndigheten och en mindre 

ideell organisation. Den tredje komponenten behandlar begreppet ömsesidighet, vilket i praktiken 

innebär att organisationerna samverkar kring ett gemensamt intresse och därav utvecklar ett 

ömsesidigt beroende. Det betyder också att organisationerna kan uppnå ett mål gemensamt på grund 

av deras samarbete, vilket kanske är den vanligaste orsaken till samverkan. En annan del i samverkan 

är effektiviteten som kan åstadkommas genom samverkan. Genom att organisationer effektiviserar 

processer och håller kostnaderna nere kan varje organisation öka sin egen inre effektivitet. Vidare kan 

samverkan kring effektivitet handla om att kombinera varandras kunskaper eller resurser på ett 

produktivt sätt. En underliggande orsak till samverkan kan vara att skapa stabilitet och minska 

osäkerhet, genom att exempelvis ha en stabil tillgång till resurser. Det skapar förutsägbarhet och blir 

något konstant, en trygghet i turbulenta situationer. Stabiliteten kan ena organisationer inom den 

ideella sektorn till en mer inflytelserik aktör som kan påverka sin omgivning i större utsträckning. 

Slutligen lyfter Lindberg (2009, s. 34-38) fram legitimitet som en betydelsefull faktor för samverkan. 

Det ger legitimitet och identitet för en organisation i förhållande till vilka andra aktörer dessa har 

samarbetat med, och vilka de har arbetat med. Organisationer kan då gå samman för att förbättra sina 

kontakter och sitt rykte. 

2.1.2 Ömsesidighet och nyinstitutionalism 

Nyinstitutionell organisationsteori hävdar att organisationer inte bara är beroende tekniskt av 

omgivningen utan socialt och kulturellt, vilket även Lindberg (2009, s. 37) benämner som 

ömsesidighet. Organisationerna måste anpassa sig efter den givna modellen inom det organisatoriska 

fältet, vilket innebär det fält där organisationer med vissa gemensamma särdrag verkar. Johansson 

(2001, s. 26) nämner forskarna DiMaggio och Powell som är dominerande inom nyinstitutionell teori 

och menar att organisationerna riskerar sin överlevnad om de särskiljer sig från fältets normer. Det är 

hela tiden en likriktningsprocess som med andra ord kallas homogeniseringsprocess. Den processen 

innebär att organisationer som opererar inom samma fält blir mer och mer lika fältets dominerande 

aktör, både inom verksamhetsområdet och i egenskaper (Johansson, 2001, s. 99). DiMaggio och 

Powell har definierat tre mekanismer inom homogeniseringen vilka är; tvångsmässig isomorfi som 

omfattar offentliga beslut samt regler som samtliga inom fältet måste följa. Med mimetisk isomorfi 

menas en efterlikning av de som upplevs vara mest framgångsrika. Den tredje och sista är normativ 

isomorfi som innebär att arbetsutvecklingen på grund av professionalisering går i riktning mot att bli 

allt mer förutsägbara och mindre unika i sina egna organisationer. Förändringen ses inte som ett 

tvång utan den uppfattas som eftersträvansvärd (Johansson, 2001, s. 26). Det som DiMaggio och 

Powell vill göra är att skapa ett nytt perspektiv inom nyinstitutionalismen och fokusera på 

likriktningsprocesserna snarare än att betona skillnaderna mellan organisationer. De tycker också att 

fokus ska vara på det organisatoriska fältet istället för enskilda organisationer, där det nästan kan 

antas att organisationerna ses som initiativlösa och närmast oförmögna till självständigt handlande 

(Johansson, 2002, s. 45).  
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2.2 Tillit 

Utöver samverkan som en viktig komponent i det civila samhället finns en annan del som kan ses som 

betydande för integration, nämligen tillit. 

Det civila samhället har flera viktiga roller i demokratin, t.ex. som självständig röstbärare, opinionsbildare och 

demokratiskola. Vidare visar forskning på civilsamhällets betydelse för tillit mellan människor, och därmed som 

grund för en fungerande demokrati (SOU 2016:13, s 20). 

Regeringens utredning (SOU, 2016:13) visar att tilliten är en betydelsefull komponent för den ideella 

sektorn, och de menar till och med att den är grundläggande för en fungerande demokrati. 

2.2.1 Lokalsamhälletillit 

Den tillit som beskrivs enligt Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg (2013, s. 21) kan 

delas upp i tre beståndsdelar. Genom en befolkningsstudie i ett flertal kommuner har författarna 

identifierat tre typer av tillit. Den första är generell tillit som kan definieras av att personen i fråga har 

en grundläggande tillit samt att den litar på andra utan bevis på pålitlighet. Den andra är partikulär 

tillit där individen främst har förtroende för personer den känner. Den tredje och sista är 

lokalsamhälletillit som berör områden som handlar om tillit till människor som bor i närområdet, 

grannar och andra som bor i den egna kommunen (Trägårdh et al., 2013, s. 18-19). Även om tillit i 

många sammanhang ses som en värdering snarare än en handling utgår teorin från att tillit som 

värdering har praktiska ändamål. Vidare menar författarna att de olika tillitsformerna har olika 

betydelse beroende på sammanhang. När det gäller samarbete i närområdet baseras tilliten mellan 

olika individer på lokalsamhälletillit. I ett samarbete i en lokal kontext kan det tyckas att de ansvarigas 

generella syn på människor är en faktor att räkna med, eller deras konkreta kunskap om vänner och 

familj. Dock är det viktigaste hur de ser på sitt samhälle i stort, historik av tidigare samarbeten, kultur 

och värderingar som existerar samt de lokala politiska institutionernas stöd och öppenhet. För en 

välfungerande samhällsstruktur där samarbete finns krävs alltså lokalsamhälletillit (Trägårdh et al., 

2013, s. 21-22). 

Tilliten som behövs för att kunna genomföra lokala aktiviteter indikerar att invånare i ett 

högtillitsamhälle tar mer ansvar för gemensamma projekt och för orten i stort (Trägårdh et al., 2013, s. 

23). Författarna presenterar ett antal samband som framkommit genom undersökningen 

“Tillitsbarometern” (Trägårdh et al., s. 13-14). En kontext där invånarna känner sig trygga, där de 

uppmärksammar varandra och där de känner gemenskap och ett delat ansvar för vad som sker i deras 

samhälle kan räknas som ett samhälle med hög lokalsamhälletillit. Den tillitsdel som studien 

fokuserar på är lokalsamhälletillit och hur den utformar sig i kontexten. 

2.2.2 Gemenskap och socialt kapital 

En speciell faktor som Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg (2013, s. 101) lyfter fram 

som viktig för den lokala tilliten är den ökade känslan av gemenskap. De nämner specifikt fyra 

dimensioner som leder till utbredd gemenskap. Det är; medlemskap som utgör den personliga känslan 

av tillhörighet, integration som i detta fall speglar hur deltagarnas förhoppningar på gruppen uppfylls. 

Den tredje är inflytande, en viktig aspekt eftersom invånare anser att samhällen som de kan påverka är 

mer attraktiva att bo i. Slutligen lyfts känslomässig gemenskap fram som en central del där små 

symboliska handlingar är viktiga i processen för att skapa samhörighet (Trägårdh et al., 2013, s. 101). 

Göransson (2005, s. 28) ställer frågan hur gemenskap mellan medborgare kan skapas och utvecklas. I 

texten återger han en berättelse om en frikyrka som i sin helhet var ganska kal och tom utöver talarstol 

och bänkar men där köket var viktigt och återfanns i ett rum på ena kortsidan. Författaren drar 

parallellen mellan frikyrkan och statskyrkan och menar att dessa skiljer sig på detta plan då 

statskyrkan oftast inte har ett kök i närheten till gudstjänstrummet. ”Kan frikyrkans närhet till de sina 
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förklaras av köket snarare än av förkunnelsen, medan statskyrkans avsaknad av kök förklarar dess 

relativa distans?” undrar Göransson (2005, s. 28). Förenklat blir frågan om den fysiska närheten i 

samband med kaffekokandet och fikat frambringar förutsättningar för en förtrolighet som främjar 

utvecklingen av kollektiva idéer. Skulle det kunna vara så att ”kaffet i folkrörelserna varit 

gemenskapsgrundande?” (Göransson, 2005, s. 28). Författaren menar att om målet är att utveckla ett 

demokratiskt samhälle bör det vara angeläget att förvärva kunskap om personliga villkor och behov 

om gemenskapen. Det är relevant att fördjupa sig i vilken omfattning organisationernas 

självständighet växer på grund av gemenskapsrelationer som rymmer annat än de kollektiva idéerna 

(Göransson, 2005, s. 28). 

I statens utredning (SOU:2016:13, s.113) benämns den amerikanske forskaren Putnam som studerar 

socialt kapital. Han menar att samhällen fungerar på ett bättre sätt om det finns socialt kapital och att 

detta kan skapas i den ideella sektorn. Med socialt kapital menas att människor har förtroende för 

varandra och känner en mellanmänsklig tillit, social tillit (SOU:2016:13, s.113). Lundström och 

Wijkström (1998, s. 44-45) hänvisar också till samma forskare som menar att det sociala kapitalet 

växer och utvecklas framförallt i sociala aktiviteter och särskilt inom ideella sektorn. Han menar att 

det bygger en allmän grund av tillit och ömsesidigt förtroende vilket i sin tur är en stark indikator för 

en demokratisk utveckling som påverkar samhället i stort (Lundström & Wijkström, 1998, s. 44-45). 

Organisationer och föreningar är mötesplatser för invånare där de kan träffas och skapa nya 

relationer. 

Den dominerande typen av ideell organisation i Sverige är frivillig och största delen av arbetet är 

ideellt. Engagemanget sker främst på det sociala området och inom idrotten. Under 2009 var 48 

procent av Sveriges befolkning medlemmar i en ideell organisation (Riksrevisionen, 2014, s. 25). 

Vidare visar riksrevisionens granskning (2014) att civilsamhället är en delaktig aktör inom 

integrationsverksamheter i olika delar av Sverige. Integrationsinsatserna verkställs av många olika 

organisationer och har stora variationer i genomförandet. De vanligaste områdena för verksamhet är 

hälsa, arbete och sysselsättning, språk, utbildning, bostad samt mötesplats (Riksrevisionen, 2014, s. 

34).  Lundström (2004, s. 36-37) menar att det framkommer en annorlunda aspekt i och med nya 

förändringar i samhället, framförallt den växande individualismen. Han diskuterar nätverk som en 

möjlig form för sociala ideella organisationer i framtiden.  

Det sociala kapitalet är en central del för demokratin och det har ”en allmänt positiv effekt på den 

övergripande medborgarandan i ett samhälle” (Borevi, 2002, s. 135).  I och med att det knyts många 

kontakter inom civilsamhället bildas en känsla av gemenskap och ömsesidighet som kan flöda över i 

andra sammanhang och till andra samhällsmedborgare. Detta innebär att generell tillit och förtroende 

tenderar att sträcka sig utanför sin gräns och växa i samhällen där många är engagerade i föreningsliv. 

Det överbryggande sociala kapitalet som skapas i inkluderande organisationer och är öppna för alla 

människor, bidrar till en övergripande samhällsgemenskap och stärker känslan av ett större vi.  

Exempel på sådana överbryggande föreningar är medborgarrättsrörelsen och ekumeniska religiösa 

organisationer (Borevi, 2002, s. 136). Den andra aspekten av socialt kapital är den sammanbindande 

gemenskapen, en specifik ömsesidighet, där det visserligen bildas tillhörighet och tillit men endast 

berör medlemmarna i den egna homogena gruppen. Det kan stärka motsättningar mellan grupper i 

samhället och riskera att dela upp samhället i ”vi och dem” (Borevi, 2002, s. 136). 

Trägårdh med flera (2013, s. 40) beskriver att början av det svenska demokratiska samhället till stor 

del var decentraliserat och lagbundet. Till följd av detta har staten inte varit toppstyrd utan blivit en 

produkt av demokrati på grund av att folket självmant ville följa lagar och förordningar. Det har 

skapat en jämbördig relation mellan staten och det ideella samhället. Civilsamhället har blivit ett 

komplement till staten vilket utgör en grund för den svenska svala tilliten. Den innebär att 

befolkningen hyser en tilltro till institutioner och har präglats av en uppväxt där välfärdsstaten 

hanterat sociala skyddsnät och genom det format invånare som litar på staten enligt Trägårdh med 

flera (2013, s. 41). Författarna belyser olika perspektiv på statens roll för att skapa social tillit. 
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Civilsamhället betonas som den mest lämpliga miljön för tillväxt av social tillit och därmed åsyftas 

staten som ett nödvändigt ont. Statsvetaren Rothstein hävdar tvärtom att välfärdspolitiken och en 

rättvis förvaltning av den ger förutsättningar för den sociala tillitens utveckling, tack vare att 

institutionerna är pålitliga och stabila. Den demokratiska styrelseformen i Sverige består av stat och 

civilsamhället, intimt förenade vilket i sig är fundamentalt för en utbredd tillit. Trägårdh med flera 

(2013, s. 40-41) uttrycker att den svenska demokratin är betydande eftersom den bottnar i en 

sammanflätning av organisationer, myndigheter och demokratiska institutioner. Genom att 

medborgare växer upp med den trygga välfärdsstaten kan grunden för en sval svensk tillit byggas. 

Han menar att snarare än att ta ställning för ena eller andra sidan istället se på civilsamhället och 

offentliga sektorn med samma perspektiv. Antingen kan de förstärka eller dementera tilliten beroende 

på ”graden av korruption och godtycke kontra öppenhet och omutlighet” (Trägårdh et al., 2013, s. 43).  

Trägårdh med flera (2013, s. 46-47) betonar de grundläggande principerna som finns inom 

civilsamhället; individens självständighet och jämlikhet, demokratisk kultur, frivillighet och 

medlemskap. Det finns en sammanhållning mellan stat och individ, statsindividualismen, som tryggar 

den individuella självstyrningen. Mot denna bakgrund är det inte oväntat att Sverige utmärks av låg 

korruption och en hög social tillit (Trägårdh et al., 2013, s. 46-47). Det finns idag ett antal 

förändringsfaktorer som skulle kunna utmana den svenska svala tilliten och lokalsamhällestilliten. 

Författarna benämner den ökande mångfalden och växande ojämlikheten som två stora förändringar i 

dagens samhälle. De menar att det finns vissa möjligheter att klara av dessa utmaningar men kanske 

på bekostnad av något annat. Antingen drabbas lokalsamhällestilliten då nyanlända inte har vuxit upp 

med tillit till välfärdsstaten eller också mångfalden då stängda gränser skulle minimera 

mångkulturalism i Sverige. Framförallt behövs det skapas en utbredd gemenskap som inkluderar både 

infödda och utlandsfödda. Gemenskapen bidrar till ett större vi vilket innebär att alla ryms i det 

samhälle som byggs idag (Trägårdh et al., 2013, s. 186). 

I detta kapitel tydliggörs starten till samverkan kring integration i Aneby kommun. Därefter följer en 

närmre beskrivning av integrationsverksamheterna som bedrivs i kommunen, vilka presenteras i två 

tabeller.  

3.1 Samverkan i glesbygdskommunen Aneby 

Aneby kommun har som ledord att ”göra vanliga saker ovanligt bra” (flyktingsamordnare Aneby 

kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016) vilket genomsyrar arbetet de gör, inklusive 

integrationsverksamheterna. Kommunen vill vara öppen och bemöta människor på ett rättvist och 

vänligt sätt. Detta är inte en ny inställning utan det finns en utbredd medmänsklighet och öppenhet 

som har sin grund i historiska händelser.  

Under andra världskriget utfördes en räddningsaktion för judar som satt i koncentrationsläger i Polen 

och Tyskland. Räddningsaktionen bestod av de vita bussarna som hämtade människor i dessa läger 

vilka skickades ut av Folke Bernadotte och Röda Korset. Den 5 maj 1945 kom 350 polskor till Aneby 

och samhället förberedde sängar och skolorna, kyrkorna och konserthuset stängdes för att bli 

förläggningar (G, Engström, personlig kommunikation, 5 maj, 2016). Händelsen kom att prägla orten 

och dess framtida utveckling eftersom många invånare ställde upp och hjälpte till. Under 1980-talet 

kom en ny våg av flyktingar från Eritrea och då fanns många människor med erfarenheter från när 

polskorna kom som kunde hjälpa till. Engagemanget växte och en del av ortsborna blev 

kontaktfamiljer och några av de nyanlända fick arbete på de lokala fabrikerna. Några år senare kom 

3. Bakgrund  
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människor som flytt från Balkankriget (flyktingsamordnare Aneby kommun, personlig 

kommunikation, 12 april, 2016). 

3.2.1 Anebys integrationsverksamheter 

Ursprungligen kom behovet av samverkan och integration från att det blev oroligt i ett invandrartätt 

bostadsområde och att människor som bodde i närheten började klaga. Reaktionerna ledde till att 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) anordnade ett diskussionsforum i januari 2012 och kallade det för 

SV-arena med titeln ”Att vara nyanländ i Aneby”. De bjöd in både invandrare och andra bofasta i 

Aneby för att ge möjlighet till samtal och informationsdelning för att tillsammans hitta lösningar och 

undvika motsättningar. Representanter från kommunen, kyrkorna och andra intresserade började 

därefter fundera på hur arbetet kring dessa frågor kunde fortgå. Därefter anordnades en träff som 

informerade om familjekontakter och öppna mötesplatser för nyanlända. Det Internationella caféet 

startades och svenska för asylsökande inleddes av organisationen CRON (grundare CRON, personlig 

kommunikation, 14 april, 2016; f.d. verksamhetsutvecklare SV, personlig kommunikation, 13 april, 

2016). Dessa initiativ blev startskottet för den omfattande integrationssatsningen Mix & Mångfald 

som startade i juli 2013.  Initiativtagarna ville utveckla integrationsarbetet med öppna mötesplatser 

och började med temakvällar i syfte att svenskar och nyanlända skulle kunna mötas över 

gemensamma intressen (Mix & Mångfald, 2013). Slutligen ansökte Aneby kommun om resurser från 

Länsstyrelsen i Jönköpings län under utlysningen av § 37a projektmedel i maj 2013. Medlens syfte är 

att underlätta nyanländas etablering i det svenska samhället och kravet är att kommuner måste 

samarbeta med andra aktörer, såsom civilsamhället. De beviljades projektmedel vilket finansierade 

åtta aktiviteter under ett och ett halvt år (flyktingsamordnare Aneby kommun, personlig 

kommunikation, 12 april, 2016). 

De flesta aktiviteterna i Mix & Mångfald projektet drivs numera vidare av kommunen eller ideella 

aktörer i samhället. Projektet har haft en betydande roll för inspiration till andra 

integrationsverksamheter i Aneby, bland annat Alla får plats – veckan (flyktingsamordnare Aneby 

kommun, 12 april, 2016). Nedan följer en tabell som ger en översikt av verksamheterna inom projektet 

Mix & Mångfald, därefter en tabell som sammanfattar övriga verksamheter i kommunen som har en 

koppling till integration.   

Tabell 1  

Verksamheter i projektet Mix & Mångfald 

 
Namn Samarbetspartners Beskrivning Status 

 
Svenskundervisning 
för asylsökande 
 

 
Röda Korset, 
organisationen CRON 
och Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

 
Röda korset och organisationen 
CRON genomför 
undervisningen och SV bidrar 
med lokalerna.  
Målgruppen är främst 
asylsökande och dem som inte 
har möjlighet att läsa SFI.  

 
Aktiv 

 
Läxläsning för 
ensamkommande 
barn 
 

 
Studieförbundet 
Vuxenskolan och 
enheten för 
ensamkommande barn 
(Atlas). 

 
Syftet är att nyanlända 
ungdomar ska få träffa svenska 
ungdomar och få hjälp med 
läxläsning och genom det få 
kontakter i samhället.  

 
Aktiv 
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Barn i start 
 

 
Svenska kyrkan och 
Aneby kommun. 

 
Barn i start syftar till att 
bemöta barn som har varit på 
flykt och ge dem en chans att 
bearbeta olika händelser för att 
underlätta deras ingång i det 
svenska samhället.  

 
Ej aktiv 
 
Startar ev. ny 
grupp hösten 
2016. 

 
Stadsodling 
 

 
Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

 
Studiecirkel med syfte att börja 
odla på en kolonilott. Några 
asylsökande ville delta men de 
flyttade innan verksamheten 
startade vilket försvårade 
organiseringen av 
odlingsverksamheten. 

 
Ej aktiv 

 
Kvinna till kvinna 
 

 
Organisationen CRON 
och Fredstorgskyrkan 
(lokal). 

 
Vid start sydde och lagade 
kvinnor kläder som skickades 
till hjälpmission i Estland. 
Kvinnorna i gruppen fick sedan 
praktikplats i en av de lokala 
secondhand affärerna. 

 
Ej aktiv 
 
Finns vilja för 
nystart. 

 
Temakvällar 
 

 
Flertalet organisationer 
i projektet samt 
kyrkorna som varit 
särskilt ansvariga för 
planering och 
genomförande. 

 
Temakvällar med inslag av 
sång, dans och mat från olika 
länder.  En mötesplats för 
människor från olika kulturer. 

 
Aktiv 

 
Internationellt café 
 

 
Svenska kyrkan, 
Allianskyrkan och 
Korskyrkan. 

 
Caféverksamhet med fokus på 
gemenskap och tillfälle att 
prata svenska samt utflykter till 
lokala sevärdheter och fabriker. 

 
Aktiv 

 
Aneby kommuns 
hemsida 
 
 

 
Aneby kommun. 

 
Målet med hemsidan har varit 
att bidra med mer information 
till både invånare och 
nyanlända om vilka aktiviteter 
och verksamheter som finns 
när det gäller integration.  

 
Aktiv 

Kommentar: Flyktingsamordnare Aneby kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016. 

 
Tabell 2 

Övriga verksamheter med integrationskoppling 

 

Namn Samarbetspartners Beskrivning Status 

 
Office Corner 

 
Kommunen samt 
volontärer från olika 
organisationer. 

 
Forum för nyanlända där de 
kan få hjälp med 
myndighetspapper och ta del 
av samhällsinformation. 
Fungerar som mötesplats 
mellan invånare och 
knytpunkt för värd- och 
kontaktfamiljer.  

 
Aktiv 
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Alla får plats-
veckan 

 
Aneby kommun, 
Aneby kristna råd, 
Svenska kyrkan, ABF, 
Studieförbundet 
Vuxenskolan, Aneby 
Näringsliv, Aneby 
Konserthus och Röda 
Korset.  

 
Temaveckan handlar om 
allas lika värde och 
innehåller en mängd olika 
aktiviteter såsom 
fredsmässa, luncher, 
debatter, föreläsningar och 
utställningar.  

 
Aktiv 

 
Evakueringsboende 
för nyanlända på 
Gransnäs 
Ungdomsgård 

 
Kommunen, Svenska 
kyrkan, Allianskyrkan, 
Korskyrkan, Lions, 
Röda Korset och 
Civilförsvarsförbundet. 

 
Under drygt fyra månader 
bemannade volontärer 
evakueringsboendet var 
sjätte dygn för att vara 
medmänniskor och hjälpa till 
med vardagliga sysslor. 
Totalt deltog 5 % av Anebys 
befolkning, cirka 320 
personer. 

 
Ej aktiv 

 
Barnasylsgruppen 

 
Enheten för 
ensamkommande barn 
(Atlas), 
familjecentralen, BVC 
och 
integrationsenheten på 
Aneby kommun samt 
Migrationsverket och 
Svenska kyrkan. 

 
Gruppen samlas för 
samverkan kring nyanlända 
barns etablering och omsorg. 

 
Aktiv 

 
Framtid för unga i 
Aneby kommun 
(FUA) 
 

 
Aneby kommun och 
FUA. 

 
FUA:s uppgift är att erbjuda 
ett helhetsperspektiv på 
individnivå, ha kännedom 
om befintliga insatser för 
ungdomar, erbjuda korta 
vägar till rätt insatser och 
göra riktade och till viss del 
allmänna insatser för 
ungdomars bästa. 

 
Aktiv 

 
Möjligheternas 
kväll 

 
Framtid för unga i 
Aneby kommun (FUA) 
och Furulidskolan. 
 

 
En kväll i veckan då 
ungdomar i Aneby får chans 
att utveckla sina intressen. 
Gemenskap, fika och 
aktiviteter såsom gitarrspel 
och klättervägg.  
 

 
Aktiv 

Kommentar: Flyktingsamordnare Aneby kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016; samordnare ungdomars fritid 

Aneby kommun, personlig kommunikation, 14 april, 2016. 
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Då studien undersöker vad representanter från olika organisationer har för erfarenheter och 

upplevelser av samverkan på integrationsområdet i Aneby kommun ansågs kvalitativa intervjuer vara 

en lämplig metod. Denna metod bedöms enligt Denscombe (2009, s. 232-233) vara passande för att 

förstå människors åsikter, känslor, upplevelser och erfarenheter. Forskarna får med fördel tillgång till 

information som annars är svår att komma i kontakt med (Denscombe, 2009, s. 232-233). Vid 

insamling av empiriskt material ansågs semistrukturerade intervjuer vara en lämplig metod för att 

besvara studiens frågeställningar. Termen semistrukturerad avser tillvägagångssättet där frågorna 

ställs efter valda teman, i en viss ordning, men där både intervjuaren och respondenten har stor frihet 

att framställa egna frågor och svar. Det innebär att metoden är flexibel och anpassningsbar men likväl 

följer ett visst ramverk för hur arbetet utförs (Bryman, 2011, s. 206; Denscombe, 2009, s.234-235). 

4.1 Urval och respondenter 

I samtal med Länsstyrelsen i Jönköpings län informerade de om flyktingsamordnaren i Aneby 

kommun som en lämplig person att kontakta för vidare hjälp med val av respondenter. I och 

med rollen som flyktingsamordnare har personen ett brett kontaktnät till aktörer inom den offentliga 

och civila sektorn på integrationsområdet. Av hennes erfarenhet att döma var det naturligt att lita på 

henne och låta henne föreslå lämpliga respondenter i samråd med våra önskemål. Detta är en variant 

av snöbollsurval som innebär att forskaren får hjälp av ett mindre antal personer inom fältet och 

använder dessa för att få kontakt med intressanta respondenter (Bryman, 2011, s. 196). Enligt 

förutbestämda kriterier bestämdes ett urval där personerna i fråga var involverade i någon 

integrationsverksamhet i ideella sektorn eller på kommunal nivå. Från början var tanken att fokusera 

på civilsamhället men efter flyktingsamordnarens rekommendationer och vår efterforskning valde vi 

att inkludera drivande personer inom kommunen då de också har en betydelsefull roll i 

integrationsarbetet. Genom en strategisk urvalsprocess, fanns det möjlighet att intervjua personer 

som har något speciellt att bidra med inom området, en unik inblick eller en särskild position i Anebys 

integrationsverksamhet och därmed forma inriktningen på studien (Denscombe, 2009, s. 251). Det är 

värt att nämna att elva av intervjuerna, genom respondenterna, är direkt kopplade till en organisation, 

kyrka eller kommunal enhet men valet gjordes även att intervjua en person som är involverad i många 

olika verksamheter men som främst representerar sig själv. 

I samband med urvalsprocessen skickades ett informationsbrev (se Bilaga 1) via e-post till de tilltänkta 

respondenterna. Brevet innehöll en förfrågan om deltagande och en presentation av undersökningen 

och dess syfte. Detta gjordes för att skapa förtroende för studien men också för att informera om 

särskilda forskningsetiska regler såsom förväntningar och tidsåtgång (Denscombe, 2009, s.198-200). 

Efter gensvar via e-post kontaktades de intresserade för att boka tid och plats för intervju.  

4.2 Genomförandet av kvalitativa intervjuer 

Resultatet bygger på 12 semistrukturerade intervjuer med 15 drivkrafter som företräder kommunen, 

organisationer och kyrkor som är involverade i integrationsarbetet i Aneby kommun.  Vid skapandet 

av intervjuguiden (se Bilaga 2) var utgångspunkten teorier och tidigare forskning som berör områdena 

civilsamhälle, tillit och samverkan. Utifrån dessa övergripande områden utformades öppna och breda 

intervjufrågor. Innan intervjuerna genomfördes granskades intervjuguiden av en utomstående part för 

att säkerställa frågornas reliabilitet och relevans för studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna 

inleddes med information om forskningsetiska regler så som anonymitet, frivilligt samtycke, syftet 

med intervjun samt att intervjuerna skulle komma att spelas in för att förenkla bearbetningen av 

insamlat material (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 105-112).   

4. Metod 
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Områdesprincipen, som innebär att intervjuaren inleder med mindre centrala och icke känsloladdade 

frågor för att skapa en avslappnad stämning och ett förtroende användes i intervjuerna (Dalen, 2015, 

s. 35; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 151). Frågor som ställdes var exempelvis: Vad heter du? 

Vilken organisation företräder du? och Vill du berätta om organisationen/kyrkan/kommunenheten 

som du företräder? För att undvika stagnation i samtalet, vilken är en riskfaktor inom den valda 

metoden, utformades även specifika och ledande frågor.  Dessa frågor användes oftast när 

respondenterna utvecklade sina svar för att bekräfta och förtydliga det som uttrycktes. Samtidigt är 

det en brist då respondenten kan ha påverkats i en specifik riktning (Denscombe, 2009, s. 235). 

Styrkan med metoden är dock flexibiliteten och de öppna frågor som användes så att respondenterna 

fritt kunde utveckla sina tankar. 

Intervjuerna spelades in för att senare transkriberas vilket underlättade för att kunna fokusera på 

intervjun och istället ha möjlighet att lyssna och följa upp de tankar som ansågs betydelsefulla för att 

möjliggöra varierande social interaktion med utrymme för spontanitet (Bryman, 2011, s. 212; Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 105–112). Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser samt i 

några fall i respondenternas hemmiljö. Detta val gjordes främst för att respondenterna skulle känna 

sig bekväma i sin egen valda miljö men också för att det skulle vara smidigt för dem att slippa förflytta 

sig. Fördelarna med detta val anses överväga men det finns också nackdelar med att komma till 

någons privata sfär då personen i fråga skulle kunna fokusera mer på de yttre omständigheterna än 

själva intervjun. Om intervjun hade skett på en neutral plats är det möjligt att den hade kunnat 

genomföras på ett mer förutsättningslöst sätt. Samtidigt märktes inte dessa eventuella nackdelar i 

intervjusituationen och i efterhand kan det konstateras att det var värdefullt att anpassa sig efter 

respondenternas önskemål. 

I tre fall förekom intervju med två personer samtidigt. Detta gällde kommunens flyktingsamordnare 

och flyktinghandläggare, representanter för Studieförbundet Vuxenskolan och organisationen CRON. 

När intervjun med flyktingsamordnaren skulle genomföras erbjöd sig flyktinghandläggaren att vara 

med och även under intervjun med CRON ville en andra part delta. Likaså var det med 

Studieförbundet Vuxenskolan. Meningen var att intervjua den f.d. verksamhetsutvecklaren och 

nuvarande verksamhetsutvecklaren separat men när intervjun skulle ske med den första föreslog 

denne att slå ihop intervjun då hon menade att de skulle delge liknande tankar. Vid alla dessa tillfällen 

godkändes förslagen för att möta deras önskemål. I efterhand ses detta som en fördel i studien då de 

kunde komplettera varandras svar och hjälpa varandra att komma ihåg detaljer. Samtidigt kan det 

varit så att det fick motsatt effekt om någon av respondenterna tänkte svara annorlunda och inte fick 

utrymme till det då den andra parten tog över. En annan nackdel är att dessa intervjuer blev ganska 

långa vilket kan ha påverkat kvalitén i svaren i slutet av intervjuerna. Möjligheten fanns att göra fler 

än tolv intervjuer men ett klart mönster syntes kring vissa frågor vilket gjorde att teoretisk mättnad 

uppstod. Då det krävs omfattande intervjuer som sällan är kortare än 30 minuter för att nå god data 

var intervjutiden mellan 40 och 55 minuter, med undantag för en intervju som pågick i 80 minuter 

(Denscombe, 2009, s. 251; Hjerm et al., 2014, s. 152-156). Intervjuerna genomfördes den 12-14 april 

och 20 april 2016. 

4.3 Presentation av respondenter 

Nedan beskrivs respondenterna tillsammans med den aktör som de representerar. Intervjuerna 

speglar aktörernas roll men utrymme gavs även för att lyfta det personliga engagemanget då 

respondenterna är drivande i integrationsfrågorna i sin organisation på ett tydligt sätt. Som nämnt 

ovan är det en respondent som inte specifikt företräder en aktör, utan främst företräder sig själv och 

de projekt hon varit involverad i. Personen i fråga har en bakgrund som missionär och har på eget 

initiativ varit involverad i många integrationsverksamheter och finns med i nätverk som arbetar med 

integration i Aneby. Med anledning av personens engagemang och erfarenhet inom området var hon 

därför relevant att intervjua och benämns som eldsjäl. Respondenterna beskrivs nedan i 

bokstavsordning. 
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Aneby Kommun, integrationsenheten, ensamkommande barn - Boendechef Atlas 
Respondenten är boendechef och har verksamhetsansvar och personalansvar på Atlas som är ett 

boende för ensamkommande flyktingbarn. Hon är aktiv inom barnasylsgruppen där samverkan sker 

med bland annat skola, folktandvård, vårdcentral och Migrationsverket. Personen företräder enheten 

för ensamkommande barn i projektet Mix & Mångfald.  

Aneby Kommun, integrationsenheten - Flyktingsamordnare och flyktinghandläggare 
Flyktingsamordnarens uppgift är vara teamledare för integrationsenheten vilket gör att hon ansvarar 

för övergripande frågor och organiserar arbetet inom området. Hon sammankallar till möten i flera 

nätverk, bland annat Mix & Mångfald och ett nätverk för barnasylfrågor. Arbetet inkluderar även 

bosättning, ekonomi, planering av mottagande mot Arbetsförmedlingen men också kvotmottagning 

som sker gentemot Migrationsverket och handläggning av glappet. Respondenten är länken mellan 

politiker och tjänstemän i kommunen samt ansvarig för kontakten med Länsstyrelsen, Regionen och 

andra myndigheter om de övergripande integrationsfrågorna. 

Flyktinghandläggarens arbetsuppgifter handlar främst om att handlägga glappet som uppstår när 

Migrationsverket kommunplacerar en person med uppehållstillstånd till att etableringsersättningen 

utbetalas av Arbetsförmedlingen. Innan etableringen startar på Arbetsförmedlingen får personen viss 

ersättning från kommunen. Inom ramen för tjänsten innefattas handläggning för bostäder, deltagande 

på Office Corner, handläggning av CSN-lån, kontakt med skola och andra frågor som berör nyanlända. 

Både flyktingsamordnaren och flyktinghandläggaren är involverade i Mix & Mångfald, som har 

fortsatt efter projektets slut, och Alla får plats-veckan, flyktingsamordnaren var även projektledare i 

Mix & Mångfald. 

Aneby kommun, integrationsenheten - Samordnare ungdomars fritid  
Respondenten har ett stort nätverk med föreningar och företag samt samordnar ensamkommande 

barns och andra ungdomars fritid och även arbete och praktikplatser. I sitt arbete driver han FUA som 

står för Framtid för unga i Aneby kommun. I respondentens arbetsuppgifter ingår också att samordna 

Möjligheternas kväll.  

Civilförsvarsförbundet - Ansvarig 
Respondenten arbetar heltid som räddningschef i Aneby kommun och utöver det är han ansvarig för 

civilförsvarsförbundet i Aneby. Civilförsvarsförbundets uppgift är att verka för krisberedskap i 

kommunen, ett uppdrag som de fått av MSB (myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap).  Organisationen har varit en av aktörerna på Gransnäs evakueringsboende. 

CRON - Grundare 
CRON (Caleb Reaching Out to Nations) är en organisation som vill arbeta för en värld där varje 

individ oavsett ålder känner sig accepterad, värdefull och uppmuntrad. De vill även motivera individer 

till att ta ansvar för sin egen livsstil, samhället och naturen i sin omgivning. Genom detta vill de skapa 

tillfällen till förändring. Organisationens två initiativtagare, tillika respondenterna i studien, har under 

flera år undervisat i svenska, främst för asylsökande, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

och Röda Korset.  

Eldsjäl 
Respondenten har en bakgrund som missionär i Sydafrika under sammanlagt elva år och är medlem i 

Allianskyrkan som varit en av aktörerna på Gransnäs evakueringsboende. Personen har även varit 

mycket engagerad som kontaktperson till flyktingar från Eritrea och Bosnien under 1980-1990 talet 

och fram till idag. Dessutom är hon en aktiv deltagare på Internationellt café som drivs i samarbete 

med Svenska kyrkan.  
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Korskyrkan - Pastor 
Respondenten arbetar som pastor i Korskyrkan och har drivit Office Corner på deltid under en period. 

Förutom detta har han varit engagerad i evakueringsboendet på Gransnäs där Korskyrkan har varit en 

av de sex ansvariga organisationerna. Korskyrkan med pastorn som representant är även med i 

Anebys kristna råd som har varit en aktör i bland annat Alla får plats-veckan. 

Lions - Medlem  
Lions är en hjälporganisation med många medlemmar över hela världen. Respondenten har sedan 15 

år tillbaka varit medlem i Lions i Aneby där hon är särskilt involverad i ett projekt där glasögon samlas 

in, rengörs och skickas till människor i behov. Lions är en av aktörerna som funnits med på Gransnäs 

evakueringsboende. 

Röda korset - F.d. ordförande  
Den respondent som representerar Röda Korset har varit medlem i föreningen under cirka 30 år och 

under den tiden har hon varit både revisor, sekreterare och ordförande. Ordförandeskapet pågick i 16 

år men är nu avslutat. Röda Korset i Aneby arbetar med att hjälpa nyanlända att återförenas med sina 

familjer. De är en del av Mix & Mångfald och Alla får plats-veckan och framförallt bedriver de svenska 

för asylsökande tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och organisationen CRON. De har 

även varit en av aktörerna på Gransnäs evakueringsboende.  

Svenska kyrkan - Diakon 
Respondenten arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Aneby och är engagerad i det Internationella 

caféet och svenskundervisning för asylsökande. Förutom detta driver Svenska kyrkan Barn i start, där 

barn som invandrat får en chans att bearbeta trauman från hemland eller flykt. Svenska kyrkan är 

också en del av Anebys kristna råd där respondenten är ordförande samt en av aktörerna på 

evakueringsboendet på Gransnäs.  

Svenska kyrkan - Kyrkoherde 
Att vara kyrkoherde i Aneby pastorat innebär att vara övergripande ansvarig för Svenska kyrkans 

verksamhet inom ämbetsområdet. I arbetsuppgifterna ingår att leda det kyrkliga arbetet i kommunen 

vilket inbegriper personalfrågor, budgetfrågor och verksamhetsutveckling. Rollen som strateg är 

central och samverkan med kommun, skola, föreningar och näringsliv är en viktig del i arbetet som 

kyrkoherde. Respondenten är initiativtagare till Alla får plats-veckan och engagerar sig även inom 

olika aktiviteter i Mix & Mångfald. I övrigt har han en bakgrund som missionärsbarn i Etiopien.  

Studieförbundet vuxenskolan (SV) - F.d. verksamhetsutvecklare och nuvarande 

verksamhetsutvecklare 
Den f.d. verksamhetsutvecklaren på Studieförbundet Vuxenskolan i Aneby var bland annat med i 

starten för de olika integrationsverksamheter som finns i dagsläget. Nuvarande verksamhetsutvecklare 

övertog tjänsten i början av 2015. I arbetet ingår ansvar för studieprogram, verksamhet, ekonomi och 

kontakt med organisationer som det finns samarbete med. Studieförbundet vuxenskolan är 

involverade i Mix & Mångfald och Alla får plats – veckan, särskilt när det gäller informationsspridning 

och rekrytering till svenskundervisningen för asylsökande och läxhjälpen. 

2.4 Hermeneutik 

Eftersom studien är kvalitativ anses det hermeneutiska perspektivet vara relevant. Inom det 

hermeneutiska perspektivet är tolkning av mening det centrala, med särskilt fokus på de uppfattningar 

som eftersöks och de frågor som ställs till en text. Tolkarens förförståelse är av betydande vikt för att 

erhålla giltig och gemensam förståelse av meningen i texter (Kvale & Brinkman, 2014, s. 74). 

Mänskligt liv och förståelse är kontextuella vilket gör att kunskap som förvärvas i en kontext inte är 

jämförbar med kunskap från andra situationer. Intervjun äger rum i ett interpersonellt sammanhang 
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och respondentens svar och resonemang präglas av deras kontext (Kvale & Brinkman, 2014, s. 78). 

Kvale och Brinkmann nämner den hermeneutiska cirkeln vilket innebär att kontextualisera och de-

kontextualisera det material som samlats in (Kvale & Brinkman, 2014, s. 252).  Tematisering har 

gjorts utifrån empiriska data i syfte att hitta samband mellan respondenterna för att kunna genomföra 

studien i enlighet med en hermeneutisk tolkning. I bearbetningen av materialet genom läsning, 

tolkning av mönster och reflektion har det formats kategorier, koder och teman där det mest centrala 

och betydelsefulla lyfts fram för att sedan vävas samman till en helhet; den hermeneutiska cirkeln. 

(Hjerm et al., s. 65). Vi vill dock belysa att förförståelse inte går att bortse från och det är något som 

påverkat tolkningen av intervjumaterialet. 

2.5 Tematisering 

För att vägleda läsaren att fokusera på betydande faktorer inom ämnet tematiserades den 

vetenskapliga forskningen och de teoretiska perspektiven i två huvudområden med två underteman 

vardera. Vid transkribering och bearbetning av intervjumaterialet urskildes liknande nyanser och 

kategorier vilket innebar att resultatet tematiserades inom närliggande områden men med fokus på 

respondenternas svar. Då den hermeneutiska cirkeln har använts i bearbetningen lyfts det mest 

betydelsefulla och centrala för att forma den helhet som återfinns i resultat- och diskussionsdel. För 

att förstå respondenternas svar har vi studerat det transkriberade materialet flera gånger och nya 

innebörder av respondenternas resonemang har uppkommit. Vi har även studerat delar av materialet 

för att kunna jämföra det med helheten och för att hitta specifika teman. Följande teman används i 

resultatdelen: Personliga drivkrafter och gemensamma mål för integrationsarbete, Ett ömsesidigt 

beroende, Individuella karaktärsdrag och andra faktorer som försvårar samarbete, Ett öppet 

samhälle med utsträckta händer, Det lilla samhället, Gemenskap och tillhörighet mellan 

samverkansaktörer och invånare samt Rädslor och utmaningar som påverkar integrationsarbete. 

2.6 Avgränsning och källkritisk bedömning 

Det empiriska materialet avgränsades till ett fåtal respondenter och till en kommun. Situationen i 

Aneby som presenteras i studien bör inte ses utifrån ett helhetsperspektiv eftersom att innehållet 

endast speglar en del och synpunkter från en viss grupp av drivkrafter inom integrationsområdet. 

Anebybor mer generellt, människor som inte sympatiserar med kommunens flyktingpolitik och 

särskilt nyanlända är inte representerade. Detta är ett medvetet val för att avgränsa studien och ge en 

klarare bild av samverkan mellan organisationerna som arbetar med integrationsarbete i Aneby. 

Samtidigt är det en begränsning att inte ha en kontrasterande bild av samverkan och jämföra olika 

perspektiv och andra kontexter med Aneby. Det är därför viktigt att uppmärksamma den relativt 

positiva bild kring samverkan som framställs i studien vilket endast representerar en synvinkel. 

Respondenterna påpekar också att de rör sig nästan uteslutande i kretsar som är positivt inställda till 

integration och samverkan vilket kan påverka deras uppfattning. I urvalsprocessen, som nämns ovan, 

framkommer det även att respondenterna är utvalda av flyktingsamordnaren vilket kan betyda att 

personerna som ställt upp i studien kan vara övervägande gynnsamt inställda till projekten och att 

detta kan reflekteras i deras svar.  

Från början fanns tanken att jämföra två kommuner för att se om det existerade någon skillnad i deras 

respektive samverkan i integrationsarbetet och för att ge en ökad trovärdighet till studien. Trots detta 

var det nödvändigt att reducera forskningen då tiden och resurserna var begränsade. På grund av 

samma anledning erbjöds inte respondenterna att läsa de transkriberade intervjuerna. Detta är en 

validitetbrist i uppsatsen då respondenterna inte haft möjlighet att påpeka missuppfattningar som kan 

ha uppstått. En annan sak värd att notera, som nämns ovan, är att vid tre av intervjutillfällena var det 

två deltagare, vilket kan ha minskat utrymmet för personlig reflektion och enskild talan. Det 

bedömdes dock vara värt att sammanföra dessa intervjuer för att möta deras önskemål. Som 

intervjuare ville vi vara öppna och anpassningsbara och därför värderades ställningstagandet som en 

fördel för uppsatsen. 



 

16 
 

2.7 Validitet, etik och vår påverkan 

I intervjusituationerna finns det flertalet faktorer som benämns som påverkaneffekter av Denscombe 

(2009, s. 244-245). Dessa är etniskt ursprung, kön, ålder och liknande vilka bär givna kännetecken 

som inte alltid kan döljas. Vår närvaro som intervjuare påverkar respondenterna och deras svar 

medvetet eller omedvetet. Detta kallar Denscombe för intervjuareffekten och menar att människor 

svarar olika beroende på hur de upplever intervjuaren (Denscombe, 2009, s. 245). 

Utifrån ovanstående är det värt att uppmärksamma några aspekter som kan ha påverkat 

intervjuerna.  Denscombe (2009, s. 245) nämner att det är frågor kring inkomster, religion, sexuella 

förhållanden och personlig hälsa som främst kan påverka ärligheten och fylligheten i svaren i 

förhållande till etnicitet, kön och ålder. Sådana frågor kan få individer att känna obehag, bli generade 

och inta en försvarsställning (Denscombe, 2009, s. 245).  Till stor del ställdes inte frågor som rörde 

dessa områden då de inte var relevanta och kopplade till studiens syfte. I de genomförda intervjuerna 

var dock fyra av personerna öppna med sin kristna tro i och med deras övertygelse och profession 

vilket de själva valde att lyfta. I några av dessa fall ställdes följdfrågor men respondenten styrde 

samtalet inom området. Av den anledningen är förhoppningen att de inte kände press från oss som 

intervjuare, som kan ha lett till en anpassning av svaren vilket kan vara en risk enligt Denscombe 

(2009, s. 245). Respondenterna bestod av tio kvinnor och fem män. I intervjusituationen upplevdes 

inte någon skillnad eller påverkan i förhållande till kön. Trots detta är vi medvetna om att det är en 

faktor som kan ha påverkat omedvetet. Etnicitet har inte haft en markant roll under intervjuerna då vi 

som intervjuare är etniskt svenska och likaså de flesta respondenterna med undantag för två personer 

som inte levt hela sina liv i Sverige. De talade dock flytande svenska och har levt länge i den svenska 

kontexten. 

Däremot var alla våra respondenter äldre än oss vilket kan göra en skillnad på hur de eventuellt såg på 

oss som intervjuare och särskilt om de värderade oss som oerfarna. Vissa av respondenterna ingav 

också ett auktoritärt intryck med viss känsla av makt över oss som intervjuare då de exempelvis såg på 

klockan och upplevdes reserverade. Av den anledningen uppkom stress och press i 

intervjusituationerna. Kvale och Brinkmann (2014, s. 51-52) beskriver att fördelningen av makt mellan 

respondenten och intervjuaren är betydande. En forskningsintervju kan aldrig vara ett harmoniskt och 

jämställt samtal då forskaren ställer frågor och bestämmer vilka ämnen som berörs och vad som följs 

upp. Det är oftast en enkelriktad dialog vilket även kan vara en manipulativ dialog där forskarna har 

en dold agenda och vill ha information som respondenten inte är medveten om. Dessutom har 

forskaren vanligen ett tolkningsmonopol på intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014, s.51–52).  

I intervjusituationerna gjordes försök att minska maktasymmetrin då information om intervjuns syfte 

delgavs och det även fanns utrymme för frågor till intervjuarna. Det finns en medvetenhet kring alla 

dessa påverkansaspekter som kan ha negativ inverkan på kvaliteten och validiteten av studien. Dock 

är undersökningsområdet inom ramen för intervjumetod och därför är det svårt att eliminera alla 

risker som en intervju innebär.  
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Nedan presenteras det resultat som framkommit under intervjuerna i glesbygdskommunen Aneby. I 

kapitlet är även kortfattade analyser av resultatet inkluderade och syftar till att ge läsaren en förståelse 

för hur de teoretiska perspektiven och den tidigare forskningen är relevanta för denna studie. Vidare 

kommer resultatet analyseras och diskuteras ytterligare i nästkommande kapitel.  

I Aneby arbetar kommun, kyrkor och andra organisationer både tillsammans och enskilt med flertalet 

projekt för integration. Vilka faktorer gör att civilsamhället och kommunen i Aneby vill samverka med 

varandra? Vad drivs de av, är de beroende av varandra och finns det utmaningar i samarbetet? 

Nedanstående teman syftar till att svara på dessa frågor utifrån respondenternas upplevelser och 

tankar kring öppenhet, gemenskap och närheten till människor i kommunen samt de utmaningar och 

svårigheter som påverkar dessa. Som nämnt i metoden tematiseras resultatet enligt följande: 

Personliga drivkrafter och gemensamma mål för integrationsarbete, Ett ömsesidigt beroende, 

Individuella karaktärsdrag och andra faktorer som försvårar samarbete, Ett öppet samhälle med 

utsträckta händer, Det lilla samhället, Gemenskap och tillhörighet mellan samverkansaktörer och 

invånare samt Rädslor och utmaningar som påverkar integrationsarbete. 

5.1 Personliga drivkrafter och gemensamma mål för integrationsarbete 

De personliga drivkrafterna i integrationsarbetet i Aneby kommer bland annat från kärleken till 

människor, nyfikenhet, medmänsklighet och kristen tro enligt respondenterna. Viljan finns att 

integrera olika samhällsinvånare med varandra och minska avstånden mellan människor. Genom 

samtal med respondenterna framgår att kommunala och ideella organisationerna har många 

gemensamma mål och att flera aktörer genomför sitt arbete enligt kommunens strävan. När det gäller 

integrationsverksamheter vill de arbeta med ömsesidig öppenhet för olika kulturer och levnadsvillkor, 

med samma möjligheter och skyldigheter som andra kommuninvånare (Aneby kommun, 2016).  

Flyktingsamordnaren på Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016) vill göra det lilla 

extra för att den enskilda individen ska få ett bra bemötande i Aneby. Oavsett om de nyanlända har 

fått uppehållstillstånd eller inte är de lika välkomna och ska mötas på samma sätt. 

Civilförsvarsförbundets ansvarige (personlig kommunikation, 14 april, 2016) poängterar att ”i Aneby 

kommun ska ingen samhällsmedborgare lida utan alla ska bli väl omhändertagna”. 

För flyktinghandläggaren på Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016) är drivkraften 

den egna invandringen till Sverige och att hon vid ankomsten till Aneby började våga drömma. Den 

personliga upplevelsen av positivt omhändertagande har satt spår och nu vill hon ge samma 

upplevelse till andra som kommer till kommunen. Leenden, kramar och tacksamhet i form av 

uppskattning från människor gör att arbetet känns meningsfullt och hon berättar: 

Väldigt mycket att vi får ju feedback att människor som säger att de aldrig kommer flytta här ifrån, att de aldrig har 

blivit bemötta på det här sättet. Framförallt när det är myndigheter som är inblandade, det blir förvånade och undrar 

om det verkligen är såhär som det kan se ut för vi är ju verkligen på deras nivå. Vi försöker att vara jämna med dom 

och det uppskattas väldigt. Min drivkraft är att jag själv har varit där (flyktinghandläggare Aneby kommun, personlig 

kommunikation, 12 april, 2016). 

Bekräftelse på integrationsarbetet uppges vara en annan orsak till drivet framåt. Flera respondenter 

nämner evakueringsboendet på Gransnäs som ett exempel där personliga möten med människor gett 

energi till fortsatt arbete i samhället. Flyktinghandläggaren på Aneby kommun (personlig 

kommunikation, 12 april, 2016) beskriver ögonblicket då bussarna med nyanlända anlände till 

evakueringsboendet:  

5. Resultat 
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Men vi stod där och väntade, ganska många. Säkert 15 personer, både från kommun och volontärer och 

Gransnäspersonal. Och så stod vi och tittade när dom kom och de tittade tillbaka på oss, och så var det en flicka där, 

ungefär 13 år som lite försiktigt vinkade ut till vår chef och han vinkade lite försiktigt till henne och sen började alla 

vinka. Och vi stod där och sen så började det bara välla ut med folk. Dom kommer ut sa jag till chefen, dom kommer 

nog alla ut. Barnen sprang ut till oss och kramade oss direkt (flyktinghandläggare Aneby kommun, personlig 

kommunikation, 12 april, 2016). 

Glädjen och tacksamheten som uttrycks av nyanlända ger en känsla av tillfredsställelse och många 

volontärer beskriver att arbetet därför ger dubbelt tillbaka. Svenska kyrkans diakon (personlig 

kommunikation, 14 april, 2016) menar att människor längtar efter att känna sig behövda och göra en 

insats. Vilket kan vara ytterligare en förklaring till att människor vill engagera sig och motiverar dem 

till att fortsätta hjälpa till. Respondenterna som arbetar med ensamkommande barn får uppleva att 

ungdomarna går ut skolan, får körkort, arbete och genom det kommer in i samhället och klarar sig bra 

själva vilket blir en drivkraft för att arbeta vidare. Samordnaren för ungdomars fritid på Aneby 

kommun (personlig kommunikation, 14 april, 2016) nämner att ”om lilla Aneby får glada ungdomar 

blir det också ett lugnare samhälle vilket gynnar samhällsekonomin och det ger mig motivation till att 

fortsätta arbeta med detta”.  

Arbetet med integration upprätthålls av humanistisk livssyn, allas lika värde och en vilja att bemöta 

människor i nöd med lika villkor. Röda Korsets f.d. ordförande (personlig kommunikation, 20 april, 

2016) uttrycker att personliga upplevelser från utlandet av människor i nöd och orättvisor gör att 

strävan finns att förändra för att ge barn möjlighet till skolgång och trygg barndom enligt FN:s 

barnkonvention: 

Världens orättvisor är min drivkraft. Man ser hur bra ens egna barn och barnbarn har det och vilka tillgångar de har i 

form av undervisning, fritidsaktiviteter, trygghet, mat och sådant i en ständigt strilande ström. Dom förstår inte hur 

bra dom har det eftersom att dom är födda här (f.d. ordförande Röda Korset, personlig kommunikation, 20 april, 

2016).  

Ett annat motiv till integrationsarbete är att försöka överbrygga motståndet för att minska rädslor och 

främlingsfientlighet. Många vill arbeta proaktivt och drivs av att ”mota Olle i grinden” enligt f.d. 

verksamhetsutvecklare på SV (personlig kommunikation, 13 april, 2016) och kyrkoherden i Svenska 

kyrkan säger det på följande sätt: 

Då tänker jag såhär att det största problemen i världen inte är de ondas ondska utan det är dom godas tystnad. Att vi 

bara blundar och inte bryr oss, då tänker jag att vi skulle stå med skuld om vi ingenting gör, och ändå är inte Aneby 

den plats där det är hatbrott och man bränner ner hus. Vi måste ändå lära våra barn och ungdomar hur man är mot 

varandra, vi måste ha en kommun där människor känner sig välkomna och en skola där man kan gå utan att bli 

mobbad. Vi måste alla jobba med våra fördomar, vi måste alla minska avstånden till våra medmänniskor (kyrkoherde 

Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

För honom är det viktigt att lära nästa generation att möta medmänniskor och minska avstånden till 

varandra i samhället. De godas tystnad och likgiltighet kan bli ett problem då ondskan i samhället ökar 

och därför är det betydelsefullt att arbeta förebyggande (kyrkoherde Svenska kyrkan, personlig 

kommunikation, 14 april, 2016). Boendechefen på Atlas (personlig kommunikation, 12 april, 2016) 

tror att det pågår parallella processer i samhället idag där det uppstår två effekter. Den första är att de 

som är emot invandringen blir kraftigare i sitt motstånd och det andra är att de med öppen inställning 

till invandring blir mer övertygade att de måste göra något för att motverka främlingsfientligheten. De 

blir därför mer engagerade i olika insatser som främjar integrationsprocessen vilket betyder att 

samhällsklimatet inte är ljumt längre (boendechef Atlas, personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

Den kristna tron präglar också en del av de drivande aktörerna i integrationsarbetet. Deras tro på att 

Gud skapat alla människor och övertygelsen om allas lika värde oavsett ursprung, kön, etnicitet och 

kultur påverkar dem i arbetet. ”Även Jesus var ju flykting” säger diakonen i Svenska kyrkan och precis 

som att Jesus var en flykting vill de som kyrka värna om varje människa (personlig kommunikation, 

14 april, 2016). Kyrkoherden i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016) tillbringade 
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sina första 14 år i Etiopien och menar att bakgrunden har gett honom förståelse för nyanlända som 

möter kulturkrockar och språksvårigheter. Det har inspirerat till att söka goda lösningar och 

samarbeta med andra för att hjälpa. Samtidigt är den kristna tron en anledning till att han vill hjälpa 

till. I sin ledande roll för församlingarna i Aneby pastorat betonar han synsättet som en viktig del i att 

vara kyrka i dagens samhälle. Han uttrycker: 

Men ändå så kan vi liksom inte gå förbi människor som är i nöd eller som är i behov eller som kommer hit och liksom 

ber om hjälp och så. Så vi måste utifrån vår kristna tro reagera tycker jag. Inte bara reagera utan också agera proaktivt 

då [...] jag har arbetat för att kyrkan ska stå mitt i byn. Så att säga att vi inte ska vara en kyrka för de redan troende 

och ha en isolerad verksamhet i ett hörn av tillvaron. I ett hörn av samhället, utan vi ska vara öppna och transparenta 

och intresserade. Därför att i vår teologi tänker jag på inkarnationen. Att Gud blir människa och delar människolivets 

alla villkor med oss alla och vi ska inte förandliga tillvaron och dra oss tillbaka till ett hörn utan vi ska försöka vara 

kyrkan mitt i byn och söka samverkan med alla goda krafter (kyrkoherde Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 

14 april, 2016). 

Ovanstående intentioner och drivkrafter som nämnts av respondenterna bekräftar det Lindberg (2013, 

s. 6) skriver om att samverkan handlar om att göra saker tillsammans med gemensamt syfte. Även om 

det finns skillnader i respondenternas drivkrafter identifieras faktorer som omsorg, kärlek, rättvisa, 

medmänsklighet, allas lika värde, kristen tro och öppenhet som engagerar dem att arbeta med 

integration. Många upplever att glädjen och tacksamheten från nyanlända bidrar till energi att 

fortsätta samverka med andra. Främlingsfientlighet bidrar även till att aktörerna går samman och 

arbetar proaktivt med rädslor. För att samverkan ska fungera på ett bra sätt säger f.d. ordförande i 

Röda Korset (personlig kommunikation, 20 april, 2016) att det behövs respekt för varandra och 

möjlighet att diskutera med varandra för att komma fram till bra lösningar och undvika hinder.  

Utöver ovanstående drivkrafter urskiljs en strävan att följa Anebys kommunpolicy där varje invånare 

ska bli bemött på ett bra sätt, vilket även den ansvarige i Civilförsvarsförbundet (personlig 

kommunikation, 14 april, 2026) nämner. Trots att många av organisationerna har andra verksamheter 

utöver integration finns ändå en möjlighet att kommunpolicyn kan ha påverkat organisationerna till 

att försöka uppnå samma mål med ett positivt bemötande. Indirekt handlar det om en 

likriktningsprocess i enlighet med den dominerande aktören inom fältet där samtliga organisationer 

eftersträvar en öppenhet och en välkomnande attityd mot nyanlända i samhället, vilket stämmer med 

DiMaggio och Powells (Johansson, 2001, s. 26) teori om homgeniseringsprocessen. De talar även om 

den mimetiska isomorfin som anknyter till likriktningsprocessen där målet är att efterlikna den mest 

framgångsrika organisationen inom fältet vilket i detta fall handlar om kommunen och deras 

målsättning.  

5.2 Ett ömsesidigt beroende   

Flera respondenter uppvisar att samverkan är något de vill prioritera för att nå större resultat och 

glädje i integrationsarbetet. Kyrkoherden i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016) 

nämner bland annat att han vill ha en sorts örnperspektiv och arbeta strategiskt och samtidigt fundera 

på hur de kan vara kyrka på bästa sätt. Genom samverkan med kommunchefen, socialchefen, 

integrationsenheten, kyrkorna och organisationerna menar han att det finns möjlighet att bidra med 

goda beslut som möjliggör integration för nyanlända. I sin roll poängterar han att ”jag är inte främst 

utförare, utan möjliggörare genom att jag är med och ser och tänker ut vad som kan göras tillsammans 

med de andra för att göra integrationsarbetet riktigt bra” (kyrkoherde Svenska kyrkan, personlig 

kommunikation, 14 april, 2016).  

Röda Korset hävdar att större genomslagskraft kan uppnås genom att saker görs tillsammans (f.d. 

ordförande Röda Korset, personlig kommunikation, 20 april 2016). Respondenten från Lions 

instämmer och säger: 

Samhället är för litet för att ha flera organisationer som gör samma saker, till exempel event i samhället med samma 

syfte som Världensbarn kampanjen och liknande. Röda Korset, Lions, kyrkan och PMU hade separata initiativ i detta 
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men vi kom på att det är mer effektivt att ha aktiviteter tillsammans (medlem Lions, personlig kommunikation, 14 

april, 2016).  

Många nämner fördelen att kunna utbyta idéer och vara fler som hjälpas åt för att genomföra 

aktiviteter mer effektivt. Samordnaren för ungdomars fritid på Aneby kommun (personlig 

kommunikation, 14 april, 2016) säger ”många tycker att det kan bli tungrott att arbeta själv och tycker 

inte att jag kan göra ditten eller datten men när många finns med och hjälps åt blir det både lättare 

och roligare att nå gemensamma mål”. Diakonen i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 

april, 2016) menar att det handlar om rätt person på rätt plats och möjligheten att kunna använda sig 

av allas olika resurser för att underlätta samarbetet. Evakueringsboendet på Gransnäs är ett exempel 

på effektivitet då 320 volontärer, genom sex olika organisationer, hjälptes åt för att genomföra 

insatsen på ett effektivt sätt (flyktingsamordnare Aneby kommun, personlig kommunikation, 12 april, 

2016).  

Precis som Lindberg (2009, s. 34-38) nämner belyser respondenterna effektivitet som en betydande 

samverkansorsak. Att anordna gemensamma integrationsaktiviteter bidrar till större potential och 

genomslagskraft. Det finns en möjlighet att utbyta idéer vilket kan leda till utveckling av projekt och 

dessutom tycker flera respondenter att det blir lättare och roligare att nå gemensamma mål.  

Flyktingsamordnaren på Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016) säger att 

integrationsenheten i kommunen är enig om att alla människor ska bemötas på samma sätt och att 

arbetet kring integration bör uppmuntras. Kommunen samverkar gärna med andra aktörer inom 

området men det är inte en nödvändighet eller påtvingat att engagera sig i integrationsverksamhet på 

grund av lagar eller åtgärdsprogram vilket Lindberg, 2009, s.34-38) säger är en orsak till samverkan. 

Hon exemplifierar att hälso- och sjukvården och andra socialt inriktade verksamheter kan samverka 

kring grupper som kan vara speciellt utsatta och dessa samarbeten kan vara åtgärder som initierats av 

statliga aktörer (Lindberg, 2009, s. 34-38). Barnasylgruppen är däremot ett exempel där 

representanter från både civilsamhälle och kommunen samarbetar för att möta behoven hos 

nyanlända barn på grund av ett åtgärdsprogram (flyktingsamordnare Aneby kommun, personlig 

kommunikation, 12 april, 2016).  

Vissa respondenter uttrycker att obalans kan skapas mellan organisationer med större eller mindre 

ekonomiska förutsättningar. Det kan upplevas som en slags kontroll om vissa organisationer med 

större ekonomiska förutsättningar samarbetar med mindre då dessa har mer att säga till om medan de 

mindre får foga sig (grundare CRON, personlig kommunikation, 14 april, 2016). Detta kopplas till 

asymmetri som Lindberg (2009, s. 34-38) benämner som en samverkansorsak men samtidigt handlar 

inte exemplet ovan om kontrollutövning och påtryckningar som hon menar. De ekonomiska 

skillnaderna kan dock utgöra en känsla av kontroll för de mindre organisationerna. Projektet Mix & 

Mångfald hade redan i ansökningsstadiet en tanke om att starta aktiviteter som kunde fortsätta efter 

projektet avslutats. Nätverket i sig hade en stabil grund med bra ekonomiska förutsättningar genom 

projektmedlen från § 37a (flyktingsamordnare Aneby kommun, personlig kommunikation, 12 april, 

2016). Det är även värt att nämna att flera insatser stöttas av avlönad personal som bidrar med 

arbetstid, bland annat från Aneby kommun, SV och Svenska kyrkan vilket skapar stabilitet (diakon 

Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016).  Detta visar att det finns flera samarbeten 

inom integrationsområdet som anses vara stabila vilket Lindberg (2009, s. 34-38) säger är en 

samverkansorsak. 

Grundarna till organisationen CRON (personlig kommunikation, 14 april, 2016) poängterar att det är 

viktigt att tänka på vad som kan åstadkommas tillsammans:  

Ja det gäller ju att inte tänka på sitt bara, utan tänka på vad det är vi vill åstadkomma tillsammans. Inte tänka på sin 

egen förening och hur den ska växa och bli känd utan istället se på resultat [...] det gäller ju att vi också då både ger 

och tar. Att vi accepterar dem vi arbetar med och uppmuntrar dem också (grundare CRON, personlig 

kommunikation, 14 april, 2016). 
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Flera samverkansparter betonar de gemensamma målen framför att låta sina egna organisationer växa 

och få status vilket syns i exemplet ovan. Lindberg (2009, s. 34-38) hävdar att legitimitet är en vanlig 

samverkanorsak men i detta fall är det tydligt att det prioriteras annorlunda bland 

samverkansaktörerna i Aneby då de lyfter de gemensamma målen framför sina egna 

organisationers målsättningar. 

Organisationerna i Aneby tillåter sig att vara beroende av varandra och ser fördelarna med det trots att 

de egentligen skulle klara sig själva menar kyrkoherden i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 

14 april, 2016). Detta bekräftar Lindberg (2009, s. 31-33) som hävdar att ju självständigare ideella 

organisationer är desto mer benägna är de att samarbeta. Respondenten från föreningen Lions ger ett 

exempel från evakueringsboendet Gransnäs: ”det hade inte varit några bekymmer att ringa en annan 

organisation för att be om hjälp om det hade behövts. Under vissa dygn var det svårt att få ihop folk 

men då fanns möjligheten att ringa någon annan för att byta” (medlem Lions, personlig 

kommunikation, 13 april, 2016). Den ansvarige från Civilförsvarsförbundet instämmer i detta och 

menar att ”alla har varit beroende av varandra för att det ska kunna fungera och att det har fungerat 

ypperligt” (ansvarig Civilförsvarsförbundet, personlig kommunikation, 14 april, 2016). I dessa fall är 

det tydligt att det finns ett ömsesidigt beroende av varandra för att bedriva evakueringsboendet på 

Gransnäs. Samarbetet hade inte funnits om organisationerna inte hade ställt upp för varandra och 

hjälpts åt med den dagliga driften. Ömsesidighet förklaras av Lindberg (2009, s. 34-38) som den 

vanligaste orsaken till samverkan. Likaså Johansson (2001, s. 26) berör nyinstitutionella 

organisationsteorin som innebär att organisationer är tekniskt beroende av andra, men även socialt 

och kulturellt. I ovanstående exempel handlar det främst om ett tekniskt beroende då de hade behov 

av volontärer på Gransnäs. Nedan redogörs fler exempel där det syns men också beroenden som är 

mer socialt och kulturellt betingade.  

Diakonen i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016) berättar att de ansvariga för 

Internationellt café valde att samarbeta med Office Corner eftersom de gynnar varandra om de har 

samma öppettider och det underlättar för besökarna. Grundarna till CRON (personlig 

kommunikation, 14 april, 2016) bedriver svenskundervisning, men de förklarar att det inte fungerade 

så bra i början ”vi klarade det inte själva med våra egna lärare, vi hade en som var 72 år men hon 

behövde opereras och då behövde vi andra som kunde undervisa hos oss, då letade Röda Korset fram 

pensionerade lärare som ville hjälpa oss”. Röda Korset och organisationen CRON har även ett 

ömsesidigt beroende av varandra då CRON har kompetens i andra språk vilket kan hjälpa Röda Korset 

att ha en kommunikation med personer från andra länder för att kunna genomföra sina uppgifter. 

Språkkunskaperna kan överbrygga kulturella barriärer då kommunikation leder till en 

större förståelse för varandra. Organisationen CRON anser att olika gåvor och talanger i olika 

föreningar bidrar till ett fungerande samarbete. De nämner specifikt de olika temakvällar som 

genomförts av Mix & Mångfaldsgruppen som ett exempel där det behövdes både administrativa, 

finansiella och sociala insatser (grundare CRON, personlig kommunikation, 14 april, 2016).  

Ovanstående text är en bekräftelse på att organisationerna inte bara är beroende av varandra tekniskt 

utan även socialt och kulturellt. I exemplet med det Internationella caféet och Office Corner är det 

tydligt att det finns ett tekniskt beroende då de valde en gemensam tid för att nå större 

genomslagskraft. De båda verksamheterna har ett gemensamt forum för sociala kontakter vilket 

handlar om ett socialt beroende då de möts under samma tak för snarlika syften och umgänge. Likaså i 

utbytet av lärare och språkkunskaper mellan CRON och Röda Korset är det framförallt ett tekniskt 

beroende men CRON:s kompetens i andra språk ger dem båda en mer social och kulturell ingång i 

mötet med nyanlända. Dessa exempel kan hänvisas till nyinstitutionell teori som beskrivs av 

Johansson (2001, s. 26). 

Vidare säger diakonen i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016) att:  ”man har ju 

olika kompetenser. Någon är bra på det och någon är bra på det. Det är mycket enklare att samarbeta 

då ju, alla kan inte allt liksom. Vi har olika saker att bidra med”. Detta medverkar till en ömsesidighet 
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där de olika egenskaperna och gåvorna gynnar samverkan och det gemensamma målet. 

Flyktingsamordnaren på Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016) säger att det är 

viktigt att veta vad den egna verksamheten arbetar med och hur andra verksamheter ser ut för att 

kunna spegla vad som kan göras tillsammans. Eftersom samarbeten pågått under några år känner 

aktörerna varandra och det är en stor fördel när arbetsuppgifter ska delas ut. Hon klargör ytterligare 

genom att säga: 

Sen är det otroligt viktigt att man kan hjälpas åt och att man har förtroende för varandra. Nu efter alla de här åren 

känner vi varandra väldigt väl vid det här laget och vi vet vilka det är som verkligen ställer upp. Om vi ska ha ett 

knytkalas är det någon som direkt säger ‘det fixar jag’ eller ‘den kontakten har jag’ och sådär. Att man hjälps åt är 

väldigt viktigt (Flyktingsamordnare Aneby Kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

Boendechefen på Atlas (personlig kommunikation, 12 april, 2016) beskriver hur de arbetar för att 

integrera deras ungdomar i samhället genom sommararbete och hur de är beroende av andra 

organisationer för att genomföra det:  

Vi skapar sommarjobb tack vare föreningarna uteslutande. Men vi vill inte konkurrera ut kommunens ungdomar så 

att de inte får jobb. Våra ungdomar jobbar i vår regi, det är en win-win för föreningarna eftersom de inte har råd att 

anställa någon som kan måla om hus osv. Men vi kan det, vi investerar i det så att ungdomarna får jobb och får 

komma ut i samhället (boendechef Atlas Aneby kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

Hon menar att det finns ömsesidiga behov i Aneby och i Sverige i stort där nyanlända ungdomar inte 

bör ses som en belastning utan som en tillgång för samhället och ger som exempel att det finns 

bristyrken i Sverige som nysvenskar möjligtvis kan arbeta med (boendechef Atlas Aneby kommun, 

personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

Även internt, inom den egna organisationen, finns ett ömsesidigt beroende förklarar samordnaren för 

ungdomars fritid eftersom det inte finns någon prestige mellan medarbetarna. Alla gör det som de är 

bra på och värdesätter varandra och han tror även att det överförs på ungdomarna på ett bra sätt 

(samordnare ungdomars fritid Aneby kommun, personlig kommunikation, 14 april, 2016). Inte heller 

mellan organisationer upplever verksamhetsutvecklaren på SV (personlig kommunikation, 13 april, 

2016) att det finns ett revirtänk vilket det kan bli om aktörer upphöjer sig själva. Hon beskriver att det 

finns en vi-känsla vilket gör att alla hjälps åt så enskilda slipper slita själva; ”för ensam är inte stark”. 

Det finns en medvetenhet bland aktörerna att göra det som de är bäst på och bidra med sina 

egenskaper eftersom det finns en ömsesidig öppenhet. Den ansvarige i Civilförsvarsförbundet 

(personlig kommunikation, 14 april, 2016) säger att: 

[...] man känner varandras svagheter och brister. Det är ju som så att om man känner varandras brister så känner 

man till fördelarna, man lär sig att utnyttja fördelarna och inte peka med pekfingret på nackdelarna. Man utnyttjar 

det bästa hos människan brukar jag säga (ansvarig Civilförsvarsförbundet, personlig kommunikation, 14 april, 20016) 

Sammanfattningsvis sker samverkan av flera olika orsaker i Aneby. Det som särskilt utmärker sig är 

effektiviteten i samarbetet med varandra. Respondenterna beskriver en glädje att hjälpas åt för att få 

en större genomslagskraft i verksamheterna och kunna nå de gemensamma målen lättare. De säger 

också att arbetet blir enklare när de arbetar tillsammans och kan utbyta tankar och idéer med 

varandra. En annan orsak till samverkan är den stabilitet som finns i insatserna då flera av 

verksamheterna ingår i Mix & Mångfald som genom både resurser och avlönad personal bidrar till en 

stabilitet. Respondenterna lyfter också fram ett flertal exempel på hur arbetet är baserat på ömsesidigt 

beroende och utbyte av resurser och kunskap. Detta syns i deras ömsesidiga relation då de i sin 

strävan mot ett gemensamt mål drar nytta av varandra och hjälper varandra framåt. De tillåter sig att 

vara beroende av varandra och enskildas expertis och talanger. Aktörerna är även måna om att ha en 

överblick på vad andra är bra på och vad det finns för resurser inom organisationer för att kunna 

spegla vad som kan göras tillsammans. Samverkan sker bland annat när det gäller öppettider, ett 

exempel på detta är Office Corner och Internationellt café som har öppet samma tider för att dra nytta 
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av varandra. Ett ömsesidigt beroende kan utvecklas mellan olika aktörer med anledning av de 

gemensamma målen vilket är tydligt i Aneby och bekräftar det Lindberg (2009, s. 34-38) menar. 

5.3 Individuella karaktärsdrag och andra faktorer som försvårar samarbete 

I Aneby finns det aspekter som försvårar samverkan mellan de olika parterna på integrationsområdet. 

Kyrkoherden i Svenska kyrkan lyfter det som han tror är det största hindret och säger: 

Det största hindret är ju ens egen bekvämlighet. Kom inte och stör mig. Jag tittar på en teveserie som jag brukar följa, 

jag vill ha lugn och ro, jag vill känna igen mig i mitt samhälle och jag vill inte ha liksom massa förändringar. Jag vill 

inte att alla världens problem flyttar hit. Det är rädslan för förändringar och vår bekvämlighet som är ett hinder som 

vi ständigt måste jobba med (kyrkoherde Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016).  

Samtidigt tycker kyrkoherden att det inte finns några hinder på det strukturella planet vilket är en 

fördel i sammanhanget (kyrkoherde Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

Personkemi, personliga egenskaper och psykologiska faktorer som gör att vissa människor trivs med 

varandra har en avgörande roll för samverkan menar f.d. ordföranden i Röda Korset (personlig 

kommunikation, 20 april, 2016). Hon säger ”i Aneby fungerar detta för det mesta väldigt bra, alltså 

man accepterar att man är olika och inte passar med alla men trots det kan det vara ett hinder för 

samverkan” (f.d. ordförande Röda Korset, personlig kommunikation, 20 april, 2016).  Även 

samordnaren för ungdomars fritid (personlig kommunikation, 14 april, 2016) uttrycker att 

personkemin kan vara ett hinder och säger ”jag vill ju påstå att personkemin är det största svårigheten 

om det inte funkar där. Alla kan ju inte älska alla här i världen men då får man kanske tänka om”. 

Kyrkoherden i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016) nämner kommunchefen 

som motsatt exempel på detta: 

Vi har en kommunchef som började för drygt 1,5 år sedan, och jag menar, hon är den sorten. Uppvuxen i 

Frälsningsarmén och öppen och varm och samarbetsinriktad. Hon och jag kan sitta och äta lunch och säga, att såhär 

gör vi, och då gör vi sådär [...] det är personkemi, vilken sort man är. Men för det mesta fungerar det att samarbeta 

med alla (kyrkoherde Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

Det är väsentligt i lokala samarbeten är att ha en utbredd tillit till samhällsinvånare enligt Trägårdh 

med flera (2013, s. 18). Exemplen ovan visar att det är viktigt med partikulär tillit till varandra 

eftersom personkemin spelar stor roll. Personkemin kan även ha en betydelse för det sociala kapitalet 

mellan människor i Aneby då grunden är lagd för en mellanmänsklig tillit och det är enklare att bilda 

bra relationer och nätverk om de personliga egenskaperna och psykologiska faktorerna stämmer 

överens (SOU:2016, s.113). Utöver dessa hinder kan det uppstå delade meningar om hur tiden ska 

användas. En erfarenhet som verksamhetsutvecklaren på SV (personlig kommunikation, 13 april, 

2016) delger är att: 

Det blir mycket trivselprat och man vill berätta om vad som händer ute i sina grupper och i sitt liv och sådär. Jag tror 

att man får leva med det när det är ideella man jobbar med. Och det här har ju gått framåt ändå så det gör ju liksom 

ingenting. Men det är inte riktigt på samma sätt som när man ska gå på ett möte och vara effektiv, det tycker jag inte 

(f.d. verksamhetsutvecklare SV, personlig kommunikation, 13 april, 2016).  

Hon menar att i möten med ideella aktörer används tiden ofta till andra konversationer än det som 

ingår i samverkansarbetet men samtidigt är det inte avgörande eftersom framgång nås i arbetet ändå. 

Samtidigt tycker flyktingsamordnaren på Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016) 

att det är viktigt att träffas i de olika nätverken och få höra vad som pågår i de olika verksamheterna. 

Vilket kan innebära mer fokus på samtal och gemenskap än beslutsfattande. Enligt Göransson (2005, 

s. 28) kan detta leda till en förtrolighet som främjar utvecklingen av kollektiva idéer. 

Flyktingsamordnaren på Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016) nämner däremot 

tiden som ett hinder ur ett annat perspektiv och syftar då på världslägets konsekvenser med 

inströmningen av människor som gör att arbetsbelastningen ökar. Det kan bidra till en minskad 

prioritering av samverkan. Handläggningstiden på Arbetsförmedlingen påverkas exempelvis vilket gör 
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att det blir svårare att få människor genom systemet. Evakueringsboendet på Gransnäs har också tagit 

mycket tid och kraft som i vanliga fall spenderas på andra uppgifter (flyktingsamordnare Aneby 

kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

Kapitlet kan sammanfattas med att ett av de största hindren för samverkan och integrationsarbete 

oftast är bekvämlighet och rädsla för förändringar bland invånarna. Det som utmanar samarbetet är 

personkemin mellan personer i organisationerna och därför kan det spela stor roll vilka personer som 

är inblandade för hur slutresultatet blir. Det finns också delade meningar om hur tiden ska användas 

bland samverkansparterna. I och med stora strömmar av nyanlända har arbetsbelastningen ökat vilket 

har påverkat samverkansmöjligheterna för vissa aktörer. 

5.4 Ett öppet samhälle med utsträckta händer  

Är Aneby ett samhälle som präglas av ett öppet klimat och ett bra bemötande mot dess invånare? På 

den frågan finns det många olika svar men respondenterna gav en relativt enhetlig positiv bild av 

Aneby när frågor ställdes inom ämnet. Verksamhetsutvecklaren på SV (personlig kommunikation, 13 

april, 2016) är ett levande bevis på detta då hon upplever att hon blev väl bemött när hon kom ny till 

Aneby. När frågan ställdes till henne om hur hon tänker kring öppenhet svarade hon följande: 

Jag kom ny till Aneby då när jag började här för 1,5 år sedan. Då visste jag inte mycket om Aneby. Det var som en 

oskriven bok och jag visste typ att Stalpet och pyramiden finns och när jag var liten kände jag dom som hade 

Pressbyrån på torget. Dom finns inte ens idag. Men jag måste säga att jag har blivit väldigt varmt välkomnad. Och då 

tänker ju jag såhär att då är ju jag ny i Aneby och det. Har jag fått ett sådant välkomnande så räknar jag ju med att 

alla får det faktiskt. Jag jobbade som fritidsledare i Nässjö innan och då kände jag att jag fick armbåga mig fram lite. 

Här har jag mött mer nyfikenhet på ett annat vis. Då är jag från Eksjö som är motsatsen. Får höra från nyinflyttade att 

det är oerhört svårt att komma in i Eksjö (verksamhetsutvecklare SV, personlig kommunikation, 13 april, 2016).    

Det finns en tradition av öppenhet i samhället menar den ansvarige i Civilförsvarsförbundet (personlig 

kommunikation, 14 april, 2016) och förklarar hur han bemöttes när han flyttade till Aneby:  

[...] alla har koll på alla. En gång i tiden så jobbade jag på Anebyhus, började 69. Jag skulle gå ner på samhället för att 

äta och alla hejade på mig då, jag kände ju ingen av dem men hörde det på jobbet sen, ‘ja men du är väl den ende nya 

här i samhället’, de hade koll på mig (ansvarig Civilförsvarsförbundet, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

Dessa två exempel visar att samhället upplevs vara öppet för nya människor. Respondenterna tror inte 

att invånare gör skillnad på människor utan att alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund. Den 

ansvarige för Civilförsvarsförbundet (personlig kommunikation, 14 april, 2016) säger också att 

föreståndaren på Gransnäs öppnat armarna och litat på de nyanlända från första stund. Boendechefen 

på Atlas (personlig kommunikation, 12 april, 2016) är inne på samma linje och nämner följande: ”[...] 

det finns en öppenhet i Aneby kommun som jag tror, jag bor inte i Aneby utan Tranås. Jag upplever att 

det är ett öppet klimat och ett samarbetsklimat i Aneby. Bland befolkningen finns det också en 

öppenhet”. Dessa exempel visar att det finns en strävan och ett mål att vara öppna och välkomnande. 

Eldsjälen (personlig kommunikation, 13 april, 2016) bekräftar detta och menar att den positiva 

stämningen ökat: ”jag tycker att både den positiva stämningen och bilden av samhället har växt och 

blivit positivare, det finns en god atmosfär som gör att människor trivs”. 

Flera av respondenterna nämner att det finns en tillit till andra organisationer, kyrkor och kommunen. 

Flyktinghandläggaren på Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016) säger att ”de 

flesta aktörer är väldigt positivt inställda till varandra och har ett förtroende för varandra, naturligtvis 

finns det de som inte är lika samarbetsvilliga och då är det viktigt att det finns en acceptans mot 

oliktänkande”. F.d. ordförande på Röda Korset (personlig kommunikation, 20 april, 2016) styrker 

detta när hon uttrycker att bra bemötande, förståelse och respekt för varandra är väsentligt trots att 

alla inte har samma uppväxt och samma grundförutsättningar. Dessa är centrala komponenter för ett 

öppet samhälle där alla får plats. Det är viktigt att vara tolerant mot andra och acceptera varandra 

även om det kan finnas åsiktsskillnader.  
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Diakonen i Svenska kyrkan tror att de som kyrka har ett förtroende från andra och att det är viktigt 

som kyrka att göra saker i både ord och handling och säger: 

Det är viktigt att man inte är isolerad utan kommer ut i samhället, för jag tror att det skapar förtroende för kyrkan. 

Att man gör saker på riktigt och inte bara pratar, att man säger saker på söndagarna men att man också gör det till 

verklighet och visar att man menar allvar. Det är väl det som skapar förtroende för kyrkan också [...] och det känns 

som vi har ett förtroende, men samtidigt är det ju inget som man bara har utan man måste ju jobba för det (diakon 

Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

Även f.d. ordförande på Röda Korset (personlig kommunikation, 20 april, 2016) säger att hon litar på 

de andra organisationerna som de samarbetar med och menar att det inte finns några klyftor eller 

större svårigheter. Den ansvarige på Civilförsvarsförbundet (personlig kommunikation, 14 april, 2016) 

håller med och framhåller att det finns ett förtroende för andra människor i samhället.  I Aneby finns 

det ett förtroende mellan både organisationer och invånare. Det tyder på lokalsamhälletillit eftersom 

det är viktigt att kunna ha förtroende för varandra i en lokal kontext för att kunna samarbeta enligt 

Trägårdh med flera (2013, s. 18-19). Det finns en annan sorts öppenhet som flyktingsamordnaren på 

Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016) tror banat väg för goda samarbeten och 

välvilja i samhället. Hon säger följande: 

Trots att Sverigedemokraterna finns med i kommunpolitiken har frågor och förslag om integration eller flyktingar 

aldrig fått något mothugg av politikerna. Både när det har handlat om hur många nyanlända som ska tas emot eller 

när det gäller pengar till integrationsverksamheter har inställningen varit positiv och det har varit en politisk enighet 

vilket tyder på en öppenhet gentemot människor som kommer nya till Aneby (flyktingsamordnare Aneby kommun, 

personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

Detta exempel bekräftar Trägårdh med fleras (2013, s. 21-22) påstående om vikten av de lokala 

politiska institutionernas stöd och öppenhet för att kunna genomföra lokala samarbeten och skapa en 

lokalsamhälletillit. Precis som flyktingsamordnaren på Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 

april, 2016) menar att det är en fördel att ha stödjande politiker då det bidrar till färre strukturella 

hinder och visar att det finns en öppenhet för att välkomna nya till Aneby. En ytterligare aspekt som 

tyder på en slags öppenhet och en vilja att möta människor är nyfikenhet. Respondenten från Lions 

(personlig kommunikation, 13 april, 2016) berättar om en kollega som var nyfiken på arbetet på 

Gransnäs och ville följa med ut och träffa de nyanlända, på samma sätt menar f.d. 

verksamhetsutvecklaren på SV (personlig kommunikation, 13 april, 2016) att den personliga 

nyfikenheten på människor är en av hennes drivkrafter i arbetet med integration.  

Något som framkommit i flera intervjuer är den historiska kopplingen till öppenhet i samhället. Flera 

av respondenterna påstår att det finns en tradition av att ta hand om människor i Aneby vilket de för 

vidare. Respondenterna refererar till de vita bussarna som kom 1945, eritreanerna på 80-talet och 

sedan även jugoslaver och bosnier på 90-talet. Diakonen i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 

14 april, 2016) nämner att hon hört människor i olika sammanhang säga att det finns en vana av att ta 

emot och ta hand om flyktingar.  

Samordnaren för ungdomars fritid säger att ”när eritreanerna kom till Aneby hade det inte funnits en 

enda mörkhyad människa i samhället tidigare” (samordnare ungdomars fritid Aneby kommun, 

personlig kommunikation, 14 april, 2016) och kyrkoherden i Svenska kyrkan (personlig 

kommunikation, 14 april, 2016) nämner att han hört andra säga att ”människor gick man ur huse när 

eritreanerna kom” vilket också gett livslånga vänskaper.  Med anledning av att eritreanerna kom 

startades värd- och kontaktfamiljer för att knyta kontakter med nyanlända och samhällsinvånare. En 

del som var involverade för ca 25 år sedan är fortfarande engagerade. Även yngre har anslutit till 

denna skara vilket innebär att viljan att hjälpa människor lever vidare (flyktinghandläggare Aneby 

kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016; medlem Lions, personlig kommunikation, 13 

april, 2016). Samtidigt lyfter respondenten från Röda Korset (personlig kommunikation, 20 april, 

2016) att de som är över 50 år har en del minnen från förr och menar att det finns ett glapp till 

ungdomarna som inte bär på lika mycket traditioner i arbetet med dessa frågor. Hon anser att 
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historien är en viktig del för att förstå situationen och utmaningarna idag. Kyrkoherden i Svenska 

kyrkan berättar om ett författarbesök av Majgull Axelsson, som skrivit boken Jag heter inte Miriam. 

Boken handlar om den fiktiva karaktären Miriam som kommer med de vita bussarna till Aneby och 

beskriver händelserna runt 1945 och de upplevelser Miriam erfar. Under författarbesöket berättar hon 

om boken och kyrkoherden beskriver det på följande sätt:  

Så kommer hon hit. Och en del av boken är förlagd just i Aneby och så står hon är i konserthuset, och konserthuset är 

nästan fullsatt, och det är människor som var med 45 när det här hände. Och så säger hon att en kvinna som kom då 

med dom vita bussarna bor nu i Bryssel och är över 90 år och jag har varit och hälsat på henne när jag gjorde research 

för boken. Och hon sa då när jag pratade med henne, att i Aneby blir man så väl bemött. Så var jag än har varit i 

Sverige och pratat om den här boken så har jag sagt att i Aneby blev dom väl bemötta. Och då känner jag ju då 

plötsligt att det gungar till och det är ju inte bara 80, 90 och 00 och 2015 som vi. Det är någonting i den här bygden 

som gör att man vågar möta nya människor och vad det är det kan jag inte säga (kyrkoherde Svenska kyrkan, 

personlig kommunikation, 14 april, 2016).  

Trots att han inte kan säga vad det beror på resonerar han kring att det finns en fromhet i Aneby på 

grund av en stark kyrklighet som kan ha betydelse. Kyrkoherden lyfter att det skulle kunna vara 

sinnelaget hos människor som är avgörande för öppenheten. Samtidigt är det svårt att identifiera och 

han problematiserar vidare: 

Jag vet inte, generellt sett så är man ju mer reserverade på småorter där alla känner alla än i större städer där det är 

väldiga förändringar. Så egentligen skulle ju inte Aneby vara så varmhjärtade och öppna som man säger att 

anebyborna är... Jag vet inte vad det är. Men det passar mig jättebra att bo här. Jag trivs oerhört bra (kyrkoherde 

Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016).  

Det finns andra som nämner att kyrkan haft en betydande roll, bland annat grundarna till CRON 

(personlig kommunikation, 14 april, 2016) som säger att kyrkorna arbetat mycket med nyanlända i 

alla tider. Diakonen i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016) bekräftar detta och 

menar att den ideologiska synen i kyrkan syftar till att hjälpa människor. Som tidigare nämnt säger 

hon att ”Jesus var en flykting”, och att det finns andra texter i Bibeln som handlar om att hjälpa 

medmänniskor. Detta är inte nytt i kristna sammanhang utan bottnar i att värna om varje liten 

människa och sprida kärlek. Intresset för internationellt arbete, mission och bistånd har alltid varit 

stort säger pastorn i Korskyrkan (personlig kommunikation, 13 april, 2016). F.d. 

verksamhetsutvecklaren på SV (personlig kommunikation, 13 april, 2016) anser att det ligger i 

kyrkornas natur att hjälpa till och ha en utsträckt hand mot alla människor. Hon understryker att 

kyrkorna bidrar till en ingång och öppenhet i frågorna.  

Den historiska bakgrunden i mottagandet av nyanlända och kyrkans traditioner av att hjälpa andra 

människor är båda aspekter som kan kopplas till lokalsamhälletilliten som beskrivs av Trägårdh med 

flera (2013, s. 21-22). Samverkan har tidigare funnits för att integrera människor i samhället och det 

finns ett arv att hjälpas åt i dessa frågor. Trägårdh med flera (2013, s. 21-22) framhäver att det 

viktigaste är hur människor ser på sitt samhälle i stort och pekar därför på historiken av tidigare 

samarbeten som en viktig aspekt när det gäller tillit i samhällen. 

Trots att de flesta vittnar om att öppenhet genomsyrar integrationsarbetet i Aneby tillägger 

kyrkoherden i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016) att det finns mycket att 

arbeta med. Han berättar om talet som landshövdingen höll under Alla får plats-veckan 2015. Hon 

utnämnde Aneby till kommunen där alla får plats. Kyrkoherden tror att arbetet aldrig blir färdigt utan 

det krävs att alla tillsammans arbetar med det varje dag och nämner exempel på detta: 

Fördomar kryper så oerhört lätt in. Det kan finnas homosexuella här i en ganska frikyrklig bygd som säger att nämen 

här får inte jag plats, eller transsexuella, eller människor med psykiskt handikapp kanske känner att här ryms inte 

jag, för här ska alla vara så präktiga och lyckliga. Det finns säkert många som i hemlighet gråter. Så vi måste ju 

ständigt jobba med dom här frågorna. Integration är ju inte bara integration med människor som är utlandsfödda 

utan det måste ju ständigt integreras alla människor från alla sorters grupper. Och minska avstånden hela tiden. Inte 
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minst mellan Baptister och Svensk kyrkans folk. Ja menar, vi har alla en väg att gå. Ibland är den längre och ibland är 

den kortare, men vi blir aldrig färdiga (kyrkoherde Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

Sammanfattningsvis finns en öppenhet mot människor i Aneby och det präglas av en tillit och 

förtroende för organisationer och individer i samhället. Det finns en politisk öppenhet som skapar 

förutsättningar för ett samhällsklimat där alla individer är välkomna oavsett etnisk bakgrund. Kyrkans 

ideologi och traditioner samt tidigare erfarenheter av att ta emot nyanlända tros vara betydande 

faktorer för öppenheten som presenteras av respondenterna.  

5.5 Det lilla samhället  

Många respondenter uttrycker fördelen med att bo i en liten kommun. De vet vem som har vilken roll 

inom de olika organisationerna och inom kommunen. Framförallt innebär det att det är lättare att 

kontakta varandra och enklare att samverka. En annan orsak till enklare samverkan är att individer 

innehar flera positioner och därför kan ha inblick i flera olika organisationer eller kommunala 

avdelningar. Samtidigt kan det leda till stress att hantera flera samarbeten på samma gång förklarar 

verksamhetsutvecklaren på SV (personlig kommunikation, 13 april, 2016). Diakonen i Svenska kyrkan 

(personlig kommunikation, 14 april, 2016) och f.d. ordförande i Röda Korset (personlig 

kommunikation, 20 april, 2016) nämner att det är en fördel att Aneby är ganska litet och att de som är 

med i en organisation ofta är med i en parallell samverkansgrupp vilket underlättar det gemensamma 

arbetet. Många av medlemmarna i föreningarna är med i både kyrka och olika organisationer vilket 

leder till kontakter som underlättar samarbeten för att det finns en kunskap om vilka som genomför 

vad. I ett litet samhälle där alla känner alla blir det närmre vägar till varandra naturligt vilket innebär 

att det blir lättare att känna till varandras fördelar och nackdelar. Den ansvarige i 

Civilförsvarsförbundet (personlig kommunikation, 14 april, 2016) förklarar: 

I grunden tror jag att det är lilla samhället och alla känner varandra, man känner varandras svagheter och brister. Det 

är ju som så att om man känner varandras brister så känner man till fördelarna. Man ska lära sig att utnyttja 

fördelarna och inte peka med pekfingret på nackdelarna. Man utnyttjar det bästa hos människan brukar jag säga 

(ansvarig Civilförsvarsförbundet, personlig kommunikation, 14 april, 2016).  

Kyrkoherden i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016) beskriver att det inte är en 

lång process att genomföra projekt eftersom det är korta beslutsvägar. Det innebär att idéer inte 

behöver klubbas på en högre nivå och att väntetiderna inte är långa. Om det finns bra idéer kan de 

oftast startas direkt vilket innebär att det inte finns strukturella hinder (kyrkoherde Svenska kyrkan 

(personlig kommunikation, 14 april, 2016). ”I större städer är det flera instanser att förhålla sig till och 

det lilla samhället är en fördel då det kan bli kortare beslutsvägar och det gör det mindre komplicerat 

att samverka i Aneby” menar diakonen i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

Vidare berättar hon om de nära relationerna i Aneby: ”[...] att man har relationer med människor, för 

har man redan träffat någon tidigare och om man då har ett problem så blir det lättare att ringa. Steget 

är inte så stort.” Precis som Putnam (Lundström & Wijkström, 1998, s. 44-45) säger om socialt kapital 

som växer inom de ideella organisationerna bidrar det till en allmän grund av tillit och förtroende 

mellan individer som syns i exemplet där diakonen i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 

april, 2016) berättar om de relationer som finns i Aneby.   

Nätverken med olika aktörer ger möjligheter till att arbeta i diverse intresseområden och grupper för 

att genomföra projekt och det betyder oftast att det finns en gemensam inställning som ämnar lösa 

saker tillsammans enligt kyrkoherden i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

Det upplevs ha sin betydelse att det är ett litet samhälle där människor bor inpå varandra och lär 

känna varandra på ett annorlunda sätt än om det vore en större stad, vilket skapar en slags tillhörighet 

(eldsjäl, personlig kommunikation, 13 april, 2016). Det är viktigt att alla grupper i samhället räknas in 

i helheten och samverkan bidrar till att skapa tillhörighet anser boendechefen på Atlas (personlig 

kommunikation, 12 april, 2016) och säger: 
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Mervärden är ju att man inte isolerar grupper från varandra, utan man ser varandra, där har vi en fördel som liten 

kommun tänker jag. För man har kortare samverkansvägar och man vet vilka alla är. Att inte se ensamkommande 

som en grupp, inte de nyanlända som en grupp. Det finns ju en risk att vi delar in samhället i grupper och därför ser 

jag samverkan som ett mervärde i det (boendechef Atlas, personlig kommunikation, 12 april, 2016) 

När det är nära till varandra i samhället är det helt naturligt att be socialchefen komma på en 

gudstjänst och berätta om kommunens arbete med flyktingar och nyanlända säger pastorn i 

Korskyrkan (personlig kommunikation, 13 april, 2016). I och med att samhället är litet och att det är 

korta avstånd till varandra uppstår nära relationer som kanske inte finns lika naturligt i en större stad 

och detta bidrar till överbryggande relationer i samhället som kan stärka känslan av ett större vi 

(Borevi, 2002, s. 136). Vilket kan stämma in på Anebybors upplevda känsla av gemenskap mellan 

individer. Det finns en utbredd tillit hos människor och det är inte begränsat till endast en av de 

tillitsformer som Trägårdh med flera (2013, s. 18-19) tar upp, utan kan relateras till samtliga. I och 

med att de har samarbetat och lärt känna varandra har de kunnat skapa ett förtroende och därmed en 

partikulär tillit till varandra.  De vågade lita på varandra även då de inte kände varandra vilket 

innebär att de hade en generell tillit från början. 

Respondenterna anser att det finns ett delat ansvar bland samhällsinvånarna och att 

evakueringsboendet på Gransnäs är en bekräftelse på det. Det är många ideella krafter från 

civilsamhället som varit involverade i arbetet och det hade inte fungerat annars menar boendechefen 

på Atlas (personlig kommunikation, 12 april, 2016). Det är en framgångsfaktor att organisationerna 

har delat ansvaret och hela tiden haft en framförhållning genom att de vetat vilka dagar de varit 

ansvariga. Det innebär att det är en hållbar verksamhet och att det skapar en trygghet för alla 

inblandade säger flyktingsamordnaren på Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016). 

Detta exempel bekräftar Trädgårdh med flera (2013, s. 23) som pratar om att invånare i ett 

högtillitssamhälle tar ett större ansvar för gemensamma projekt samt för orten i stort, därför visar 

detta att Aneby kan vara ett samhälle med hög lokalsamhälletillit. 

Organisationerna har en viktig roll för att visa hur invånare kan engagera sig i integrationsarbetet. I 

och med evakueringsboendet har det uppstått genuint och uppenbart engagerade människor och 

deras krafter måste tillvaratas anser boendechefen på Atlas (personlig kommunikation, 12 april, 2016). 

Det var inte svårt att få frivilliga att hjälpa till och det var inte bara aktiva medlemmar som hörde av 

sig berättar diakonen i Svenska kyrkan (personlig kommunikation, 14 april, 2016) och förklarar vad 

hon tror: ”uppslutningen på Gransnäs beror på att folk vill vara med och göra en insats och med det ta 

ansvar som samhällsmedborgare”. Hon säger att det finns ett intresse i samverkansgruppen att få 

volontärerna att delta i andra integrationsverksamheter framöver (diakon Svenska kyrkan, personlig 

kommunikation, 14 april, 2016). Evakueringsboendet på Gransnäs är ett bra exempel på hur 

människorna tillsammans tagit ansvar och litat på varandra vilka är två kännetecken på 

lokalsamhälletillit. Inom integrationsenheten på Aneby kommun finns det liknande tankar kring delat 

ansvar. Flyktinghandläggaren på Aneby Kommun poängterar vikten av att samarbeta mellan 

myndigheter för att se individens bästa och undvika att personen hanteras vårdslöst av olika aktörer i 

sin integrationsprocess. Vissa nyanlända klarar sig bra själva medan andra behöver mer stöd förklarar 

hon (flyktinghandläggare Aneby Kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016): 

Det ligger inte på mig att ansöka om underhållsstöd, men jag gör det ändå för att underlätta för individen. För hur ska 

man veta som nyanländ vad man ska göra och inte göra? Så vi tänker lite utanför ramarna och inte bara ser mitt och 

ditt utan vi hjälps åt [...] Sen tycker jag att vi är ju inte. Det är ju liksom inte huggit i sten vad som är mitt och vad som 

är ditt ansvar. Utan får vi in någonting som arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller skatteverket ska göra är vi 

inte aviga mot att hjälpa till. Vi är där och stöttar. Vi har inte det här fyrkantiga att det är dom som ska fixa, du får gå 

dit, utan vi gör det (flyktinghandläggare Aneby kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016). 

Ytterligare en fördel med ett litet samhälle är att det finns en överblick över allt som sker i 

integrationsarbetet och därför blir det mer behändigt att arbeta. Det är också en fördel att känna till 

alla som kommer nyanlända till kommunen vilket gör att det personliga engagemanget blir större 

(flyktingsamordnaren Aneby kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016).  
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Som nämnt ovan kännetecknas Aneby av ett samhälle med långvarig kyrklig prägel vilket benämns av 

flertalet respondenter. Före detta och nuvarande verksamhetsutvecklare på SV (personlig 

kommunikation, 13 april, 2016) förklarar att många är aktiva i någon kyrka i Aneby och att det kan 

ligga till grund för det stora engagemanget i samhället. Eftersom det är ett litet samhälle och de 

kyrkligt aktiva är många påverkar det samhället i stor utsträckning, bland annat kyrkornas gemenskap 

och öppenhet som smittar till andra. Boendechefen på Atlas (personlig kommunikation, 12 april, 

2016) instämmer med ovanstående och anser att Aneby har utmärkts av dess aktiva frikyrkor, att de 

har många aktiviteter och därför har kunnat bjuda in många människor vilket bidrar till en ökad 

integration i samhället och ett mer inkluderande samhälle (boendechef Atlas, personlig 

kommunikation, 12 april, 2016).  En stor del av kyrkornas medlemmar har varit engagerade i 

volontärsarbetet på Gransnäs och det är en överväldigande del frireligiösa som varit med. ”Det 

fungerar bra i Aneby, det finns en acceptans för varandra” säger ansvarig i Civilförsvarsförbundet 

(personlig kommunikation, 14 april, 2016) och syftar på kyrkans engagemang. 

En annan aspekt av integration i samhället är möjligheten till inflytande och att få vara med och 

bestämma saker menar samordnaren för ungdomars fritid på Aneby Kommun (personlig 

kommunikation, 14 april, 2016) och förklarar att de i Framtid för unga i Aneby (FUA) har velat 

kopiera idén med Fryshuset. De vill skapa en plats där ungdomar kan komma för att de vill det och för 

att de har bestämt en aktivitet själva. Han menar att det skapar en annorlunda syn på fritid och 

uppmuntrar de kreativa aktiviteterna. Integration handlar inte bara om nyanlända utan det handlar 

även om funktionshindrade eftersom de vill arbeta för alla Anebys ungdomar, de får en bra respons 

från samhället på grund av det berättar samordnaren för ungdomars fritid på Aneby kommun 

(personlig kommunikation, 14 april, 2016). Flyktinghandläggaren på Aneby kommun (personlig 

kommunikation, 12 april, 2016) berättar att: 

Inom Mix & Mångfald har det bildats en referensgrupp bestående av olika representanter; någon som är asylsökande, 

någon som precis har fått uppehållstillstånd, någon som varit här i några år och någon svensk. Tanken med gruppen 

är att de själva får komma med idéer om vad de vill göra och vad nätverket ska satsa på (flyktinghandläggare Aneby 

kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

När det gäller samverkan i samhället kan det också vara betydelsefullt att få information om de andra 

organisationernas verksamheter för att förstå de behov som finns. Delaktighet och information till alla 

inblandade är väldigt viktigt för att alla ska kunna vara med och påverka samt driva projekten framåt 

enligt flyktingsamordnaren i Aneby kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2016). Att ha 

inflytande och möjlighet till påverkan i samhället beskrivs av Trägårdh med flera (2013, s. 101) som en 

viktig aspekt för att trivas på sin ort vilket skapar gemenskap och tillit till lokalsamhället. I Aneby 

finns det möjlighet att påverka i och med referensgruppen som flyktinghandläggaren nämner och i de 

olika nätverken utbyts information. 

Fördelarna med ett litet samhälle är många och kanske främst att det skapar enklare vägar till 

samverkan och det går lätt att genomföra idéer. Många av respondenterna lyfter den kyrkliga prägeln 

som påverkar det lilla samhället i en positiv bemärkelse då det bidrar till ökad öppenhet och 

inkludering. Traditionen av ett öppet klimat i Aneby när det handlar om att ta emot flyktingar nämns 

av flera som en bidragande faktor till ett mer mottagligt samhälle i stort. Det är också lättare att 

påverka och vara med och bestämma i olika sammanhang då det är ett mindre samhälle. Framförallt 

är det smidigt att de kan arbeta närmre varandra och närheten reducerar strukturella hinder för 

samverkan då många finns med i olika nätverk och har bra kontakter. Forskare beskriver att det 

sociala kapitalet är en central del för demokratiutvecklingen och medborgarandan (Borevi, 2002, s. 

135). Vilket beskrivs ovan när respondenterna påtalar de nära kontakterna som finns i samhället. 

5.6 Gemenskap och tillhörighet mellan samverkansaktörer och invånare 

Det uttrycks av flera respondenter att det finns många föreningar och att det är ett högt antal invånare 

som är föreningsaktiva i Aneby vilket i sig bidrar till en ökad gemenskap mellan invånare i samhället. 
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Det gör att människor känner igen varandra och kan skapa nätverk. Pastorn i Korskyrkan (personlig 

kommunikation, 13 april, 2016) förtydligar hur nätverken kan skapas och utvecklas: 

Kyrkorna är ganska starka så det är ju en föreningsverksamhet, idrottsföreningar samlar ju många, föreningslivet i 

stort tycker jag att det är friskt [...] ännu fler som har hittat närmre varandra [...] tror att det spelar in att få ett 

sammanhang. Då man möts och lär känna några och sen möts man i ett annat sammanhang och så känner man 

varandra, skapar relationer där. Så det handlar om nätverk och relationer (pastor Korskyrkan, personlig 

kommunikation, 13 april, 2016).  

Till följd av historian i Aneby med eritreanerna på 1980-talet har det funnits värd- och kontaktfamiljer 

i omgångar som bidragit till gemenskap och långvariga relationer bland anebybor. Utöver det har 

aktiviteter ordnats på Internationellt café för nyanlända och det bidrog också till bra gemenskap, inte 

bara mellan nysvenskar utan mellan organisationerna och dess volontärer (eldsjälen, personlig 

kommunikation, 13 april, 2016). Det här fenomenet är inte nytt utan tidigare har det funnits 

samhällsinvånare som har hjälpt till i svåra tider och de vill vara med igen förklarar f.d. 

verksamhetsutvecklare på SV (personlig kommunikation, 13 april, 2016).  Hon uttrycker sin 

övertygelse: ”om man lär känna människor från andra länder, då har man inte lust att bråka längre” 

(f.d. verksamhetsutvecklare på SV, personlig kommunikation, 13 april, 2016). Hon menar att genom 

mötesplatserna kan människor lära känna varandra och då lägga ner eventuella motsättningar vilket 

bidrar till en ökad gemenskap mellan nyanlända och invånare i Aneby. Engagemanget på Gransnäs 

inspirerar till att fortsätta bidra till integrationsarbetet och dess positiva effekter skapar 

förutsättningar för en tilltagande gemenskap mellan nyanlända och invånare. Detta betyder mycket 

menar den ansvarige för Civilförsvarsförbundet (personlig kommunikation, 14 april, 2016) och han 

förklarar att det har förändrat samhället då det har blivit mer öppet: 

Men det har ju varit ännu mer positivt än innan, vi har ju haft ca 300 personer som har frivilligarbetat på Gransnäs 

och jag tror inte att det är någon som tycker att det har varit jobbigt eller har en dålig bild av det, utan man har en 

mer positiv bild av det och av människorna där. Det är människor som vi andra. [...] mycket av den positiva effekten 

är ju att så många har jobbat med de här människorna, för man har en helt annan bild av dem än om man ser dem på 

avstånd (ansvarig Civilförsvarsförbundet, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

Arbetet tillsammans på evakueringsboendet har bidragit till nya relationer och ökad förståelse för 

varandra vilket har skapat en mellanmänsklig tillit (SOU:2016, s.101). Det har också skapats en 

känslomässig gemenskap och en personlig känsla av tillhörighet mellan volontärerna i de olika 

organisationerna och de boende vilket bekräftar att insatsen bidrar till ett större socialt kapital, enligt 

Trägårdh med flera (2013, s. 101). Lundström och Wijkström (1998, s. 44-45) hävdar också att det 

sociala kapitalet växer och utvecklas inom sociala aktiviteter i den ideella sektorn.  

Samordnaren för ungdomars fritid (Aneby kommun, personlig kommunikation, 14 april, 2016) 

berättar att genom ett baslag i fotboll, som har bildats för nyanlända ungdomar, har det skapats ett 

kontaktnät med de ungdomar som inte tillhör ett hem för ensamkommande barn och deras familjer. 

”Det betyder väldigt mycket att de har fått utbredda kontakter med samhället och det har blivit en 

bättre gemenskap bland alla inblandade” säger han (samordnare ungdomars fritid Aneby kommun, 

personlig kommunikation, 14 april, 2016). Grundarna för CRON (personlig kommunikation, 14 april, 

2016) menar att de barn som kommer utan föräldrar till Sverige är i särskilt behov av goda relationer 

då de ofta haft en svår bakgrund. Relationen med vuxna är därför viktig för att få kontakt med bra 

föredömen och kanske även få en moders- eller fadersgestalt som bryr sig om dem lite extra. Inom 

verksamheten på Atlas har relationsbygge varit en stor del för att skapa bra förtroende mellan 

organisationer och människor. De vill att individer ska känna att de är välkomna till boendet för att 

dricka kaffe och umgås. Det handlar om att bygga tillsammans och inte se sig själva som en egen liten 

grupp (boendechef Atlas, personlig kommunikation, 12 april, 2016). Kyrkoherden i Svenska kyrkan 

bekräftar detta och säger:  

Det är viktigt att vårda relationerna som finns i samhället, med de övriga organisationerna och med kommunen, 

fungerar relationerna när det är lugnt är det större chans att det fungerar när det är kris, då ses det som en gemensam 
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utmaning istället för en splittrande orsak. Det skulle inte fungera att inte ha förtroende till varandra (kyrkoherde 

Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016)  

I de olika nätverk som finns i Aneby bildas socialt kapital genom att människor exempelvis deltar i 

olika föreningar där samvaro skapas mellan människor (Lundström & Wijkström, 1998, s. 44-45). 

Många av respondenterna berättar om vikten av att vårda relationerna i samhället eftersom de bygger 

upp en grund av tillit och förtroende mellan varandra.  

När Mix & Mångfald skapades var grundidén att skapa mötesplatser mellan människor i samhället i 

stället för det traditionella sättet med kontaktfamilj. Ursprungsidén var att tänka större och bredare 

för att bilda mötesplatser för alla sorters människor (flyktingsamordnare Aneby kommun, personlig 

kommunikation, 12 april, 2016). Hon tycker att det varit en förvandlande process där hon lärt känna 

en del av föreningslivet och upptäckt mycket kraft och engagemang och fått se hur villiga människor 

har varit för att bidra till integrationsinsatsen. Flyktinghandläggaren (Aneby kommun, personlig 

kommunikation, 12 april, 2016) instämmer i att det har varit en process i samhället bland människor 

och berättar om hur evakueringsboendet på Gransnäs har påverkat människor: 

Unga killar, men också människor i medelåldern, där de har varit aktiva inom just SD där de har förvandlats till 1000 

grader till idag då de är bästa vänner. Och de säger, ‘nej hur kunde jag tänka så’. De går arabiska kurser och de tar 

hand om de här människorna och de gråter när de flyttar härifrån med mera. Någonstans tror jag, ibland kan 

det finnas en rädsla för det främmande och därför så känner man eller tycker och tänker som man gör. Men får man 

möjlighet att träffa de här människorna och se att de inte skiljer sig så jättemycket från mig (flyktinghandläggare 

Aneby kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

Pastorn i Korskyrkan (personlig kommunikation, 13 april, 2016) håller med och berättar om 

förändringarna i samhället som evakueringsboendet har fört med sig: 

Så pass många, 300 personer, så 5 % av Anebys befolkning har liksom haft en ‘first hand’ möte med dessa människor. 

Man har liksom suttit med barn i famnen. Jag kan inte tänka mig någon bättre förebyggande åtgärd mot 

främlingsfientlighet. Och osäkerhet och rädsla. För nu har man ett ansikte och en relation med de här. Så det har varit 

jättebra (pastor Korskyrkan, personlig kommunikation, 13 april, 2016).  

Kontakten med nyanlända minskar avstånd och får människor att ändra sig och de kan lättare 

föreställa sig ett större vi istället för ”vi och dem”. När människor ser och möter varandra och blir 

personligt berörda vill de hjälpa till (flyktingsamordnare Aneby kommun, personlig kommunikation, 

12 april, 2016). Pastorn i Korskyrkan (personlig kommunikation, 13 april, 2016) förklarar att 

föreningslivet i Aneby har bidragit till större samhörighet när han säger:  

Det är det som har gjort att det är ganska lätt, vi-känslan finns ju där. Även om vi-känslan inte fanns där från början 

så har det i alla fall funnits i den här gruppen. Förut har det varit flera vi. Men när man kommer samman med flera vi 

så har det blivit ett större vi (pastor Korskyrkan, personlig kommunikation, 13 april, 2016).   

Detta nämns av Trägårdh med flera (2013, s. 186) i deras slutresonemang när de förklarar att det 

behövs ett större vi för att alla ska få plats och rymmas i det samhälle som byggs idag. Kyrkoherden 

förtydligar detta ytterligare då han nämner att människor förändras när avstånd minskar mellan dem 

och när de kommer närmre varandra, det bildar en värme och ett nätverk. Vidare förklarar han att i 

gemenskapen som utvecklats genom bland annat Alla får plats-veckan hjälps de åt att behålla den 

medmänskliga hållningen i en kritisk tid då medmänsklighet och solidaritet ifrågasätts. De utvecklar 

någonting tillsammans och det skapar en gemensam hållning där de kan stå emot främlingsfientlighet 

och hat och istället bygga ett samhälle där människor får må bra och kan leva i trivsel och trygghet. 

Vidare säger han att temaveckan är som en stor mötesplats där alla sorters människor möter varandra 

och menar att det är ett viktigt steg för att skapa en tillhörighet och ett större vi mellan invånare i 

samhället: 

[...] i slutet av den här temaveckan så har vi världens mat, och så har vi all världens mat från olika länder och så 

ringlar sig… 400 eller 500 människor står och köar, och det småduggar och alla är på gott humör och äter av maten 
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och det är liksom alla sorters människor i den där kon. Det är Kalle som brukar sitta på bänken och supa, och det är 

kommunalrådet och det är liksom hela vidden och som står i samma kö och pratar med varandra. Då händer det 

någonting viktigt (kyrkoherde Svenska kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

En annan respondent som instämmer i att Alla får plats-veckan kan leda till en ökad tillhörighet och 

tillit till varandra i samhället är boendechefen på Atlas (personlig kommunikation, 12 april, 2016). 

Hon berättar om när hon var på torget då mat serverades från världens länder: 

När man står där och ser mina killar, Anebybor jag känner igen sen gammalt, den mixen av människor, 

kommunchefen sitter och pratar med en av kvotfamiljens barn, blir man rätt rörd. Det var lite tårar i ögonen när jag 

stod och studerade det fenomenet. Och då får man ju en känsla av att det finns en grundtillit och att det finns en 

öppenhet (boendechef Atlas, personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

Samordnaren för ungdomars fritid (Aneby kommun, personlig kommunikation, 14 april, 2016) tycker 

inte att det viktiga är alla verksamheter eller aktiviteter utan det väsentliga är att människor får mötas 

på ett naturligt sätt vilket skapar särskilda band mellan individer och bidrar till att rädslor reduceras. 

Han menar också att ”Om nyanlända blir för isolerade tappar vi perspektivet om vad som är det 

viktigaste i samhället” (samordnare ungdomars fritid, Aneby kommun, personlig kommunikation, 14 

april, 2016). En annan aspekt är att personer i Korskyrkan som befunnit sig i periferin fått uppgifter 

som gjort att de har blommat ut berättar pastorn (personlig kommunikation, 13 april, 2016). Han 

säger att det hände flera positiva saker med arbetet utöver vad han förväntade sig och nämner:  

Det som är fascinerande är att när vi började med integrationsarbetet, massa flyktingar som kommer och vi ska 

hjälpa dem. Man hade liksom inte fokus på de som stod bredvid, som stod tillsammans och skulle göra samma sak. Vi 

har ju märkt att vi har kommit mycket närmre varandra. Så det där med att vi skulle lära känna nysvenskar, det visste 

vi ju och minska avstånden men att det skulle hända mellan oss Anebybor (pastor Korskyrkan personlig 

kommunikation, 13 april, 2016).   

Han nämner även ett exempel med sin granne som han haft en bra relation med, men under 

samarbetet upplever han att relationen blivit djupare vilket betyder att det är ytterligare en positiv 

effekt av samverkan. Han tror kyrkan och samhället har blivit mer relationsinriktade och det har 

skiftat fokus i hur aktiviteter genomförs, numera är det inte framifrån styrt utan med allas 

gemensamma insats (pastor Korskyrkan, personlig kommunikation, 13 april, 2016). Temakvällarna i 

Aneby har bestått av mat och dans från olika länder vilket skapat gemenskap mellan nyanlända och 

etablerade anebybor och gett en djupare förståelse för varandras kulturer. Det bidrar också till 

minskning av avstånden anser f.d. ordförande i Röda Korset (personlig kommunikation, 20 april, 

2016). Hon anser att det är viktigt för nyanlända att känna sig inkluderade i samhället och att det 

förhoppningsvis kan leda till att de blir bra samhällsmedborgare.  

Slutligen nämns ett exempel av samordnaren för ungdomars fritid (Aneby kommun, personlig 

kommunikation, 14 april, 2016) som hävdar att gemenskap och goda nätverk med företagare främjar 

integrationsprocessen. Särskilt för ungdomar som behöver arbete efter skolan då det är värdefullt att 

bygga relationer med dessa. Han påpekar också att det är viktigt med goda relationer i 

personalstyrkan eftersom det gör att samarbetet och den egna verksamheten kan fungera bättre. 

Andra egenskaper som lyfts fram är ödmjukhet och lyhördhet vilka han anser är essentiella för att 

skapa goda relationer och samverkan och han menar att det tar tid att bygga upp förtroenden 

(samordnare ungdomars fritid Aneby kommun, personlig kommunikation, 14 april, 2016).  

Sammanfattningsvis präglas Aneby av hög lokalsamhälletillit då de uppfyller vad Trägårdh med flera 

(2013, s. 21-22) avser med begreppet. Flera respondenter uppger att det finns trygghet, gemenskap 

och ett delat ansvar för samhället. De gemensamma samarbetena bidrar till en ökad samhörighet, 

främst bland de som är engagerade men även i samhället i stort genom olika event och verksamheter. 

Många av respondenterna talar om att de upplever ett minskat avstånd mellan varandra. Det gör att 

gemenskapen mellan samhällsmedborgare kan växa och det är väldigt viktigt för att kunna välkomna 

nya i samhället. Flertalet svarande tar upp den växande känslan av ett större vi där de syftar på en 
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utbred gemenskap i samhället. Det kan också diskuteras mot tesen som Trägårdh med flera (2013, s. 

136) lägger fram i slutet av resonemanget, huruvida det mångkulturella påverkar den svenska tilliten i 

stort och där det nämns ett större vi som en slags lösning på den eventuella minskning av sval tillit 

och andra svårigheter som kan uppstå i samhället.  

5.7 Rädslor och utmaningar som påverkar integrationsarbetet 

Samhällsklimatet och främlingsfientligheten i Sverige benämns av flera respondenter som en 

utmaning för samverkan. ”Det är naivt att tänka att främlingsfientlighet inte finns i Aneby” menar 

boendechefen på Atlas (personlig kommunikation, 12 april, 2016) och hon tror att det krävs mer 

förebyggande arbete mot främlingsfientlighet i takt med att människor invandrar. ”I Aneby är vi 

förskonade och vi ser inte så mycket vad som händer i de större städerna Malmö, Göteborg eller 

Stockholm. Vi lever i vår trygga lilla värld här i Aneby” anser medlemmen i Lions (personlig 

kommunikation, 13 april, 2016).  Situationen beskrivs av kyrkoherden i Svenska kyrkan (personlig 

kommunikation, 14 april, 2016) som att det finns alla sorters människor i samhället, även de som 

sympatiserar med Sverigedemokraterna och tycker att invandringen har gått för långt och att 

samhället förändrats för mycket. Flera respondenter poängterar dock att Sverigedemokraterna inte får 

stort utrymme i samhället då den större massan har en positiv inställning (ansvarig 

Civilförsvarsförbundet, personlig kommunikation, 14 april, 2016; flyktingsamordnare Aneby kommun, 

personlig kommunikation, 12 april, 2016). Kyrkoherden i Svenska Kyrkan beskriver situationen på 

följande sätt: 

Så det finns reserverade människor, det finns rädda människor, det finns öppna och varma och engagerade. Det finns 

alla sorter. Men jag tror att det är allt fler som blir öppna, som blir positiva, som tänker att det här är möjligt. För vi 

jobbar med de här frågorna här. De finns på agendan, både i skolan och de finns på arbetsplatserna. Det finns på 

torget på sommaren när vi har den här temaveckan. Vi liksom lyfter det. Det är okej att vara rädd så länge vi inte 

stänger in vår rädsla utan möts kring det. Då kan vi tillsammans hjälpas åt och våga ta stegen (kyrkoherde Svenska 

kyrkan, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

Samordnaren för ungdomars fritid på Aneby Kommun (personlig kommunikation, 14 april, 2016) ger 

exempel på hur rädslor kan utmana samverkan med föreningar och samtidigt talar han inspirerande 

om hur fördomarna kan motarbetas: 

Sen har vi ju det här med föreningsbiten. Där jobbar vi ju stenhårt på att få in de ensamkommande barnen. 

Orienteringsklubbar är ju typ sämst i Sverige på att integrera folk […] det har att göra med rädslor känner jag. Deras 

rädslor och våra rädslor. Och det här med att vi inte kan ta emot dom ’de förstår ju inte vad vi säger’ och orientering 

har dom ju aldrig sett innan. Nej, men dom kan springa eller åka mountainbike, ni har ju det också. Jag tror vi har 

varit väldigt på men samtidigt har vi nog tänkt lite utanför ramarna med (samordnare ungdomars fritid Aneby 

kommun, personlig kommunikation, 14 april, 2016). 

På liknande sätt nämner han fördomarna i kommunen, hos honom själv och i företagsvärlden. 

Däremot är hindren färre i företagsvärlden och det har varit mer bearbetning av vissa 

kommuninstanser för mottagande av ensamkommande barn som behöver sommarjobb och praktik. 

Somliga delar i kommunen, såsom äldreomsorgen, är dock bra på att ta emot ungdomar men det finns 

hinder med andra samverkansaktörer som kräver mer arbete. Han är ändå övertygad om att det är 

värt att arbeta för dessa frågor och säger att det finns stora nyttor med det på sikt (samordnare 

ungdomars fritid Aneby kommun, personlig kommunikation, 14 april, 2016). F.d. 

verksamhetsutvecklaren på SV (personlig kommunikation, 13 april, 2016) tror att bilden som målas 

upp av invandrare i media är det som föder mer främlingsfientlighet och skapar rädslor: 

Visar man bara ställen där det brinner på boenden eller där det är våld. Nu är det ju mycket diskussioner om unga 

kvinnor som blir utsatta för övergrepp och så, och får man ingen motpol mot det i media så tror man ju att alla är 

sådana. Så det är ju liksom en rädsla som kanske inte är befogad men som man kanske ändå får lov att förstå. Det är 

ju lite olyckligt att man inte kan visa dom goda exemplen ibland också kan jag tycka. Så det kan väl vara ett hinder 

ibland (f.d. verksamhetsutvecklare SV (personlig kommunikation, 13 april, 2016).  
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Som nämnt i kapitlet ovan är det viktigt att mötas för att minska avstånden mellan människor. 

Pastorn i Korskyrkan (personlig kommunikation, 13 april, 2016) tror att mötesplatser såsom Office 

Corner kan förebygga främlingsfientlighet: 

När människor möter varandra på gatan och dömer varandra utifrån klädsel och var de bor är det bara en främling 

som står framför dem. På mötesplatser som Office Corner möter människor varandra och de barriärer som kanske 

tidigare funnits mellan människor försvinner. Det behövs fler Anebybor som vågar sig in och prata med de 

nyanlända. När den tröskeln är övervunnen blir det enklare och den som tidigare varit en främling på stan är det inte 

så konstigt att stanna och hälsa på (pastor Korskyrkan, personlig kommunikation, 13 april, 2016). 

På samma sätt menar samordnaren för ungdomars fritid på Aneby Kommun (personlig 

kommunikation, 14 april, 2016) att Alla får plats-veckan är en mötesplats där det finns goda 

möjligheter att mötas och undanröja rädslor för medmänniskor: 

Det var alltså en tant och en kille med utländsk bakgrund om stod och pratade med mig samtidigt och tillsammans. 

Alltså möjligheten att få mötas. Den veckan gör ju så mycket mer än att vi har många fina evenemang. Det är ju 

egentligen bullshit. Det är ju det här naturliga mötet som är viktigt tror jag. Som gör. Den veckan där under den här 

perioden gjorde kanske att rädslorna började släppa. Då går man inte till grannen och snackar skit utan man sprider 

hellre att dom var jättetrevliga [...] den här veckan ska ju vara att vi har en naturlig mötesplats och inte handla så 

mycket om att man drar hit dragplåster (samordnare ungas fritid Aneby Kommun, personlig kommunikation, 14 

april, 2016). 

Den tidigare ordföranden för Röda Korset (personlig kommunikation, 20 april, 2016) säger att det är 

viktigt att våga möta främlingsfientlighet och konfrontera dem som har en dålig attityd. Hon förklarar 

att många tycker att invandrare ska klara sig själva och att det är viktigare att värna om rättigheterna 

för svenskar. Respondenten lyfter att det finns en risk att människor, och henne själv inkluderad, inte 

vågar räta på axlarna och diskutera med andra, men hon är övertygad om att frågor som ”tycker du 

inte att alla människor är lika värda?” och liknande är sådant som behövs i möten med 

främlingsfientlighet för att bekämpa det. 

En svårighet som pastorn i Korskyrkan (personlig kommunikation, 13 april, 2016) belyser är att få 

nyanlända att besöka integrationsprojekten som erbjuds. Det tar tid och omges av kulturkrockar och 

kommunikationsproblem. Han ger exempel på frustration som kan uppstå eftersom svenskar är 

noggranna med att komma i tid och tror samtidigt att vi svenskar behöver lära oss av dem och de 

nyanlända behöver lära sig av oss. Det är relevant att inse att det finns många saker som är viktigare 

än det svenska korrekta fyrkantiga sättet att tänka (pastor Korskyrkan, personlig kommunikation, 13 

april, 2016). Han (personlig kommunikation, 13 april, 2016) nämner också att nätverket för Mix & 

Mångfald har identifierat att det är svårt att få kvinnliga deltagare till aktiviteterna och att de 

nyanlända efterfrågar grupper där män och kvinnor skiljs åt. Frågan är en utmaning i en svensk 

kontext där utgångspunkten oftast är blandade grupper. Boendechefen på Atlas (personlig 

kommunikation, 12 april, 2016) lyfter detta som en utmaning och anser att det är svårt att möta dessa 

grupper av människor eftersom de har en annan kultur där kvinnorna ofta är mer hemma vilket gör 

det svårt att nå dem. Flera av de svarande tycker också att det är svårt att fånga upp svenskfödda och 

få dem att bli intresserade av aktiviteterna som anordnas. Ofta kommer ett stort antal med utländsk 

bakgrund och färre svenskfödda, och integration blir det inte förens grupperna möts menar f.d. 

verksamhetsutvecklare SV (personlig kommunikation, 13 april, 2016). 

Bostadsfrågan är ett annat problem som de flesta respondenterna lyfter. Inte som en direkt utmaning 

för samverkan eller integration men indirekt menar många att problemet är stort vilket skapar oro för 

hur bostadsfrågan ska lösas. Det finns inte bostäder till alla invandrare, men inte heller till svenskar 

som växer upp och vill flytta hemifrån (medlem Lions, personlig kommunikation, 13 april, 2016).  

Verksamhetsutvecklaren på SV (personlig kommunikation, 13 april, 2016) nämner slutligen en 

utmaning med hennes arbete som visar på att byråkrati och liknande sätter stopp för det centrala 

engagemanget i integrationsarbetet. Samtidigt kan det kopplas till samverkan då det är flera andra 
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respondenter som nämnt att pappersarbete, möten och hög arbetsbelastning gör att tiden för 

samverkan försvinner.  

Ett annat hinder som slog mig nu. Och det är när jag sitter här på min kammare. Jag är ingen kontorsråtta egentligen. 

Jag är en sån här sparka-igång-projekt-människa. Men det är ju mycket administrativt runt alla verksamheter som vi 

har med svenskan där just de här pengarna som är tillsatta. Finns vissa riktlinjer för att vi ska få pengarna. Bland 

annat då måste vi fylla i ordentliga personuppgifter. En del kan ju inte ens skriva sina namn. Då känner jag ibland att 

när jag sitter med de här listorna så känner jag att det tar mycket energi och tid. Lägger mycket på det för att vår 

verksamhet ska funka. Där är vi i Sverige... med all dokumentation. Tid är pengar. Jag hade ju kunnat bunta ihop 

dom i en buss och titta på Älgparken för samma tid. Och fått ut så mycket mer av det. Framförallt dom hade fått ut så 

mycket mer av min tid. Men det är så som det är. Det är Sverige (verksamhetsutvecklare SV, personlig 

kommunikation, 13 april, 2016). 

Genom detta exempel är det tydligt att tid och energi som läggs på administration kan bidra till 

minskat utrymme för det centrala i verksamheterna. Tid som avsätts för administration och liknande 

skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att lyfta att integrationsarbetet och samverkan på området 

möter utmaningar och svårigheter, särskilt mot öppenheten och den humanistiska livssynen i Aneby. 

Främlingsfientlighet finns för de flesta på avstånd men är egentligen inget som påverkar samverkan 

mellan olika aktörer i det pågående arbetet. Den generella bilden som återges av respondenterna är 

trots allt det öppna samhället där olika människor får plats helt oberoende av kön, hudfärg, ålder och 

etniskt ursprung. Samtidigt betonar flera av respondenterna att det är viktigt med fortsatt arbeta kring 

dessa frågor för att förebygga främlingsfientlighet. Alla får plats-veckan, Office Corner och andra 

mötesplatser sägs vara en viktig del i arbetet. Fördomar och rädslor mot nyanlända nämns som en 

utmaning för samverkan med vissa aktörer som är aktuella för sommarjobb- och praktikplaceringar 

samt att byråkrati är ett hinder för vidare samverkan och utveckling på området. 

 

I detta kapitel analyseras resultatet och diskuteras ytterligare i förhållande till de teoretiska 

perspektiven och den tidigare forskningen. Avsnittet syftar speciellt till att belysa och markera de 

samverkansfaktorer som anses anmärkningsvärda och framträdande i samtalet med respondenterna. 

6.1 Faktorer som stimulerar samverkan för integration 

Aneby är en liten glesbygdskommun men enligt de flesta respondenterna finns mycket engagemang 

och stor öppenhet mot människor. Genom studien är det tydligt att samverkan sker med 

gemensamma mål och visioner som utmynnar i projekt och idéer som avser främja integration. Som 

nämnt i inledningen tydliggör regeringen att ett bra mottagande av nyanlända kräver samverkan 

mellan staten, landstingen, regionerna och kommunerna. Specifikt bör den offentliga sektorn 

samverka med civilsamhället och företagen för att nå framgång. Studien representerar endast 

samverkanssaktörerna och inte nyanlända i Aneby. Däremot visar resultatet att samverkan har många 

fördelar och prioriteras därför, dock kan det inte bevisa att integrationen i Aneby är framgångsrikt. 

Intervjuerna visar att respondenterna bär på samma mål och visioner och att de insett mervärdet i att 

samverka för att nå längre gemensamt. Samverkan mellan kommunchefen, socialchefen, 

integrationsenheten, kyrkorna och föreningarna tycks kunna bidra till goda beslut som möjliggör 

integration menar en respondent. Att uppnå gemensamma mål genom samarbetet är en av de 

vanligaste orsakerna till samverkan enligt Lindberg (2009, s. 37). CRON och Röda Korset är exempel 

på detta då deras gemensamma mål att utföra svenskundervisning och kommunikation i olika språk 

6. Diskussion  
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med nyanlända leder till ett ömsesidigt beroende av varandra då de besitter olika egenskaper. 

Lindbergs (2009, s. 34-38) teori om ömsesidighet bekräftar detta då organisationer som samverkar 

kring ett gemensamt intresse kan utveckla ett ömsesidigt beroende. Alla aktiviteter och särskilt 

projekten Mix & Mångfald och Alla får plats-veckan signalerar också i sig själva att aktörerna vill 

samverka med varandra, eftersom att dessa genomförs med flera aktörer.  

Nätverken har vuxit och fler och fler vill vara med i samarbetena. De enskilda individernas personliga 

drivkrafter och organisationernas målsättningar är olika men de resulterar i ett gemensamt mål i 

projekten. Flera respondenter nämner att det blir roligare och att det finns möjlighet till större 

genomslagskraft när arbete för integration sker tillsammans med andra. Det finns flertalet värderingar 

som är genomgående i studien såsom kärlek till människor, alla människors lika värde, 

medmänsklighet, humanitet, och kristen tro. Dessa är nycklar till den drivkraft som finns för att 

tillsammans skapa ett varmt och öppet Aneby där alla får plats. Kyrkans roll är central och deras 

ideologi påverkar och driver integrationsarbetet framåt. Kyrkans öppenhet och medmänsklighet 

benämns av många respondenter som en positiv påverkan till samverkan i integrationsarbetet då 

deras synsätt sprids i samhället.  

Det lilla samhället ger bra förutsättningar till helhetslösningar och snabbare beslut eftersom det är 

lättare att träffas när både fysiska och mentala avstånd är kortare för att utbyta idéer samt hjälpa 

varandra. I och med de nära relationer och täta kontakter som finns i Aneby är det möjligt att ha en 

överblick över vad som händer och samtidigt lära känna fler människor inom nätverken. Det är roligt 

att vara med i ett större sammanhang där flera aktörer samarbetar menar många respondenter. I 

större städer försvinner fördelen med de geografiska avstånden vilket kan betyda att samverkan inte 

finns i lika stor utsträckning som i små samhällen och specifikt i Aneby. 

Studien visar att samhällsinvånare är aktiva i flera olika föreningar och nätverk i Aneby vilket ökar 

förutsättningarna för samverkan eftersom de bildar kontaktnät och socialt kapital som Putnam 

(Lundström & Wijkström, 1998, s. 44-45) menar byggs i civilsamhället. Diakonen i Svenska kyrkan är 

exempelvis ordförande i Anebys kristna råd, engagerad i Internationellt café och med i nätverken för 

Mix & Mångfald och Alla får plats-veckan. Många respondenter menar att den egna föreningen eller 

kyrkan inte bör vara isolerad i ett hörn av samhället. Det holistiska synsättet syftar på ett gemensamt 

ansvar där alla hjälps åt. På grund av det stora kontaktnät och samverkansfokus som finns har de 

möjlighet att komplettera och dra nytta av varandras egenskaper.  

Det är även värt att lyfta fram den politiska enigheten som finns runt integrationsfrågor. Det finns ett 

samspel mellan beslutsfattare som enligt flera respondenter delar det gemensamma öppna synsättet 

på orten. Flertalet respondenter nämner kommunens slogan ”gör vanliga saker ovanligt bra” som en 

extra drivkraft i arbetet med integration. Den positiva inställningen och engagemanget som 

genomsyrar allt integrationsaktörerna gör är intressant i den valda kontexten och i mötet med 

respondenterna när de berättade om verksamheter och samverkan syntes något speciellt. Det 

uttrycktes bland annat av kyrkoherden i Svenska kyrkan då han talade specifikt om sinnelaget hos 

människor som avgörande för öppenheten och relationer mellan människor.  

Några av projekten har funnits i flera år och har därför genom sin stabilitet och numera erfarenhet, 

möjlighet att påverka samhället i större utsträckning. Flera respondenter berör effektiviteten och 

genomslagskraften som uppstår av ett gemensamt integrationsarbete. När kostnader hålls nere och 

processer kan effektiviseras menar Lindberg (2009, s. 34-38) att varje aktör kan öka sin egen inre 

effektivitet. Det bekräftas i Aneby, eftersom när organisationerna hjälps åt kan de olika aktörerna 

koncentrera sig på det som de är bäst på. Vissa är exempelvis bättre på administration medan andra är 

duktiga på svenskundervisning påpekar en del respondenter. Det nämner Lindberg (2009, s. 34-38) i 

samband med den inre effektiviteten då kombinationen av varandras resurser och kunskaper gör 

processen mer produktiv. Likaså är stabilitet en stimulerande faktor till samverkan som reducerar 

osäkerheten och ökar viljan att engagera sig. I Aneby finns en viss ekonomisk stabilitet då flera 
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respondenter är avlönade för att arbeta med integration. Projektet Mix & Mångfald har goda 

förutsättningar för stabil ekonomi eftersom det finansierats av projektmedel från Länsstyrelsen i 

Jönköpings län.  I samverkan anses stabilitet ena organisationer inom den ideella sektorn och bli mer 

inflytelserika aktörer vilket i större utsträckning påverkar omgivningen (Lindberg, 2009, s. 34-38). I 

Aneby tycks ideella sektorn vara inflytelserik då de har stora möjligheter att påverka och driva projekt 

som de själva initierar, vilket ger effekter på integrationsarbetet och samhället i stort. Det finns vissa 

tendenser till en homogeniseringsprocess i Aneby då samtliga aktörer inom integrationsfältet blir mer 

och mer lika varandra eftersom de strävar efter att nå ett gemensamt mål. Det framkommer bland 

annat i verksamheterna Office Corner och Internationellt café då aktörerna har valt gemensamma 

öppettider då det gynnar båda verksamheterna. 

Ett av de viktigaste målen för ett öppet klimat är enligt flertalet respondenter viljan att arbeta 

proaktivt mot främlingsfientlighet. Frågan enar många organisationer och därför är flera projekt 

inriktade på att låta samhällsinvånare mötas för att minska avstånden och förebygga fördomar. 
Mötesplatserna Office Corner och Internationellt café samt Alla får plats-veckan är exempel på detta. 

Kyrkoherden i Svenska kyrkan beskriver att idén till Alla får plats-veckan föddes när han blev 

konfronterad med uppenbar främlingsfientlighet i Jönköping och upplevde att han var tvungen att 

motverka liknande negativa krafter i Aneby. Viljan att arbeta förebyggande mot främlingsfientlighet 

har bidragit till ett medvetande om attityder. Trots känslan av att alla får plats i Aneby menar många 

att det snabbt kan ändras och därför måste de fortsätta arbeta förebyggande. 

Det finns även en intressant aspekt av tidigare samarbeten i Aneby då den historiska anknytningen 

speglar ett engagemang med djupa rötter. Samhällsinvånare har hjälpt till under flera perioder av 

flyktingströmmar vilket respondenterna menar bidragit till den generösa och välkomnande attityd 

som finns i samhället. Det är en gynnsam grund för Anebys nutida engagemang och en komponent 

som inte kan förbises i den specifika omgivningen. En fascinerande tanke är att historiken av tidigare 

samarbeten har en betydande påverkan på samhället och dess samverkan idag. Det tolkas som en 

viktig beståndsdel i lokalsamhälletilliten som Trägårdh med flera (2013, s. 21-22) berör.  

6.2 Samverkanseffekter på integrationsarbetet 

Regeringen menar att både ideella och offentliga sektorn har en betydande roll i 

integrationsprocessen. Vad har samverkan i civilsamhället fått betyda i Aneby? Respondenterna är 

öppna för andra människor och vill samarbeta för att skapa plats för fler. Utan organisationernas och 

kommunens samverkan hade de inte kunnat utforma alla verksamheter och nätverk. 

Samverkansarbetet har stor påverkan på integrationsarbetet i Aneby. 

Respondenterna vill att deras organisationer ska vara transparenta och nyfikna på andra människor. I 

mer eller mindre alla verksamheter bidrar dessa faktorer till en gemenskap och sociala relationer 

vilket innebär ett socialt kapital. Som tidigare nämnt menar respondenterna att på mötesplatser och 

när människor lär känna varandra kan även fördomar och främlingsfientlighet minska. De vill 

fokusera på relationsbyggen mellan invånare samt utveckla och bredda nätverken i Aneby. Det 

handlar om att det skapas ett socialt kapital i och med den samverkan och de aktiviteter som utförs 

inom de ideella organisationerna, vilket bidrar till en känsla av gemenskap och ömsesidighet (Borevi, 

2002, s.136; Lundström & Wijkström, 1998, s. 44-45). Flera respondenter säger att de litar på andra 

organisationer och enskilda individer. Anledningen till det är att många känner varandra eftersom det 

finns ett utbrett föreningsliv, många mötesplatser, stark kyrklig prägel och en närhet till varandra då 

samhället är relativt litet. Dessa faktorer bidrar till en större generell tillit och förtrolighet till varandra 

vilket kan främja kollektiva idéer och gynna en demokratisk samhällsutveckling enligt Göransson 

(2005, s. 28).  Den utbredda tilliten mellan invånare är även viktig för att kunna samverka med 

varandra och samarbetena i sig har förstärkt tilliten och gemenskapen i samhället. Trägårdh med flera 

(2013, s. 18-19) nämner att lokalsamhälletilliten har större potential för gemensamma 

problemlösningar på lokala orter, bostadsområden och kommuner än de två övriga tillitsformerna. 
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Det är tydligt att det finns en samarbetsinriktad lokal atmosfär i Aneby vilket exemplifieras i Alla får 

plats-veckan där aktörerna arbetar tillsammans för att alla ska få plats. 

Utöver öppenhet och tillit framstår möjligheter till gemenskap som betydelsefullt för samverkan. 

Samtliga respondenter påpekar vikten av gemenskap, tillhörighet och att bygga relationer och vänskap 

mellan alla sorters människor i samhället. De vill gärna inkludera fler i gemenskapen och föra 

samman människor och förhindra en social uppdelning i samhället. Några respondenter menar att vi-

känslan finns och betonar att den stärks när de kommer samman med flera vi och blivit ett större vi. 

En respondent nämner samarbetet på Gransnäs evakueringsboende som bidragit till att föra samman 

volontärer från olika organisationer. Samarbetet har gett känslan av ett större vi då alla arbetat mot 

samma mål. Detta stämmer väl in på Trägårdh med fleras (2013, s. 186) resonemang om hur det 

svenska samhället bör tänka kring vad som kan vara en potentiell lösning av utanförskapet och 

främlingsfientligheten som främst drabbar nyanlända och invandrade. Möjligheterna att skapa ett 

större vi för att överbrygga motståndet och minska avstånden till samhällsmedborgare är stora i 

Aneby. Det överbryggande sociala kapitalet är en bidragande faktor till en utbredd 

samhällsgemenskap vilket är avgörande för känslan av ett större vi (Borevi, 2002, s. 136). Den 

utökande gemenskapen har gett ett mervärde då respondenterna påpekar att avstånden har minskat, 

inte bara mot nyanlända utan också mellan varandra. En slutsats av samverkansarbetet i Aneby är att 

det bidrar till en övergripande gemenskap där känslan av ett större vi är central.  

6.3 Hinder och utmaningar i samverkansarbete för integration 

I samverkan i integrationsarbetet är en av de största utmaningarna att förebygga och minska rädslor 

och främlingsfientlighet eftersom det på sikt kan påverka öppenheten mot nyanlända i samhället. Ett 

viktigt sätt att bemöta detta är att ge invånare tillfälle till öppna och fria diskussioner där rädslor kan 

ventileras. Det gjordes exempelvis vid SV arena där samhällsinvånare kunde prata ut om sina känslor 

och tankar kring den ökade invandringen. De förebyggande aktiviteterna består av olika mötesplatser i 

samhället där människor får möta varandra. En respondent påpekar att Aneby är relativt förskonad 

från märkbar främlingsfientlighet vilket hon tror bottnar i att det är en trygg liten ort i jämförelse med 

större städer. Att det är ett litet samhälle anses vara betydande då närheten till varandra varit viktig 

för samverkan. En del respondenter säger att personkemin är en viktig del för att kunna samverka. 

De menar att de psykologiska trivselfaktorerna mellan individer bör harmonisera och vara förenliga då 

det är väsentligt för att nå gemensamma mål. Detta hänvisas till den partikulära tilliten eftersom vissa 

respondenter upplever att tilliten och personkemin är viktig då de samarbetar med någon de känner 

(Trägårdh, 2013, s. 22).  Det nära samspelet mellan aktörerna innebär att det sociala kapitalet är 

betydelsefullt i samverkan. Några respondenter menar att de måste acceptera och bortse från 

fördomar och förutfattade meningar mot varandra och andra organisationer. Utmaningen enligt 

respondenterna är att ha ett öppet synsätt och lita på varandra för att tillsammans åstadkomma något 

större. Då respondenterna upplever att det är viktigt att lita på varandra för att kunna samarbeta 

stämmer det med vikten av lokalsamhälletillit som en grund för ett lokalt samarbetsklimat (Trägårdh 

et al., 2013, s. 22).  

Andra hinder som framkommit i intervjuerna är upptagenhet, ovilja att engagera sig och hög 

arbetsbelastning på grund av byråkrati. Det exemplifieras av verksamhetsutvecklaren på SV då hon 

menar att byråkrati ger mindre tid till aktiviteter för nyanlända. Då samhället har många 

integrationsverksamheter utifrån dess kapacitet bör detta ses i perspektiv till respondenternas 

upplevelser och utgångspunkter. Andra utmaningar som angetts är respondenternas olika syn på 

möten och arbetstid i projekten där vissa upplever en stress i att tid används till andra samtal än 

verksamheterna.  

Kommunen har en referensgrupp bestående av nyanlända och etablerade där de kan framföra åsikter 

om aktiviteterna och verksamheterna. Dock träffas inte gruppen regelbundet vilket innebär att 

påverkansmöjligheterna minskar. Detta är ett problem eftersom aktörerna vill ha en dubbelriktad 
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integrationsprocess och samtliga organisationer, kyrkor och kommuninstanser representeras av 

människor med svensk bakgrund. Svenskar och nyanlända behöver mötas i både planeringsstadiet och 

i aktiviteterna menar respondenterna. Minskad delaktighet och inflytande av nyanlända i samhället 

kan hindra integrationsprocessen då deras synpunkter inte får komma fram.  

6.4 Avslutande reflektioner 

Samverkan framställs av respondenterna som nästintill entydigt positiv vilket kan förklaras av 

drivkraften hos aktörerna och deras entusiastiska inställning till projekten. Hittills har samarbetena 

fungerat utan några större konflikter eller hinder. Aktörerna har tillsammans skapat en 

universallösning för integrationsprocessen då de samarbetar för att bemöta en komplex situation som 

inte bara kan hanteras av en organisation eller en kommuninstans. De centrala samverkansorsakerna 

som framkommit i intervjuerna har varit effektivitet och ömsesidighet som nämns av (Lindberg, 2009, 

s. 37). Dessa orsaker syns i exemplet med evakueringsboendet på Gransnäs där de olika 

organisationerna samarbetade för att lösa situationen och även kunde få hjälp av varandras 

volontärer. Ömsesidigheten relaterar således till nyinstitutionalismen då denna också påvisar 

beroende, dock kulturellt, socialt och tekniskt. Det finns en del exempel som innebär socialt, kulturellt 

och tekniskt beroende bland aktörerna, exempelvis administrationen som SV utför till läxhjälpen för 

ensamkommande flyktingbarn. Huruvida homogeniseringsprocessen inom nyinstitutionella teorin är 

betydelsefull för samverkan i integrationsarbetet är oklart eftersom det inte finns en tydlig 

likriktningsprocess bland integrationsaktörerna. Den nyinstitutionella teorin som helhet har inte 

framkommit i lika stor grad som de övriga teorierna i redogörelsen av intervjuerna.  

I resultatet framgår det att Aneby präglas av hög lokalsamhällestillit och en öppen gemenskap med 

korta fysiska och mentala avstånd till varandra. Både kommunen och civilsamhällets aktörer har tillit 

till varandra och vissa tendenser antyder att de enskilda samhällsinvånarna litar på varandra. Det 

sistnämnda beror särskilt på den utbredda gemenskapen och mångfalden av föreningar i 

glesbygdskommunen Aneby. Utbudet av många aktiva föreningar bidrar till socialt kapital och i 

synnerhet inom de överbryggande nätverken som inkluderar snarare än exkluderar. Genom dessa 

överbryggande relationer och kontakter enas många olika vi till ett större vi i Aneby. En del faktorer 

som lyfts i Aneby är svåra att direkt överföra till en annan kommun, såsom den historiska och kyrkliga 

aspekten, men vissa stimulerande faktorer till samverkan kan teoretiskt sätt vara kompatibla. Det 

handlar om att skapa förutsättningar för goda nätverk och tillämpa gemensamma mål vilket 

exempelvis kan främjas genom att utöka ortens föreningsliv. Ett annat sätt är att använda eldsjälar 

med ideella initiativ för att få positiv drivkraft i arbetet. Genom att skapa fler mötesplatser i samhället 

ges möjlighet till fler invånare att möta nyanlända. Resultatet av studien lyfter fram samverkan som en 

betydelsefull lösning för hur den ideella och offentliga sektorn kan arbeta med integrationsprocessen.  

Trägårdh med flera (2013, s. 186) lyfter även tillitsteorin som en möjlig modell till hur relationen 

mellan civilsamhället och offentliga sektorn kan fungera i integrationsarbete. Forskarna 

problematiserar om den ökande multikulturella befolkningen bidrar till att minska den utbreda svala 

tilliten till välfärdsstaten vilket tillför en dimension i den nuvarande diskussionen kring integrationen. 

Då Aneby har uppenbara paralleller med tillitsamhället kan kanske ett större vi, den utbreda 

gemenskapen, leda till ett samhälle där varken den svala tilliten eller mångkulturalismen behöver göra 

avkall.  

Integrationsarbetet i Sverige kommer under den närmsta tiden ha en betydelsefull roll för hur landet 

utvecklas och formas. Med anledning av regeringens syn på civilsamhället som en viktig aktör för 

etablering och integration av nyanlända belyser denna studie samverkan mellan integrationsaktörer i 

7. Slutsatser och vidare forskning 
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glesbygdskommunen Aneby. Nedan förtydligas de främsta samverkansfaktorerna, 

samverkanseffekterna samt hinder och utmaningar som urskilts i studien. Under insamlingen av 

materialet har det främst framkommit betydande faktorer som stimulerar samverkan och genom detta 

har det även urskilts samverkanseffekter.  Hinder och utmaningar lyfts också av respondenterna men 

är inte dominerande i resultatet. Förhoppningen med studien är att olika aktörer inom både offentliga 

sektorn och civilsamhället ska ta del av och få användning av det slutgiltiga resultatet. Det är en 

önskan att inspirera andra kommuner och organisationer att samverka inom integrationsområdet. 

Resultatet bekräftar tidigare forskning och teoretiska perspektiv i stor omfattning. I samtalet med 

respondenterna i Aneby har det även framkommit vissa viktiga perspektiv för samverkan. Det första är 

deras tydliga fokus att arbeta med förenade krafter mot gemensamma mål vilket bygger en kollektiv 

vision och framtid. Det andra är att de utvecklat relationer och nätverk eftersom avstånden mellan 

människor och organisationer är relativt korta. De värdesätter regelbunden kommunikation och 

möten där de får tillfälle att utbyta tankar och idéer samt informera varandra. Det innebär att det finns 

plats för fler och att gemenskapen kan växa i samhället. Betydelsen av det lilla samhället är 

framträdande eftersom den ger möjlighet till nära relationer och nätverk där det finns en inkluderande 

och positiv attityd till varandra. Framförallt är den kyrkliga och historiska prägeln viktig eftersom den 

har influerat flera generationer att vara öppna och hjälpa i kris. Att arbeta förebyggande med både 

attityder och gemenskap är viktigt. Flertalet mötesplatser finns för att minska avstånd mellan 

människor och ge möjlighet till umgänge trots kulturskillnader, vilket kan bidra till en öppenhet mot 

andra. Det sista framträdande perspektivet handlar om att de tillsammans löser svårigheter och 

utmaningar som de möter och ständigt arbetar vidare för ett förbättrat samhälle. Dessa fördelar tror vi 

kan leda till bättre förutsättningar för samverkan inom integration i rätt miljö. Aneby framstår som en 

ort med speciella förutsättningar och det är viktigt att konstatera att det inte finns någon 

”Anebymodell” som kan kopieras till andra samhällen. Flera viktiga komponenter i samverkan 

identifieras dock genom frågeställningarna och skulle kunna vara kompatibla och överförbara till 

andra små kommuner. 

De faktorer som stimulerar samverkan för integration i Aneby kommun är, som nämnts ovan, 

gemensamma mål, mötesplatser, nätverk, förebyggande arbete för öppenhet samt personliga 

drivkrafter. Samverkanseffekter på integrationsarbetet i Aneby kommun är att det skapats en 

öppenhet för andra människor, nätverk och socialt kapital som byggts genom samverkan och 

verksamheter i samhället. Dessa  bidrar även till invånarnas gemenskap och tillit till varandra vilket 

sedan speglas i integrationsverksamheterna. Det har också bidragit till att avstånden mellan 

människor minskat och att tillhörigheten till varandra ökat i samhället. Vidare finns det hinder och 

utmaningar med samverkan för integration i Aneby kommun som identifierats som 

främlingsfientlighet, personkemi, fördomar, att människor inte litar på varandra, upptagenhet och 

ovilja att engagera sig, byråkrati samt hög arbetsbelastning.  

 

Kvalitativ intervjumetod var lämplig för att ge svar på studiens frågeställningar och förhoppningsvis 

inspirerar uppsatsen till vidare och mer omfattande forskning inom området. I en fortsatt 

undersökning skulle resultatet stärkas med ytterligare kvalitativa djupintervjuer med antingen 

nyanlända eller dem som inte är involverade i integrationsarbetet i Aneby. En annan möjlig 

utgångspunkt kan vara att undersöka en annan liten kommun för att utveckla teorierna och fördjupa 

resonemangen från denna studie. Om fler exempel liknande Aneby lyfts fram bekräftar det en delvis 

teoretisk och praktiskt grundad möjlighet till andra framgångsrika integrationsarbeten i mindre 

kommuner. Dessa exempel skulle då kunna implementeras i andra sammanhang i Sverige. 

Som avslut och ledord för hela uppsatsen citeras samordnaren för ungas fritid (personlig 

kommunikation, 14 april, 2016), vilket bekräftar att samverkan är viktigt i integrationsarbete: ”Det är 

skitkul att jobba med det här, det finns ett driv och vi vill åt samma håll, men man behöver varandra, 

det här är ingen enmansshow”.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Hej! 
 
Vi heter Judith Foglander och Emelie Röstedal. Vi är tredjea ̊rsstudenter på Högskolan i Jönköping 
där vi läser programmet Internationellt arbete med inriktning Globala studier. Under vårterminen 
kommer vi i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län skriva en kandidatuppsats inom områdena 
integration och samverkan.  
 
I den verklighet som pågår just nu med ökad invandring och stora samhällsutmaningar tror vi att ideella 
organisationer har en viktig roll i integrationsarbetet. Syftet med vår uppsats är att intervjua 
nyckelpersoner i det civila samhället i Aneby kommun för att undersöka hur samverkan mellan olika 
ideella organisationer fungerar i integrationsprojekt.  
 
Vår förhoppning med studien är att olika aktörer inom både den offentliga sektorn och civilsamhället ska 
kunna ta del av och få användning av det resultat som kommer presenteras.  
 
Vi har varit i kontakt med flyktingsamordnare Eva Hertzman och hon har föreslagit dig som en 
betydelsefull röst i sammanhanget. Därför undrar vi om du skulle vilja ställa upp på en intervju. Intervjun 
förväntas ta cirka 30–45 minuter, den är givetvis helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta 
utan att uppge anledning. Du som respondent kan välja att vara anonym och vi kommer då använda oss 
utav organisationens namn då vi refererar till insamlat material i slutresultatet. Intervjun kommer att 
spelas in för att informationen lättare ska kunna analyseras och allt insamlat material kommer att 
behandlas konfidentiellt. 
 
Vi hoppas naturligtvis att du vill delta i vår studie. Vi återkommer om några dagar för att höra hur du 
ställer dig till detta och förhoppningsvis kan vi boka in en tid för intervju under de närmsta veckorna.  
 
Stort tack på förhand! Vid frågor kan du kontakta oss via e-mail eller telefon: 
             
Judith Foglander 
E-mail: foju1331@student.ju.se  
Telefon: 0739653285 
   
Emelie Röstedal 
E-mail: roem11ro@student.ju.se  
Telefon: 0768207976 
 

Med vänliga hälsningar, 
Judith Foglander och Emelie Röstedal 
 
 

 

 

 

 

Bilagor  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Inledning 
 
Syftet med intervjun 
I den verklighet som pågår just nu med ökad invandring och stora samhällsutmaningar tror vi att ideella 
organisationer har en viktig roll i integrationsarbetet. Syftet med vår uppsats är att intervjua 
nyckelpersoner i det civila samhället i Aneby kommun för att undersöka hur samverkan mellan olika 
aktörer fungerar i integrationsprojekt. 
Genom att intervjua dig hoppas vi kunna få en större förståelse för hur samverkan fungerar mellan olika 
aktörer i Aneby. 
 
Vår förhoppning med studien är att olika aktörer inom både den offentliga sektorn och civilsamhället ska 
kunna ta del av och få användning av det resultat som kommer att presenteras. 
Vi har varit i kontakt med flyktingsamordnare Eva Hertzman och hon har föreslagit dig som en 
betydelsefull röst i sammanhanget.  
 
Intervjuns upplägg 
Vi kommer spela in intervjun. Det är för att vi inte ska behöva anteckna utan istället lyssna noggrant på 
vad du säger och inte missa något viktigt. Det är ingen förutom oss som kommer att lyssna på 
inspelningen och när vi är klara med uppsatsen kommer vi förstöra inspelningen. Är detta okej? 
I uppsatsen kommer vi inte använda ditt namn utan din tillåtelse och det är möjligt att vara helt anonym. 
Hur ställer du dig till detta? 
 
Informerat samtycke 
Intervjun förväntas ta cirka 30–45 minuter, det är givetvis helt frivillig att delta.  
Du kan när som helst välja att avbryta utan att uppge anledning.  
Du är inte tvingad att svara på våra frågor eller berätta något du inte vill och vi uppmanar dig att säga till 
om du inte vill svara. 
Om du önskar att inte berätta så ingående om något är det bara att säga till oss att du inte önskar prata 
mer om det. 
 
Övrigt 
Det finns inga rätt eller fel i de frågor som vi kommer ställa, och vi skulle gärna vilja att du svarar så 
utförligt och ärligt som möjligt. 
 
 

Frågor 
 
Organisationens uppbyggnad 
Vad heter du? 
Vilken organisation företräder du? 
Vilken roll har du i organisationen?  
Hur länge har du jobbat här? 
 
Kan du berätta om organisationen? 

 När startades den? 

 Vad har ni för aktiviteter inom verksamheten/organisationen? 

 Hur många arbetar aktivt i/för organisationen? 
 
Har organisationen någon ideologisk anknytning? 

 Hur påverkar ideologin ert sätt att arbeta?  

 Har den betydelse i samarbete med andra aktörer? 
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Integrationsverksamhet 
Vilken verksamhet inom projekten (Mix och mångfald och ”det andra”) är ni som organisation med och 
driver? 
 
Kan du ge en kortfattad beskrivning av projektets verksamhet? Och mål? 

 Vilka målgrupper och deltagare har projektet? 

 Varför valde ni att utforma projektet på det sätt som ni har gjort? 

 Har projektet förändrats efter hand? Skiljer sig verksamheten från hur det var tänkt från början? 

 Var projektet en ny verksamhet eller skedde det inom ramarna för en redan etablerad 
verksamhet? (i kommunen eller hos en samverkanspart)? 

 
Varifrån kom initiativet att arbeta med integration?  

 Varför vill ni jobba med integration i er organisation? 

 Hur definierar ni integration i er organisation/förening?  
 
Vilken är din drivkraft i integrationsarbetet? 
 
Vilka mervärden ser du att det finns med att göra den här insatsen? (exempelvis: ökad samverkan med 
kommunen och andra aktörer i samhället, få nya idéer och kontakter som kan vara värdefulla för 
organisationer etc.) 

 Har projektet haft andra bieffekter som ni inte hade förutsett? 

 Vilka lärdomar tycker du att ni kan dra av arbetet i projektet? 

 Vilka är de huvudsakliga övergripande resultaten/slutsatserna? 

 Vilka framgångsfaktorer har ni haft i ert arbete med projektet? 

 Var projektet lyckat? Vad är ni mest nöjda med? 

 Vilka hinder har ni haft i ert arbete med projektet? Fanns några hinder/något som försvårade? 

 Har projektet gett nya idéer och impulser kring hur ordinarie verksamhet på integrationsområdet 
kan förändras eller förbättras? 

 
 
Samverkan 
Samarbetar ni med andra ideella organisationer/föreningar? om ja: 
Vilka har ni samarbetat med? 

 Hur länge har samarbetet pågått? 
 

Hur sker samverkan? (Formell eller informell kontakt?) 
Finns det forum för samverkan och nätverkande? 

 Var finns dessa forum? 

 Vilka driver dessa forum? 

 Bidrar dessa forum till en ökad samverkan? 

 Pa ̊ vilket sätt samarbetar ni?  

 Finns det någon skillnad på hur mycket engagemang de olika organisationerna har?  
 
Varifrån kom initiativet till samverkan? Hur uppstod samarbetet? 

 Varför samarbetar ni med andra organisationer?  

 Hur involverade är medlemmarna (i organisationerna) i samverkan med andra ideella 
organisationer?  

 
Hur fungerar samarbetet mellan organisationerna?  
Hur fungerar samarbetet med kommunen?  

 Har de något inflytande i ert arbete? 

 Vad har fungerat bra respektive mindre bra när det gäller samarbete i projektet/projekten? 

 Vad blir det för skillnad med att samarbeta med andra aktörer? (kommun/organisation) 
 

 Om bra, vad har bidragit till att det har fungerat bra? 

 Vad skulle kunna bli bättre/utvecklas? 

 Vad ser ni för fördelar med samarbetet?  

 Finns det några risker med samarbetet? 

 Vad har varit svårast att hantera i samarbetet?  
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 Vilka faktorer anser du påverkar samverkan med andra aktörer? 

 Hur delaktiga har de olika parterna varit? Hur har ansvarsfördelningen sett ut? 

 Hur ser förtroendet till de andra organisationerna ut inom er organisation?  

 Vad bör olika aktörer tänka på när de samverkar inom det här området? 

 Vilka hinder och möjligheter finns det när det gäller samverkan på det här området? 

 Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni?  
 

Hur tänker ni kring fortsatt samverkan med kommunen eller andra samhällsaktörer/civila samhället när 
det gäller integrationsfrågor? 

 Har projektet öppnat nya vägar för samverkan? 
 

Vad finns det för tradition av samarbeten i Aneby? 

 Finns det tidigare goda exempel? Hur såg de ut? 

 Har ni samverkat med andra organisationer eller kommunen förut? I så fall, vad har det fått för 
effekter?  

 

 Har de olika aktörerna haft en aktiv dialog om projektets syfte och hur man uppfyller det genom 
insatserna? 

 Hur har den dialogen sett ut? 

 Finns det ett ömsesidigt beroende mellan organisationerna för att kunna utföra projektet?  

 Hur visar sig det? På vilket sätt är ni beroende av andra organisationer? 
 
Vilka förutsättningar behövs i och mellan organisationer för att genomföra projekt? 
 
Vilken ställning skulle du säga att ni har i förhållande till andra organisationer i Anebys kommun? 
 
 
Gemenskap i Aneby 
Vad betyder civilsamhällets roll för den lokala gemenskapen?  

 Hur ser gemenskapen ut mellan medborgarna i Aneby?  

 Hur ser gemenskapen ut mellan organisationerna i Aneby? 

 Litar människor på varandra? 

 Hur tror du att andan i Aneby, med dess kultur och värderingar, påverkar samarbetet i Aneby? 
 

 Vad har ni för relation med lokala politiska institutioner i Aneby? 

 Finns det ett stöd och en öppenhet från dessa? 
 

 Hur har det lokala samhället regerat på integrationsprojekten? 
 

 Har ni märkt någon skillnad på samhället de senaste åren?  

 Finns det en känsla av att “Alla får plats”? 

 Märks motsättningar i ett samhälle som allt mer präglas av mångfald? 

 Har samarbetet öppnat nya vägar?  
 

Leder situationen i Aneby och det svenska samhället i stort, med ökad invandring och 
integrationsutmaningar, till ett gemensamt ansvarstagande? 
Drivs det delade ansvaret för samhällssituationen i Aneby av det gemensamma målet ”en lyckad 
integration”? 
 
 
Avslutning 
Är det något av det som vi pratat om som du skulle vilja markera lite extra och poängtera? 
Är det något som vi inte har pratat om som du skulle vilja berätta för oss? 


