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ABSTRACT 
Wahlqvist, J. 2020. ”Flaggskeppet för snabbspår” En kvalitativ studie om snabbspåret för 
djursjukskötare. Kulturgeografiska Instutionen, Uppsatser, Uppsala Universitet.  
 
Det svenska flyktingmottagandet har ökat senaste åren vilket medför ett ökat behov av arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Som nyanländ flykting tar det lång tid att få ett arbete, dessutom svårt att få ett arbete relevant för sin 
utbildning. Man har sett att många som kommer till Sverige har kompetenser inom olika bristyrken. För att 
förenkla deras väg till arbete och bemöta bristen på arbetskraft implementerade regeringen snabbspårsprogram för 
olika yrken. Snabbspårsprogrammen skapas genom trepartssamarbete mellan olika aktörer. Syftet med denna 
studie är att undersöka hur involverade aktörer har påverkat skapandet och resultatet av snabbspårsprogrammet 
för djursjukskötare. Genom kvalitativa intervjuer med fyra aktörer involverade i snabbspåret besvaras 
frågeställningarna. Aktörerna är Arbetsförmedlingen, Fackföreningen Kommunal, Arbetsgivarorganisationen 
Gröna Arbetsgivare och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervjuerna lyfte fram aktörernas egna upplevelser av hur 
snabbspåret skapades och vad samarbetet haft för påverkan. Uppsatsen bygger upp ett teoretiskt ramverk av 
governance med den svenska modellen och public-private partnership som exempel. Resultatet visar att aktörerna 
fann det givet att skriva under överenskommelsen för snabbspåret. Samarbetet mellan icke-statliga och statliga 
aktörer har haft en påverkan på snabbspåret. Uppsatsen identifierar även SLU som en nyckelaktör för snabbspårets 
framgång vilket visar sig tydligt då snabbspåret endast genomförs om de har resurserna tillgängliga.  
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1. INLEDNING 

Vi har i Sverige i många år varit dåliga på att ta hand om kompetensen som kommer hit med nyanlända 
till Sverige. Det är klassikern, att det finns väldigt välutbildade taxichaufförer.  

(Intervju med Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 15/12/2020) 
 

Oroligheter och krig har skapat en situation i världen där människor tvingas fly från sina 
hemländer. Detta har ökat det svenska flyktingmottagandet. Året 2016 uppnåddes den högsta 
totala invandringen hittills då 163 000 människor kom till Sverige (SCB, 2020). Ett ökande 
flyktingmottagande i Sverige skapar ett större behov för integration i samhället. Arbete är en 
avgörande faktor för integration. Inte endast som ekonomisk trygghet men även för att det 
skapar kunskap om språk, kultur, funktionen av arbetsmarknaden samt bygger nätverk, vilka 
alla är del av integrationsprocessen (Lundborg, 2013). Som nyanländ flykting i Sverige tar det 
i genomsnitt mellan fem till tio år att få ett arbete (Shakra et al, 2018). Förutom att det är en 
lång väg att få ett jobb så är det svårt för den nyanlända att få ett arbete relevant till sin 
utbildning. En studie från SCB visar denna skillnad, 80 procent av inrikes födda hade 
sysselsättning kopplat till sin utbildning medan siffran var 55 procent för utrikes födda (SCB, 
2019). 

På den svenska arbetsmarknaden råder arbetskraftsbrist inom flertalet yrken som 
exempelvis djursjukskötare, målare, läkare, byggingenjör, lärare, kock, fastighetstekniker, 
arkitekt, och socialsekreterare. Regeringen implementerade 2015 snabbspårsprogram för 
nyanlända med kompetens inom bristyrken. Med nyanländ menas huvudsakligen personer 
födda i land utanför EU/EES och Schweiz som vistelse inte överstigit 36 månader efter 
uppehållstillstånd tilldelats (Arbetsförmedlingen, 2019).  Snabbspår är ett initiativ som syftar 
till att förkorta tiden för nyanlända till arbetsmarknaden och matcha relevant kompetens till rätt 
yrke. Snabbspåren fungerar genom att sociala aktörer bidrar för att slutligen göra deltagaren 
anställningsbar i yrket, detta kan handla om kartläggning av kompetens, utbildning och 
praktikplats. Snabbspår är unikt, där ett trepartssystem mellan staten, arbetsgivarorganisationer 
och fackföreningar syftar att påverka arbetsmarknadsintegrationen (Eurofound, 2016). 

Uppsatsen kommer att fokusera på snabbspårsprogrammet som skapades för 
djursjukskötare. Målgruppen för snabbspåret är djursjukskötare med utbildning och kompetens 
från länder utanför EU/EES. Detta kan även innefatta veterinärer som kan få en legitimering 
som djursjukskötare och således genom programmet snabbare få arbete inom branschen. 
(Arbetsförmedlingen, 2017) 

Djursjukskötare är ett av de yrken som det är brist på i den svenska arbetsmarknaden. 
Snabbspårsprogrammet för djursjukskötare etablerades 2017 i samarbete med olika sociala 
aktörer: Se tabell 1:  

Arbetsförmedlingen (AF) Statlig förvaltningsmyndighet 
Kommunal Fackförbund 
Gröna Arbetsgivare (GA) Arbetsgivarorganisation 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Lärosäte 
Jordbruksverket Ansvarig för utförandet av legitimation 

Tabell 1. Aktörer involverade i snabbspåret för djursjukskötare.  
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Snabbspåret för djursjukskötare är intressant därför det ses som ett flaggskepp gällande resultat 
av involverade aktörer. Detta eftersom majoriteten av deltagarna fick legitimation första gången 
det genomfördes. Första gången snabbspåret genomfördes antogs 19 personer varpå 18 
fullföljde utbildningen. Under arbetsförmedlingens uppföljningstillfälle hade 17 av 18 hämtat 
ut sin legitimation och 15 stycken var anställda i branschen. Andra omgången pågår fortfarande 
och har 22 deltagare. (Vågen et al, 2019)  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur snabbspåret för djursjukskötare skapades och vilken 
påverkan samarbete mellan involverade aktörer haft på snabbspåret.  

 
För att besvara syftet används följande frågeställningar: 

- Hur skapades snabbspåret för djursjukskötare?  
- Hur har involverade aktörer upplevt snabbspåret? 
- På vilka sätt har involveringen av statliga och privata aktörer påverkat snabbspåret?  
 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsar sig till att undersöka inblandade aktörers upplevelser av snabbspåret för 
djursjukskötare. Aktörerna är drivande i snabbspåret och är av extrem vikt för att snabbspåren 
ska ske överhuvudtaget. Tidigare forskning om snabbspår har haft ett fokus på deltagarnas 
upplevelser (Economou och Hajer, 2019). Det är därför av intresse att se utformandet och 
implementeringen av snabbspår samt hur samarbetet mellan aktörer påverkar snabbspåret. 
Specifikt avgränsar uppsatsen till att undersöka hur aktörer som arbetade med snabbspåret för 
djursjukskötare ser på snabbspårets skapande. Jordbruksverket var involverade i den mening 
att de ansvarar för legitimation av djursjukskötare i Sverige, men var annars inte involverade i 
utformningen eller utbildningen av snabbspåret. Detta är anledningen till att Jordbruksverket 
inte intervjuas.  
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2. BAKGRUND 
2.1 Arbetsmarknadsintegration i Sverige  
Sveriges välfärdssystem, ekonomiska utveckling och höga nivå av demokrati gjorde landet till 
en attraktiv plats för migranter efter andra världskriget. Efterkrigstiden präglades av en lång tid 
av tillväxt i Sverige vilket ökade behovet av arbetskraft. För att förenkla rörelsen mellan länder 
kom en ny arbetskraftslag 1954 (Galgozi et al., 2009). Den nya lagen innebar att individer födda 
utanför norden kunde resa till Sverige som turister, söka jobb och sedan ansöka om 
arbetstillstånd. I en reformering 1967 kom detta att begränsas och istället handlade det om att 
på ett mer organiserat sätt rekrytera utländska arbetare (Frank, 2017). Detta gjorde att en stor 
grupp arbetskraftsinvandrare kom till Sverige, främst från Italien, Jugoslavien och Grekland 
(Galgoczi et al., 2009). Främsta anledningen till att det var just dessa länder det kom flest 
arbetare ifrån handlade om en direkt rekrytering från arbetsgivarna (Murhem, 2006).  

Genom ett trepartssystem bestående av staten, arbetsgivarorganisationer, och 
fackföreningarna, importerade Sverige arbetskraft för att möta behovet inom den svenska 
industrin. Detta trepartssystem av samarbete är en av grunderna i vad man kallar den svenska 
modellen. Arbetsmarknadensparter hade makt i arbetskraftsinvandringen och kunde 
rekommendera om ett arbetstillstånd skulle avslås eller tillstyrkas. Fackförbunden uppmanades 
att ta en mer restriktiv hållning till arbetskraftsinvandringen under 1972. Detta ledde till en 
kraftig begränsning av arbetskraftsinvandringen eftersom myndigheterna följde 
fackförbundens rekommendationer. Under året 2008 reformerade den borgliga regeringen 
invandringspolitiken igen. Den tidigare starka korporativa makten i den svenska 
invandringspolitiken försvagades efter de nya reformerna. Istället ledde det till att 
arbetskraftsinvandraren är starkare kontrakterad till sin arbetsgivare. (Frank, 2017) 

Politiken för arbetskraftsinvandring idag skiljer sig åt i olika länder, detta eftersom 
länderna fritt kan forma en politik utifrån egna intressen. Det finns således få överstatliga 
konventioner som begränsar detta. En lyckad politik ska skapa tillväxt, minska arbetslöshet, 
underlätta anställning i branscher med brist på arbetskraft, utan att detta drabbar den nuvarande 
befolkningen. Många OECD-länder har ställt om från en allmän invandring till en kontrollerad 
sådan, där fokus är att fylla specifika behov och stimulera landets ekonomiska tillväxt 
(Emilsson, 2018). Dessutom finns det ett skifte till en mer neoliberal arbetsmarknad, där 
individen ses som ansvarig för deras egna liv och ekonomiska situation (Diedrich and Styhre, 
2013).  

För att lättare kunna anställa arbetskraft från EU/EES samt Schweiz skedde 2008 en 
ändring i lagen om arbetskraftinvandring i Sverige. Syftet var att minska arbetskraftsbristen och 
öka utbudet av arbetskraft. Omställningen gjorde att myndighetsprövning togs bort. Den nya 
lagen gjorde istället att det är arbetsgivaren inte myndigheter som avgör vem som får 
arbetskraftsinvandra. Med den tidigare lagen kunde högutbildade personer direkt få permanent 
uppehållstillstånd då de ansågs kunna tillföra till den svenska arbetsmarknaden, men detta blev 
inte längre möjligt. (Emilsson, 2018) 

I flertalet länder syns en trend där politiken för arbetskraftsinvandring förändrats mot en 
selektiv arbetskraftsinvandring med fokus på högutbildade. I detta fall avviker Sverige från 
denna globala trend. Henrik Emilsson (2018) skriver i Högutbildade migranter i Sverige att den 
främsta anledningen till att få högutbildade arbetskraftsinvandrare kommer till Sverige är att de 
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flesta högkvalificerade yrkena kräver legitimation. Validering tar lång tid och kräver dessutom 
kunskap i det svenska språket. För att rekrytera arbetskraft till exempelvis sjukvården skulle 
det kräva att arbetsgivaren ska organisera utbildningsprogram själva. (ibid) 

Den svenska politiken för arbetskraftsinvandring är inte anpassad för högkvalificerade, 
som skulle behöva validera eller komplettera sin utbildning. Dessutom försämrades villkoren 
för högutbildade arbetskraftsinvandrare i och med 2008 års lag och bidrar till att få väljer att 
komma till Sverige. Istället för permanent uppehållstillstånd får de nu tillfälliga vilket leder till 
att det tar 4 år längre att få svenskt medborgarskap. Emilsson skriver att den svenska politiken 
för arbetskraftsinvandring inte gör skillnad på hög och lågkvalificerade arbetskraftsinvandrare 
eller yrken. Det gör att Sverige inte får arbetare inom bristyrken utan att fler 
arbetskraftsinvandrar till yrken där det redan finns ett överskott på arbetskraft. Eftersom 
arbetsgivaren nu har makt för om arbetstagaren får stanna i Sverige leder detta till en större risk 
för fusk och missbruk, samt att flertalet kan förlora sitt arbetstillstånd om arbetsgivaren gör 
misstag. (Emilsson, 2018)  

Det finns skillnader mellan ekonomiska migranter, som arbetskraftsinvandrar till Sverige 
och de som kommer som flyktingar. De kommer till Sverige av olika skäl, har olika möjligheter 
och rättigheter då de behandlas av olika lagar. Sverige är ett land som har välkomnat en hög 
andel flyktingar senaste 50 åren med en ökning sedan början av den syriska inbördeskriget. 
Under perioden 2014 till 2017, tog Sverige emot 270,000 asylansökningar, där en tredjedel 
tillhörde personer från Syrien, och godkände 140, 000 uppehållstillstånd (Emilsson, 2018). 
Flyktingar från Syrien blev 2017 den största gruppen immigranter som invandrat till Sverige, 
något som tidigare tillhört finskfödda immigranter. Detta har en direkt koppling till det syriska 
inbördeskriget och således en ökning av syrianska asylsökanden i Sverige (Shakra et al., 2018). 

Under andra halvan av 2015 kom lika många människor under tre månader som under hela 
2014, 80 000 människor. Denna situation resulterade i en kris i det svenska 
mottagningssystemet. Detta nya flöde av människor till Sverige krävde nya 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I december 2015 presenterade finanspolitiska rådet ett 
förslag om nya jobb med låg lön och låga kvalifikationskrav som skulle få nyanlända flyktingar 
i arbete. Detta med bakgrunden om flyktingar från tredje lands svaga ställning på 
arbetsmarknaden. Även de borgliga partierna lanserade liknande förslag några veckor senare. 
Åtgärderna som föreslogs var ompackade förslag om att få ungdomar i arbete men nu med en 
ny målgrupp där man varken tog hänsyn till lagen om etnisk diskriminering eller internationella 
konventioner om facklig organisering och löneförhandling. (Nilsson och Nyström, 2016) 

Att flyktingar har en svag ställning på arbetsmarknaden har uppmärksammats sedan 2016. 
För nyanlända flyktingar väntar ofta en lång etableringstid i Sverige. Nilsson och Nyström 
(2016) förklarar i Flyktingkrisen och den svenska modellen att ju längre tid en flykting är i 
arbetslöshet desto större chans är det för individen att få arbete. Detta mönster är något som 
skiljer sig för arbetslösa födda i Sverige. Författarna fann att det kan bero på bristfälliga 
kunskaper i det svenska språket men även förklaras utifrån svaga sociala band och nätverk. De 
betonar att segregationen på den svenska arbetsmarknaden beror på att både arbetsgivare och 
arbetstagare använder sig av sociala nätverk för att rekrytera och hitta jobb, något som 
flyktingar ofta inte har. (Nilsson och Nyström, 2016) 
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Denna stora grupp som kom till Sverige under 2015 ställde krav på effektiva och aktiva 
insatser på arbetsmarknaden. Samtidigt ökar bristen på arbetskraft i många branscher. En 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd som att skapa utbildning för bristyrken är motivationsfrämjande 
med hänvisning till att åtgärden faktiskt leder till en anställning. (ibid)  

 
2.2 Snabbspår 
I Sverige är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för kartläggning av kompetens hos flyktingar 
som fått uppehållstillstånd (Shakra et al, 2018). Arbetsförmedlingen har, sedan 2016, 
snabbspårsprogram som kan leda till 30 olika typer av jobb inom branscher där det råder en 
brist på arbetskraft. Varje spår har tre steg som följer en röd tråd mot att få en matchad position: 
kartläggning, validering, praktik och yrkessvenska som sker parallellt. Dialog hålls mellan alla 
ansvariga parter för varje snabbspår, vilket är en faktor för framgång. Arbetsförmedlingen 
betonar att det är svårt att hitta nyanlända som matchar kriterierna samtidigt som de måsta öka 
siffrorna för att möta behovet från branscherna. Nyanlända med låg utbildning och kompetens 
kommer få delta i ett snabbspår vilket begränsar potentiella deltagare (Karlsdóttir et al, 2017). 

Snabbspår är olika insatser som ska hjälpa nyanlända att ta steget ut på den svenska 
arbetsmarknaden om de besitter kompetens eller erfarenheter inom yrken som anses ha 
bristande arbetskraft. Snabbspår skapades utifrån en överenskommelse mellan aktörer på 
arbetsmarknaden, arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och andra myndigheter som 
Socialstyrelsen och Universitets och högskolerådet. Snabbspår ska ha ett 
arbetsmarknadspolitiskt värde. Detta eftersom insatsen ska leda till att arbetssökande får 
kvalificerade arbeten relevanta till deras kompetens. För att den svenska arbetsmarknaden ska 
kunna växa och effektivt nyttjas är det viktigt att inte överkvalificerade individer får jobb som 
hade kunnat gå till bättre matchande arbetssökande. (Vågen et al, 2019)  

Snabbspåren är en viktig insats i det svenska samhället. Att en individ får arbete i nivå med 
sin kompetens har betydelse av flera skäl. För att arbetsmarknaden i Sverige ska kunna växa 
bör man effektivt nyttja resurserna. Ytterligare av vikt är att arbetslösheten ska minska och 
bidra till en öppen arbetsmarknad, tillgänglig för individer oavsett i vilket land de erhållit sin 
kompetens. Snabbspåren är en viktig insats men kan inte enskilt lösa segregationen på 
arbetsmarknaden. (Arbetsförmedlingen, 2017)  

Det finns nationella och lokala snabbspår. På nationell nivå skedde en överenskommelse 
om snabbspår under åren 2015 till 2017 mellan aktörer och arbetsförmedling, dessa handlade 
om språkträning, validering och utbildning. Syftet är att förkorta tiden för en individs ankomst 
till arbete i Sverige. Sedan finns även snabbspår på lokal nivå, som utifrån arbetsgivarens behov 
skapar praktik, SFI-kurser och arbetsmarknadsutbildningar. Detta handlar oftast om yrken som 
inte fordrar eftergymnasiala studier men som även kan riktas till nyanlända med akademisk 
utbildning (SKR, 2019). En uppföljning av snabbspåren av Arbetsförmedlingen 2019, visade 
att kunskaper i svenska språket kan vara en utmaning för att komma in på arbetsmarknaden. 
Praktik eller andra arbetsplatsnära insatser visade positiv effekt för att komma in på 
arbetsmarknaden, där har arbetsgivarorganisationer och fackförbund varit centrala (Vågen et 
al, 2019).  

Vissa aktörer har riktat kritik mot snabbspår med hänvisning till att det är staten och inte 
sociala aktörer som ska skapa jobb och ta ansvar för integrationen (Westphal och Gustafsson, 
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2016). Det slutgiltiga syftet med snabbspårsprogrammen är att skapa en situation där alla parter 
vinner. I den meningen handlar det inte endast om att minska arbetslösheten och ge nyanlända 
jobb, men också att de får rätt arbete, jämlikt med resten av befolkningen (Arcarons, 2018). 

 
2.3 Djursjukskötare i Sverige  
I Sverige råder en brist på djursjukskötare på arbetsmarknaden. Jordbruksverkets prognos visar 
att det finns en efterfrågan på 2600 djursjukskötare. Den svenska arbetsmarknaden har endast 
1700 legitimerade djursjukskötare. Ytterligare faktorer, som pensionsavgångar de närmsta åren, 
påverkar arbetskraftsbristen för yrket. Djursjukskötare är sedan 2010 en skyddad titel som 
kräver legitimation och har en treårig kandidatutbildning som grund. Den oskyddade titeln i 
branschen blev istället benämnd som djurvårdare. De som arbetar som djursjukskötare måste 
efter 2014 ha en fullständig djursjukskötarutbildning. Efter avslutad utbildning vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet kan man ansöka om legitimationen via Jordbruksverket. (LandLantbruk, 
2018)  

Tilläggningsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU (TUVET) ges via 
SLU. Varje år är det ungefär 70 veterinärer från ett land utanför EU/EES som ansöker om 
legitimation hos Jordbruksverket men som får information att de måste söka TUVET. 2015 
sökte 42 personer denna tilläggsutbildning men endast 7 fick plats. TUVET har alltså väldigt 
många fler ansökningar än vad de kan ta emot. Detta innebär att det finns veterinärer som inte 
får chans att jobba i sitt kvalificerade yrke. Snabbspåret för djursjukskötare syftar att kunna 
erbjuda veterinärer möjligheten att utbilda om sig till djursjukskötare. (Arbetsförmedlingen, 
2017) 

För att fylla luckan av arbetskraftsbrist inom yrket skapades 2017 ett snabbspårsprogram 
för djursjukskötare. Snabbspåret skapades genom en överenskommelse mellan 
Arbetsförmedlingen, arbetsgivarorganisationen samt fackföreningen. De som deltar i 
snabbspåret för djursjukskötare är veterinärer med tidigare utbildning från länder utanför 
EU/EES. Upplägget är följande, korta vägen (en språkkurs i svenska på distans) därefter 26 
veckors utbildning i Skara samt Uppsala på Sveriges lantbruksuniversitet där deltagarna ska få 
sin legitimation. Därefter följs en period av praktik på djurklinik eller djursjukhus under 6 
månader. Efter 1 år är snabbspåret avslutat. Utbildningen inom djursjukvården möter inte den 
efterfrågan som finns på marknaden. Personalbristen går ut över den svenska djursjukvården 
som behöver neka vård till svårt sjuka djur vilket i sin tur leder till att djur dör. Veterinärer, 
djursjukskötare och djurvårdare är alla bristyrken inom branschen. Trots detta möts inte 
utbildningsbehovet upp, ungefär hälften av veterinärerna som jobbar i Sverige behöver utbildas 
utomlands. Utbildningsplatserna skulle behöva dubblas för att möta behovet som finns men 
Sveriges Lantbruksuniversitet har inte resurserna. Utan en utökning av medel från 
departementet kan de heller inte utöka utbildningsplatserna. (SVT, 2020) 
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3. TEORI 
Studien utgår från ett teoretiskt ramverk om governance med den svenska modellen, och public-
private partnerships som exempel. Snabbspår reflekteras i en historia av trepartssamarbeten i 
Sverige mellan statliga och icke-statliga aktörer. För att förstå snabbspåret är det därför av vikt 
att undersöka vilken påverkan samarbete mellan aktörer har på snabbspåret.  
 
3.1 Governance 
Governance innefattas av regler, processer och beteenden som i sin grund handlar om den 
basala funktionen av samhälle och dess politiska och sociala system som ska kunna nyttjas av 
medborgarna (Addink, 2019). Governance fungerar som ett politiskt instrument, där fokus är 
på implementerade samarbeten mellan ickestatliga och statliga aktörer. Governance kan 
definieras som ett system av statligt fokus på effektiva institutioner, demokratiska principer och 
processer samt strukturer. Detta system i sin tur försäkrar sig om ett öppet förhållande mellan 
det civila samhället och staten. Governance betonar vikten av en relation mellan statliga och 
sociala aktörer (Asaduzzaman and Virtanen, 2016). I Sverige är detta inget nytt då governance 
inkluderar relationer mellan aktörer, något som använts i den svenska modellen (Pierre and 
Sundström, 2009).  

Governance definieras som ett skifte, där den statliga styrningen har förändrats genom att 
beslutsfattande politik och processer nu involveras av både offentliga och privata aktörer. 
Hedlund och Montin (2009) beskriver i Governance på svenska att det inte finns en bra svensk 
översättning för begreppet governance. Inom ramen för denna uppsats kommer ordet inte 
översättas, men ord som nätverksstyrning, samordning och samhällsstyrning omfattas också av 
begreppet governance (Hedlund and Montin, 2009).  

Governance som begrepp kan ha olika betydelser, ibland som ”government”, men då med 
fokus på processen av social och ekonomisk samordning och styrning. I en bredare betydelse 
kan governance betyda all typ av samordning mellan organisationer, delar av organisationer, 
grupper och individer. Men vanligaste betydelsen för begreppet governance syftar till 
interorganisatorisk samordning om nätverk. (Gregory, 2009) Gregory (2009) identifierar olika 
definitioner av governance:  

 
1) Självständighet mellan organisationer. Governance är bredare än bara government, och 

inkluderar icke-statliga aktörer. Governance förändrar statens gränser vilket innebär att 
gränserna mellan det allmänna, statliga och privata blir mer skiftande och flytande.  

2) Kontinuerliga interaktioner mellan nätverksmedlemmar skapas utifrån ett behov att 
utbyta resurser och utveckla gemensamma mål.  

3) Behovet av tillit. Interaktion och regler som är utvecklade med deltagarna i nätverken 
genom överenskommelser.  

4) En signifikant andel är självständiga från staten. Nätverk är inte under statens ansvar, 
utan självorganiserade. Statlig indirekt styrning kan ske men ansvaret är delat med andra 
aktörer. (ibid)  

Definitionerna gör att man kan tala om ett skifte från government (hierarkisk styrning) till 
governance (samordning genom nätverk). Inom ramen för analysen kommer den andra och den 
tredje definitionen av governance att användas för att förstå snabbspåret genom olika perspektiv 
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(Gregory, 2009). Detta innebär att det finns fler aktörer som har makt över samhällets 
organisation och funktionalitet (Pierre och Sundström, 2009). För att hantera dagens 
samhällsutmaningar är förståelsen för relationen mellan statliga och icke statliga aktörer viktig 
(Arcarons, 2018).   

Många forskare inom ämnet tar ställningen att nätverk kan inkludera en stor variation av 
organisationer och inte endast begränsade till statliga institutioner. Detta är en central del inom 
forskningen på governance. I implementering av allmänna policys kan utöver statliga aktörer 
även inkludera privata företag, gräsrotsrörelser och volontärorganisationer. Samordning av 
komplexa system och styrningen av samhällsutvecklingen är således inte längre endast statens 
ansvar. Vissa forskare ser det som ett steg längre och argumenterar för att staten kommit att bli 
urholkad och att icke-statliga organisationer har blivit viktigare i processen. Medan Peck och 
Tickell (2002) presenterar motargumentet att staten inte alls gör mindre än tidigare. Governance 
må ha skapat mindre statlig inblandning i ekonomin och sociala välfärden, men är högst 
inblandade i aspekter som integration, arbetslöshet och urbanisering (Peck and Tickell, 2002). 
Skiftet till governance och en ökad roll hos icke-statliga aktörer har skapat en oro om 
demokratisk kontroll över beslutsfattande och policyimplementering.  

Forskning inom governance kan således delas upp i två huvudteman: 
1) Rollen av nätverken. Forskning har fokuserat på ökningen av samarbete som ett 

institutionaliserat uttryck av nätverksgovernance.  
2) Skiftet från government till governance. Vissa forskare kopplar detta till 

urholkningen av staten. Governance verkar på en multi-nivå emellan olika 
organisationer och länder. (Gregory, 2009) 

Vissa forskare hävdar att governance har lett till en ”urholkad stat” där utvecklingen av 
nationell politik privatiseras ut till företag och organisationer, något som neoliberala 
argumenterar är positivt. Samtidigt har samhällsstyrningen blivit mer komplex då fler aktörer 
är involverade i processen, alla med olika perspektiv och begär (Hedlund and Montin, 2009). 
Andra forskare hävdar istället att staten är oförändrad gällande vissa frågor (Peck och Tickell, 
2002).  

Forskningen runt governance är bred och inte heller enig kring begreppets innebörd och 
bör därför ses som ett dynamiskt koncept som ska undersökas analytiskt och systematiskt. 
Governance har således inte en universell teori utan begreppet byggs upp av flera olika teorier 
(Asaduzzaman and Virtanen, 2016). Pierre och Sundström (2009) skriver i Samhällsstyrning i 
förändring att governance är ett multiteoretiskt begrepp. Det krävs alltså att governance 
analyseras tillsammans med en teori om aktörers beteende, för att få ett förklaringsvärde bortom 
det deskriptiva (Pierre and Sundström, 2009). I nästkommande underrubriker kommer därför 
den svenska modellen och public-private partnerships förklaras som exempel på governance 
för att förstå aktörerna i snabbspåret.   

 
3.2 Den svenska modellen  
Den svenska modellen består av metoder som har använts för att forma samhället och som 
fortfarande gör det. Många olika saker hamnar under begreppet svensk modell. Ibland 
inbegriper begreppet: svensk välfärdsmodell, ekonomisk modell, den svenska skolan eller den 
svenska bostadsförsörjningen. Oftast handlar det om en arbetsmarknadsmodell med starka 
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parter på arbetsmarknaden, det är på det sättet som denna uppsats kommer att använda 
begreppet. (Magnusson, 2017)  

Den svenska modellen som politisk ide härstammar i Saltsjöbadsavtalet som formades 
mellan arbetsmarknadsparter arbetsgivarorganisationer och fackföreningar 1938. Syftet var att 
förhandlingar skulle ske mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningarna utan statlig 
inblandning för att undvika strejker.  Detta lades som en central grund för den svenska 
modellen. Modellen har anpassats under tid genom förhandlingar mellan olika aktörer på 
arbetsmarknaden, politiskt valda, fackliga organisationer och arbetsgivare. Den svenska 
modellen består av och byggs upp av ett samspel i ett trepartssystem av stat, arbetsgivare och 
fackliga organisationer (se Figur 1). Det är således inget system som pressats fram utan är 
istället resultat av dialoger och förhandlingar. (Kommunal, 2020) 

Figur 1: En visualisering av den svenska modellens tre delar. Källa: Kommunal (2020) 
 

Den första delen av modellen är en organiserad arbetsmarknad, där ingår arbetsgivarna och 
fackliga organisationer som samspelar med staten. Andra delen är den generella välfärden, 
tjänster och försäkringssystem som skattefinansieras och skapar förutsättningar för utbildning, 
arbete och god hälsa. Denna välfärd är vad som skapar jämlika förutsättningar. Den tredje 
parten av den svenska modellen är ekonomisk förvaltning, som syftar att balansera sociala 
skillnader och stabilisera konjunkturer med penning och finanspolitik (Kommunal, 2020). 
Svenska arbetsgivarorganisationer och fackföreningar har under 1900-talet varit nyckelaktörer 
för beslutsfattande och implementeringar av allmänna policys för arbetsmarknaden men även 
för välfärdssamhället, detta genom en lång tradition av socialt partnerskap och trepartssystem 
(Johansson, 2014). 
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Den svenska modellen är en institutionell ram för att anpassa och vara flexibel till 
modernisering och förändringar i omvärlden. Den första delen av svenska modellen skapades 
för att snabba på förändring och driva på strukturomvandling efter den teknologiska utveckling 
som följde under efterkrigstiden. Sedan 90-talet har den fackliga organisationsgraden sjunkit. 
År 2013 var det omkring 70 procent i Sverige med i arbetstagarorganisationer medans graden 
av organisering på arbetsgivarsidan varit oförändrat hög på 90 procent. Jämfört med resten av 
världen har Sverige en unikt hög andel av löntagarna som omfattas av kollektivavtal. (Nilsson 
and Nyström, 2016) 

Den svenska modellen förlitar sig på arbetstagare och arbetsgivarorganisationer, som 
spelar en viktig roll i kontrollen av arbetsmarknaden, arbetsvillkor och löneutvecklingen. Trots 
en sjunkande andel organiserade står Sverige kvar som en av de högst fackligt organiserade 
länderna bland de moderna ekonomierna. Den svenska modellens funktion utvecklas av att 
sociala parter förhandlar först på central nivå och sedan på organisationsnivå. Denna 
förhandlingsmodell är centraliserad och är samordnad av parterna. Både 
arbetsgivarorganisation och fackföreningar är idag för att arbetsmarknaden riktar åtgärder mot 
nyanlända migranter och att dessa ska introduceras för att effektivt möta bristen på 
arbetsmarknaden. (Anxo, 2019) 

Arbetssättet för snabbspåren har en direkt koppling till den svenska modellen där 
samarbete har en stor betydelse. Arbetsmarknadens parter kan förändra villkor och ha en 
påverkan på arbetsmarknadens funktion. Snabbspårsprogrammen är skapade genom att 
arbetsmarknadens parter är involverade och kommer överens. (Arbetsförmedlingen, 2017) 

 
3.3 Public-private Partnerships roll på arbetsmarknaden 
Ett sätt att förstå hur stater påverkas och för att förklara samtida policyprocesser är att titta på 
public-private partnerships som en typ av governance, det vill säga hur sociala och statliga 
aktörer samarbetar (Pierre and Sundström, 2009). Public-private partnerships (PPPs) har en 
värdefull roll när det kommer till att skapa arbete samt mobilisera resurser, kunskap och expertis 
genom samarbete mellan olika icke-statliga aktörer (ILO). Derick och Jennifer Brinkerhoff 
(2011) skriver i Public–Private Partnerships: Perspectives on Purposes, Publicness, and Good 
Governance om fyra olika faktorer som leder statliga och icke-statliga aktörer till att samarbeta: 
 

1. Att öka effektiviteten genom samarbete leder till komparativa fördelar, en fördelning av 
arbete samt mobilisering. Denna kombination leder till förbättringar i syftet som 
samarbetet ska uppnå. 

2. Att bidra med integrerade resurser, lösningar och multiaktörer av och för problemen 
som adresseras.  

3. Att gå vidare från en icke-vinnande situation med flertalet aktörer till en kompromiss 
med en potential ”vinn-vinn” situation.  

4. Att öppna upp beslutsfattande processer för att främja en bredare operationalisering av 
allmänhetens bästa. Den normativa dimensionen syftar att maximera resultat och den 
demokratiska processen. Det pragmatiska perspektivet ser det som ett medel för att 
försäkra hållbarheten. (Brinkerhoff och Brinkerhoff, 2011) 
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För att undersöka snabbspåret för djursjukskötare som ett PPP är det centralt att belysa 
dessa olika faktorer för att förstå samarbetet mellan aktörerna. Brinkerhoff et al. (2011) tar fram 
ett ramverk om PPPs för hur de utformas, vem och vad de syftar för och hur det koordineras på 
lokala, nationella och globala nivåer. Strukturer av partnerskap skapas från både lösa nätverk 
till mer specifika kommittéer eller projektgrupper. En specifik del som författarna skriver om 
är PPPs för ekonomisk utveckling. Sådant partnerskap är vanligt på kommunal, regional och 
statlig nivå i Europa. På en global nivå handlar det om att minska fattigdom och bidra till 
ekonomisk utveckling i fattigare länder.   

Public-private partnerships kan definieras som en anordning mellan statliga och icke-
statliga aktörer som delvis omfattas av den privata sektorn. Detta är en bred definition av 
begreppet som innebär att alla avtal eller överenskommelser mellan staten och en annan aktör 
kan kallas för ett partnerskap. PPPs reflekterar enligt Forrer et al. (2010) ett unikt förhållande 
mellan en statlig och privat aktör där staten har det främsta ansvaret för resultatet medans den 
privata aktörer har en del i beslutsfattande och resultat. PPPs skapas genom att två eller fler 
parter med ett gemensamt mål, där båda tjänar på framgången av projektet, investerar och 
arbetar tillsammans mot framgång. Men ansvaret i PPPs är delvis kopplat till relationen mellan 
parterna och hur väl det är designat. Om projektet misslyckas är situationen inte bättre eller till 
och med värre än om staten hade valt att utföra det helt på egen hand. (Forrer et al, 2010) 

Forrer et al. (2010) skriver att en mer globaliserad värld har skapat en situation där staten 
inte är den aktör med mest kunskap eller mest kostnadseffektiva metoden. Den globaliserade 
världen är mer integrerad och komplex där staten inte längre är den aktör som har den specifika 
kunskap som behövs. I sådana fall behöver staten engagera andra aktörer som har den specifika 
kunskapen. Konceptet av specifik kunskap handlar alltså om att involvera de människor som 
har den kompetensen och kunskapen, från både statliga och privata aktörer för att lyckas med 
projektet. (Forrer et al., 2010) PPPs kan ses som ett nytt begrepp på en lång tradition av den 
svenska välfärdsmodellen där ansvaret för ekonomisk utveckling är delad mellan aktörer. 
Sverige är således karaktäriserad av denna typ av governance där flera aktörer är med i 
beslutsfattandet och bidrar till innovation (Kristensen et al., 2015). 

PPPs kan ha en funktion i frågor om arbetsmarknadsintegration. Privata aktörer kan bidra 
med kunskap om arbetsmarknaden, rekrytering och behov. Privata aktörer är viktiga finansiellt 
och bidrar med aktiviteter som kan vara av vikt för integrationen och gynna både aktören och 
migranten. Privata aktörer kan dra nytta av att vara intresserade av integrationen av migranter 
och flyktingar. En anledning är att det skapar en mångfald som kan leda till en bättre 
arbetsstyrka där individer kan dela och lära sig från varandra. Dessutom kan migration 
adressera arbetsbrist och specifik kompetens vilket kan öka aktörens globala konkurrens. 
Integrerade migranter har högre motivation och produktivitet, samt visar en större lojalitet 
gentemot arbetsgivaren. En mångfaldig arbetsplats har visat sig öka kreativiteten hos anställda. 
(Elaine and Siegel, 2014) 

Snabbspåret för djursjukskötare är skapat genom ett PPP mellan statliga och icke-statliga 
aktörer. Detta partnerskap skapas genom en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, 
arbetsförmedlingen och lärosäten. Detta är ett PPP där alla aktörer investerar i snabbspåret med 
olika kunskaper och tjänar på att det blir framgångsrikt. 
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4. METOD 
Materialet för denna studie är insamlat genom semi-strukturerade intervjuer med de involverade 
aktörerna i snabbspåret för djursjukskötare. Med denna metod kommer jag att besvara 
frågeställningen och uppnå syftet med studien som är att förstå hur snabbspåret skapades och 
vilken påverkan samarbete mellan aktörerna har haft på snabbspåret. Resultatet analyseras 
utifrån ett teoretiskt ramverk om governance, den svenska modellen och public-private 
partnerships.  

 
4.1 Urval 
För att få förståelse för vad som påverkar snabbspårsprogrammet, är det centralt att få 
information från de som skapat snabbspåret. Därför valde jag att göra semistrukturerade 
intervjuer med fyra aktörer som var involverade i snabbspåret. Utifrån syftet och studiens 
frågeställningar användes ett målinriktat urval. Metoden är fördelaktigt för att få relevant 
information från relevant aktör (Esaiasson et al., 2017).  I vissa fall intervjuades individer som 
varit med sedan snabbspåret start, som kontaktpersonerna på Kommunal och SLU. De andra 
organisationerna har inte haft samma kontaktperson från start och då intervjuades endast 
nuvarande kontaktperson. 

Personerna som var relevanta att intervjua var aktörer som var involverade i skapandet av 
snabbspårsprogrammet för djursjukskötare. Detta involverade fyra aktörer: Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Kommunal, Gröna Arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. 
Kontaktpersonen på Arbetsförmedlingen var den som hänvisade och informerade om 
nyckelpersoner inom de andra organisationerna. Inom kvalitativa studier är mängden av 
intervjupersoner som en studie bör ha viktig att belysa (Ahrne och Svensson, 2015). Esaiasson 
et al. (2017) anser att för vissa frågeställningar det är mer relevant att intervjua rätt personer 
snarare än fler personer. När det gäller informantintervjuer är intervjupersonerna valda för att 
de besitter unik information (Esaiasson et al., 2017). Därav har relevanta aktörer som varit 
involverade i snabbspårsprocessen valts ut som intervjupersoner (Bryman och Nilsson, 2011).  

 
4.2 Tillvägagångssätt 
Frågeställningarna syftar att undersöka hur snabbspåret för djursjukskötare har skapats och 
vilken påverkan samarbete mellan aktörerna har haft på snabbspåret. Intervjuer ger möjligheter 
att fånga upp oväntade svar men ger också ett utrymme för interaktion mellan respondent och 
forskare. Intervjuer lämpar sig för att synliggöra sådant som kan tas för givet av inblandade 
personer (Esaiasson et al., 2017). Aktörerna i snabbspåret besitter relevant information om 
snabbspåret därför lämpar sig intervjuer för att besvara den här studien frågeställningar. De 
inblandade aktörerna får möjlighet att beskriva sina upplevelser med snabbspåret och dela med 
sig av sådant som för de kan vara självklart  

Jag kontaktade alla deltagare via mejl och alla intervjuer gjordes genom videosamtal med 
programvaran Zoom som är en videoapplikationstjänst jag fick tillgång till via Uppsala 
Universitet. Intervjuerna spelades in digitalt via Zoom och transkriberades i efterhand. De fyra 
intervjuerna genomfördes mellan den 8 och 15 december 2020 och varade i 40–75 min.  

I en semi-strukturerad intervju har forskaren en lista över teman eller frågor som ska 
undersökas, kallat en intervjuguide. När jag utformade intervjuguiden (se Bilaga 1) utgick jag 
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först från frågeställningen för att komma fram till vilken information som krävs för att besvara 
den. Därefter skrev jag olika teman som intervjun skulle undersöka. Guiden börjar med ett par 
enklare inledningsfrågor för att få bakgrund till respondenten. Förutom inledningsfrågor och 
avslutningsfrågor innehöll guiden olika teman: bakgrund för snabbspåret, aktörens roll, 
samarbete, snabbspårets funktion, det svenska språket och kritik mot snabbspåret. En 
intervjuguide skapar en större flexibilitet hos forskaren gällande vilken ordning frågorna ska 
ställas och hur de ställs. När jag höll intervjuerna kunde jag därför välja ut frågor beroende på 
vad intervjupersonen redan berättat, och dessutom ställa de frågor som var relevanta till just 
den intervjupersonen. Frågorna i intervjuguiden ska använda ett begripligt och relevant språk 
samt undvika ledande frågor. När jag skrev intervjuguidens frågor försökte jag därför undvika 
ett alltför akademiskt språk, frågorna skrevs så att intervjupersonen kunde förstå vad som 
frågades. (Bryman, 2012)  

 
4.3 Analys 
När intervjuerna hade genomförts var det tid att analysera och med detta kom först en 
kategorisering av data (Bryman, 2012). När jag transkriberade intervjuerna lyssnade jag först 
igenom och identifierade nyckelteman i respondenternas svar och skrev ner tidstämplar för 
dessa. Därefter transkriberade jag de teman som ansågs viktigast för frågeställningarna. Sedan 
transkriberades resten av intervjuerna. När det kommer till en tematisk dataanalys syftar den 
till att beskriva fenomen och hitta likheter och skillnader i hur intervjupersonerna har svarat. 
En annan aspekt av tematisk analys är att finna förklaringar till de fenomen som undersökts 
(ibid). Inom ramen för denna uppsats identifieras förklaringar och åsikter från respondenterna 
genom att identifiera olika teman som besvarar frågeställningarna. Dessa teman är: aktörernas 
involvering, samarbete och partnerskap, problem och lösningar, kritik, framgång och framtid.  

Resultatet från intervjuundersökningarna presenteras genom utvalda citat. Detta för att 
kunna ge läsaren ett intryck av intervjuns innehåll och personliga interaktion. För att underlätta 
för läsaren återges citaten i skriftlig form för att undvika vardagsspråk, repetitioner och 
utvikningar som kan göra det svårare att förstå innehållet. Citaten presenteras och 
kontextualiseras för att ge läsaren information som kan vara obekant för den. Dessutom tolkas 
citatet och ger ett perspektiv på varför det uttalade är av intresse. Utifrån uppsatsens 
frågeställningar analyseras resultatet med hjälp av det teoretiska ramverk som nästa kapitel 
kommer belysa. Resultatet presenteras och analyseras löpande i kapitel 5. (Kvale and 
Brinkmann, 2014)  

 
4.4 Metodreflektion 
Den pågående pandemin och smittspridningen av viruset covid-19 har förändrat hur möten 
mellan människor kan ske. Arbete hemifrån rekommenderas och universiteten har ställt om till 
distansstudier. Man förväntas ta individuellt ansvar genom att endast träffa människor man 
vanligtvis träffar (Folkhälsomyndigheten, 2020). Eftersom videosamtal är en relativt ny form 
av teknik är det värt att tala om dess tillkortakommanden och om hur denna form av teknik kan 
ha påverkat intervjusituationen (Ahrne och Svensson, 2015, s.39). Det finns vissa fördelar med 
videosamtal före telefonsamtal, det är lättare att se ansiktsuttryck och kroppsspråk via video, 
något man missar via telefon. En nackdel med intervjuer via telefon eller videosamtal är att de 
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blir mer formella. Dessutom kräver en sådan intervju mer förberedelse från intervjuarens sida 
så samtalet inte stannar av. Videointervjuer är därför bäst för sakförhållanden och inte för att 
fånga in föreställningar hos en viss grupp. Detta innebär en nackdel för studien vars syftet är 
att fånga upp aktörernas upplevelser med snabbspåret (Ahrne och Svensson, 2015, s. 44). 
Intervju via telefon eller video ger däremot möjligheten att intervjua människor som är 
geografiskt avlägsna (Kvale och Brinkmann, 2014). Datainsamlingen skedde under en tid när 
människor inte kan resa eller mötas på samma sätt på grund av pandemin. Utan möjligheten att 
intervjua via videosamtal hade inte samma datainsamling kunnat ske. Året med distansarbete 
har fört med sig att många vant sig vid videosamtal vilket kan ha varit en fördel för intervjuerna 
då informanterna verkade bekväma med den intervjuformen. 
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5. RESULTAT 
Detta kapitel presenterar resultatet från fyra stycken genomförda intervjuer. Resultatet 
analyseras utifrån det teoretiska ramverk uppbyggt av den svenska modellen och public-private 
partnerships som exempel på governance.   

 
5.1 Aktörernas involvering i skapandet av snabbspåret  
Bakgrunden för snabbspårsprogrammen ligger i 2015 års flyktingkris som ledde till ett ökat 
mottagande i Sverige. Ylva Johansson, dåvarande arbetsmarknadsminister, tog initiativ till 
trepartssamtal mellan arbetsmarknadensparter på central nivå. Marie Lindbäck, handläggare på 
Arbetsförmedlingen, förklarar snabbspårets syfte som följande:  

 
Många som kom hit hade kompetens inom olika bristyrken. Då togs initiativ till hur vi kan 
förbättra vägen in på arbetsmarknaden för de här personerna. Det var högkonjunktur och fanns 
brist på personal i många yrken. Dessa trepartssamtal ledde till att man kom fram till snabbspår. 
Vi har i Sverige i många år varit dåliga på att ta hand om kompetensen som kommer hit med 
nyanlända till Sverige. Det är klassikern, att det finns väldigt välutbildade taxichaufförer. 

(Intervju med Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 15/12/2020) 
 

Arbetsmarknadens parter fick ta initiativ till att skapa ett snabbspår genom en överenskommelse 
mellan aktörerna. Den svenska modellen har djupa rötter i beslutsfattande på den svenska 
arbetsmarknaden vilket är tydligt när det kommer till utvecklandet av snabbspåret. För att starta 
ett snabbspår krävdes det att det fanns brist på arbetskraft inom yrket. Margareta Stigson, 
platschef på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), berättar om bakgrunden för snabbspåret för 
djursjukskötare: 

 
I samband […] så skedde det diskussioner mellan de gröna näringarna och Arbetsförmedlingen 
för vad man skulle kunna göra och det fanns för bristyrken. Då kom frågan, vad kan man göra på 
den akademiska nivån? Det enda inom de gröna näringarna som man kunde påvisa vara ett 
bristyrke var djursjukskötare. Då kom nästa fråga, bland de nyanlända, vilka är det som skulle 
kunna gå en sådan utbildning? 

(Intervju med Margareta Stigson, platschef på SLU, 11/12/2020) 
 

Det enda tydliga bristyrket inom de gröna näringarna var djursjukskötare. Detta visade sig efter 
diskussioner med branschen och arbetsförmedlingen. Därefter skulle det beslutas om vilka som 
skulle kunna gå en snabbspårsutbildning för djursjukskötare. Eftersom djursjukskötare är ett 
legitimationsyrke krävs en treårig kandidatutbildning i Sverige för att få arbeta inom yrket. 
Därför krävdes innehav av en utbildning på minst tre år inom djurens hälsovård, vilket 
medförde att snabbspårets sökande var veterinärer från tredje land med fyra eller fem års 
utbildning. (Stigson, 2020) 

En policy som varit av största vikt vid genomförandet av snabbspårsprogrammet är 
förordning (2015: 848) om statsbidrag för särskilda främjande och utvecklingsinsatser i syfte 
att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden (Riksdagen, 2015). Marie 
Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, beskriver att: 
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Det är en förordning som styr alla arbetsmarknadsutbildningar, i den finns en möjlighet för 
Arbetsförmedlingen att köpa uppdragsutbildningar på ett lärosäte för personer som har begränsad 
erfarenhet av svensk arbetsmarknad. Då tolkar vi det som att det är personer som har begränsad 
erfarenhet av svensk arbetsmarknad av just det yrket. Det kan ju vara någon som arbetat som 
pizzabagare och det ska ju inte hindra personen från att komma in på snabbspåret. 

(Intervju med Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 15/12/2020) 
 

Förordningen var grundläggande för genomförandet av snabbspåret. Innan den trädde i kraft 
fanns ingen möjlighet för Arbetsförmedlingen att köpa uppdragsutbildningar på lärosäten. 
Arbetsförmedlingen är i maktposition att tolka förordningen och ta beslut om vilka som 
uppdragsutbildningen ska gälla. Förordningen visar på ett skifte mot governance, precis som 
Hedlund och Montin (2009) menar att nu även privata aktörer involveras i beslutsfattande. 
Förutom denna förordning krävdes medverkan från branschens resterande parter för att 
snabbspåret skulle bli av. För Sveriges Lantbruksuniversitets var medverkan givet eftersom de 
är det enda lärosätet som utbildar inom yrkesområdet. Det var även givet för branschen eftersom 
det är de som efterfrågar personal på arbetsmarknaden: 

 
Eftersom det är branschen som efterfrågar djursjukskötare är det då väldigt viktigt att branschen 
ställer upp och erbjuder praktikplatser. Då lovade vi att vi kommer göra allt vi kan för att få 
företagen att ta emot deltagarna på praktik. Det är ju vår roll i hela snabbspåret. Vi kan inte besluta 
om vad som ska ingå i utbildningen men vi kan hjälpa att få ut deltagarna på praktik. 

(Intervju med Emma Terander, Ansvarig Public Affairs på GA, 10/12/2020) 
 

Gröna Arbetsgivares (GA) roll i snabbspåret är att förmedla praktikplatser från sina 
medlemmar. Det är viktigt att de ställer upp och erbjuder praktikplatser eftersom branschen är 
de som efterfrågar personal på arbetsmarknaden. GA har inte kunskap om vad utbildningen ska 
innehålla men är däremot en vital resurs för att deltagarna ska få praktik. GA bidrar med 
specifik kunskap om arbetsmarknaden. Trots att GA inte finansierar snabbspåret så bidrar de 
ekonomiskt med sin tid och sina resurser. Exempelvis genom att kommunicera ut till deras 
medlemmar om snabbspåret och uppmana dem att ta emot praktikanter. Således är snabbspåret 
ett PPP som mobiliserar olika resurser och kunskaper i samarbete med icke-statliga och statliga 
aktörer. Detta är centralt i Forrer et al (2010) perspektiv om PPPs, där staten inte längre är den 
aktör med mest kunskap, och således involverar andra aktörer. Den som har mest kunskap om 
branschen är branschen själva, därav vikten av att de är med i snabbspåret.  

Eftersom snabbspåret är en uppdragsutbildning bekostad av Arbetsförmedlingen förväntas 
SLU ge extra stöd till deltagarna. SLU hade innan snabbspårets startades, drivit 
fortbildningskurser för djursjukskötare utan legitimation. Detta visade sig vara avgörande för 
att SLU skulle ta sig an uppdragsutbildningen. Att SLU redan hade material och kunskapsprov 
som kunde återanvändas för snabbspåret möjliggjorde för snabbspårets implementering. SLU 
anordnade boende för deltagarna, vilket var enklare i Skara än i Uppsala där det råder en större 
bostadsbrist. Arbetsförmedlingen bekostade deltagarnas resor och betalade för dubbelt boende 
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upp till 2200 SEK. (Stigson, 2020) Margareta berättar att den största begränsningen för 
utvecklandet av snabbspåret har varit lärarresurserna: 

 
Men har vi en finansiering så måste vi se till att vi hittar lärarresurserna, och de växer ju inte på 
träd eftersom de inte står utanför och väntar. Djursjukskötare är ju ett bristyrke, så de finns ute på 
arbetsmarknaden. Samtidigt som det måste vara rätt personer, det ska vara personer som utbildar 
på SLU och är involverade i den vanliga verksamheten. Så man inte får någon gräddfil på sidan. 

(Intervju med Margareta Stigson, platschef på SLU, 11/12/2020) 
 

Bristen på djursjukskötare visar sig inte bara ute på klinikerna utan även på lärosätet. Eftersom 
SLU tagit sig an uppdragsutbildningen, lägger Stigson vikt vid att lärarresurserna ska vara 
sådana som utbildar även de ordinarie programstudenterna. (Stigson, 2020)  

 
Innan vi går in i ett snabbspår så måste vi se hur potentialen ser ut. Vi var lite nervösa innan vi 
skulle starta, om vi skulle fylla platserna. Jag hade lite ont i magen då. För annars får vi betala i 
alla fall. Men det gick bra, vi fyllde platserna. 

(Intervju med Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 15/12/2020) 
 

Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, beskriver att det fanns en oro om att inte 
fylla platserna på utbildningen. Eftersom de finansierar snabbspåret så hade de behövt betala 
lika mycket även om inte de fyllt alla platserna. Governance handlar om en självständighet från 
staten där styrningen kan ske från statligt håll men ansvaret delas med andra aktörer (Gregory, 
2009). Det delade ansvaret mellan aktörerna är ett tydligt exempel på governance. Som ett PPP 
arbetar aktörerna tillsammans och investerar i snabbspåret, men ansvarsrollen beror på vilken 
del man belyser. Hade inte Arbetsförmedlingen lyckats fylla alla platser på utbildningen, hade 
de ändå varit ansvariga att finansiera. Ingen annan aktör hade behövt bära det ansvaret. I ett 
PPP har alla samarbetspartner ett tydligt syfte där de bidrar med resurser som är bäst lämpliga. 
(Forrer, et al, 2010). Arbetsförmedlingen finansierar snabbspåret och ansvarar för att fylla 
platserna och SLU utformar utbildningen och ser till att det finns kompetenta lärare till 
utbildningen. Båda aktörerna är med och tar beslut som är viktig för snabbspårets resultat. 
Gregory (2009) menar att governance har ett behov av tillit. Aktörernas beroende av varandra 
i snabbspåret är ett tydligt exempel på detta.  
 
5.2 Samarbete och partnerskap 
Hur och när aktörerna är involverade är viktiga för ett PPP. Det visade sig att det var främst i 
utvecklandet av snabbspåret som samarbete mellan alla parter skedde. Alla aktörer berättar att 
de främst haft kontakt med Margareta Stigson som har drivit snabbspåret på SLU och tagit hand 
om deltagarna i Skara. Gröna Arbetsgivare har kontakt med SLU under snabbspårets gång för 
att se till att deltagarna får praktik eller om något problem skulle uppstå på praktikplatsen. I 
snabbspårets utformning och startskeende var dock Gröna Arbetsgivare (GA) och Kommunal 
med på möten och betonade vikten av att starta snabbspåret. Det var arbetsmarknadens parter 
som tog initiativet till snabbspåret. Kommunal har haft mycket kontakt med Margareta Stigson 
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på SLU samt de fackliga ombuden på klinikerna, och besökte även deltagarna under utbildning 
för att förmedla från facket.  

När Margareta Stigson frågades om hur samarbetet med de andra aktörerna varit betonar 
hon vikten av att hitta lösningar genom samarbete: Vi fick ju kämpa för att bryta lite ny mark 
tillsammans och hitta vägar, för det var ganska nytt. Så vi tog fram en överenskommelse ganska 
snabbt. (Intervju med Margareta Stigson, platschef på SLU, 11/12/2020) Stigson menar på att 
trots förändringar i Arbetsförmedlingens organisation1 har hon ett nära samarbete med 
kontaktpersonen. Hon betonar att det var viktigt att göra snabba beslut och att det krävde ett 
internt arbete att ta fram överenskommelsen och utbildningsplanen. Detta är centralt i Gregorys 
(2009) definition om governance, där det är genom interaktioner de inblandade kan utbyta 
resurser och utveckla gemensamma mål.  

Snabbspåret är skapat utifrån att alla inblandade aktörer vill samma sak. Det gemensamma 
målet i det här fallet är att motverka yrkesbristen på arbetsmarknaden och utbyta resurser genom 
samarbete för att deltagarna ska få utbildning och praktik och slutligen arbete. Anja Westberg, 
förbundsombudsman på Kommunal, betonar detta: 

 
Om inte parterna tillsammans hade skrivit under överenskommelsen så hade inte det här kommit 
igång. Det är vi som är avtalsbärare. Men det var självklart att vi sa ja till det här. Att försöka få 
in människor i arbete och framförallt få en bra anställning i bristyrken. Det är väl jätteviktigt.  

(Intervju med Anja Westberg, förbundsombudsman på Kommunal 8/12/2020) 
 

Parternas överenskommelse är av största vikt för att snabbspåret skulle kunna bli av. Att anställa 
individer i bristyrken och minska arbetslösheten är viktigt för Kommunal och därmed självklart 
att involvera sig. För snabbspåret var det viktigt att alla aktörer involverade sig i att få 
överenskommelsen och bidra med sin del av snabbspåret. Den svenska modellen utgörs av 
dialoger och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter (Magnusson, 2017). I snabbspåret 
är deras maktposition tydlig då det bygger ett trepartssystem där parterna ställer upp och skriver 
under överenskommelsen.  

Snabbspåret bygger på att alla inblandade aktörer vill se goda resultat. Margareta Stigson, 
platschef på SLU, berättar att möjligheterna är fantastiska: Det är ju en väldig brist i den här 
branschen så det är klart att det ger en möjlighet både för individen och arbetsgivaren (Intervju 
med Margareta Stigson, platschef på SLU, 11/12/2020). Även Anja Westberg, 
förbundsombudsman på Kommunal, menar på att det finns bara saker att vinna på samarbetet 
med Gröna Arbetsgivare: Vi vill ju ha samma sak. De vill ha duktig personal och vi vill att våra 
medlemmar ska ha schyssta villkor och schyssta arbetsplatser. Det är bara vinna-vinna! 
(Intervju med Anja Westberg, förbundsombudsman på Kommunal 8/12/2020). Johansson 
(2014) menar att grundpelaren i den svenska modellen är att genom överenskommelser nå 
gemensamma mål på arbetsmarknaden. Detta är Kommunal och Gröna Arbetsgivare vana vid 
och har därför ett gott samarbete. Genom detta samarbete kan de nå det gemensamma målet för 

 
1 Arbetsförmedlingen har under snabbspårets gång genomgått en omorganisering där lokala kontor har stängts ner 
och ersatts av mer digitala tjänster. (SVT, 2020) 
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snabbspåret. Detta är ett exempel på hur snabbspåret är ett PPP som ökar effektiviteten genom 
samarbete (Brinkerhoff et al, 2011).  

 
Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, utvecklar vad som är avgörande för 
skapande av snabbspåret:  

 
Framförallt att vi fick den här förordningen, den är ju helt avgörande. Att den kom till. Sen att 
regeringen tog initiativ om trepartssamtal så idén kom till, att parterna skulle vara så involverade 
som de är i snabbspåren. Det är ju bara i snabbspåret som vi har ett så nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter. Vi har ju kontakt med branscherna men kanske inte på det viset, inte 
med parterna, det är ju unikt för snabbspåren.  

(Intervju med Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 15/12/2020) 
 

Förordning som gjorde det möjligt för Arbetsförmedlingen att köpa uppdragsutbildningar på 
lärosäten var helt avgörande för snabbspåret. Trepartsystemet som den svenska modellen 
grundar sig i är också vad som gör snabbspåret unikt. Arbetsförmedlingen är utöver 
snabbspåren, annars inte i så nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Detta menar 
Lindbäck är unikt för snabbspåret. Forrer et al (2010) belyser att PPP är ett unikt förhållande 
mellan icke-statliga och statliga aktörer. I snabbspåret är ett tätt samarbete mellan aktörerna 
betydelsefullt för goda resultat. 

 
5.3 Problem och lösningar 
Snabbspåret har medfört problem för både aktörer och deltagare. Gröna Arbetsgivare hade 
ansvar för att uppmana sina medlemmar att ta emot deltagarna på praktik. Under snabbspårets 
andra omgång sammanföll praktiken med coronapandemin, vilket gjorde det svårare för 
deltagarna att få praktik. Emma Terander på Gröna Arbetsgivare, riktar kritik mot hur upplägget 
ser ut, då deltagarna ska komma ut på praktik i starten av sommaren då klinikerna har svårare 
att ta emot deltagarna. Trots att SLU är den viktigaste aktören i form av utbildare har Gröna 
Arbetsgivare en viktig roll att fylla då halva snabbspåret består av praktik. Forrer et al (2010) 
belyser att framgång inom ett PPP handlar om att involvera rätt kunskap och kompetens från 
varje aktör.  

 
I och med pandemin så har de varit ännu kortare om personal och svårt att få ut deltagarna i år. 
Jag och Margareta Stigson har kommunicerat om det och försökt ligga på företagen. Eftersom det 
är vi som sagt att det finns ett behov av djursjukskötare då måste vi från branschens sida ta vårt 
ansvar, för det handlar ändå bara om ett 20-tal personer. 

(Intervju med Emma Terander, Ansvarig Public Affairs på Gröna Arbetsgivare, 10/12/2020) 
 

Terander menar på att branschen måste ta sitt ansvar, eftersom det råder en brist på verksamma 
inom yrket. Dessutom spelar storleken på gruppen roll, det handlar bara om 20 personer. Emma 
menar alltså att det inte borde vara allt för svårt att göra ansträngningen som krävs för att ge 
individerna praktik. För att lösa eventuella problem så är samarbetet oerhört viktigt. Detta citat 
illustrerar en central del i Brikertoff et al (2011) syn på PPPs, att bidra med integrerade 
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lösningar för att lösa problem. Citatet visar även på motivationen från alla parter att upprätthålla 
sin del av överenskommelsen.  

Redan vid starten av snabbspåret var lärarbristen en svårighet för att genomföra det, och 
var också anledningen till ett tidsglapp mellan första och andra omgången. Att djursjukskötare 
blev ett legitimationsyrke har delvis gett brister på arbetsmarknaden men även i utbildningen. 
Margareta Stigson, platschef på SLU, berättar att detta var anledningen till att SLU sa nej till 
att införa en ny omgång 2018. Att införa ett snabbspår får inte konkurrera med den ordinarie 
programutbildningen. Det kräver att det finns plats och resurser för att snabbspåret ska kunna 
genomföras. Margareta Stigson, platschef på SLU, var kluven när hon behövde försvara i media 
varför snabbspåret inte skulle genomföras igen trots att det fick så goda resultat. Det blir en 
märklig situation för henne att försvara SLU med hänvisning till bristande resurser då hon själv 
gärna ville att det skulle genomföras igen. Detta är ett tydligt exempel på ansvarsperspektivet i 
snabbspåret. Då vissa av aktörerna kunde agera påtryckande för att få igenom beslut medans 
den avgörande aktören (SLU) måste försvara varför de inte har resurserna. (Stigson, 2020) 

 
5.4 Kritik  
När snabbspåret för djursjukskötare skulle startas fanns kritik att det inte skapades för ett annat 
yrke. Anja Westberg, förbundsombudsman på Kommunal, riktade kritik mot att det inte 
startades ett snabbspår inom andra yrken. Hon ansåg att trots att djursjukskötare var ett bristyrke 
så fanns det även brist inom yrken i exempelvis lantbruket och trädgård som inte syntes i 
arbetsförmedlingens listor. Där betonade hon att det fanns både jobb och färdiga 
valideringsverktyg som hade kunnat minska kostnaderna för snabbspåret jämfört med 
snabbspåret för djursjukskötare som hon beskriver som mycket pengar för lite folk (Intervju 
med Anja Westberg, förbundsombudsman på Kommunal 8/12/2020). För andra aktörer var 
snabbspåret för djursjukskötare de mest givna men diskussioner skedde om det inte kunde vara 
ett snabbspår för veterinärer istället. Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 
beskrev att det var oklart hur pass stort bristyrke veterinär var. Att yrket hade en brist på 
arbetskraft är det tydligaste kravet för att ett snabbspår ska skapas. Veterinärutbildningarna 
varierar dessutom i andra länder och den svenska utbildningen har väldigt höga krav. Idag har 
hon frågat SLU om det inte går att genomföra ett snabbspår även för veterinärer men de har 
inte resurserna. (Lindbäck, 2020) 

SLU har en tilläggningsutbildning för veterinärer från tredje land (TUVET). Den 
utbildningen är två år, men bara ett fåtal antas varje år vilket gör den nära omöjlig att komma 
in på enligt Emma Terander på Gröna Arbetsgivare. Hon beskriver det som ett slöseri, när vi 
har så många veterinärer i landet som inte har någon legitimation och det är en sådan brist på 
arbetsmarknaden. (Intervju med Emma Terander, Ansvarig Public Affairs på Gröna 
Arbetsgivare, 10/12/2020)  

Anja Westberg, förbundsombudsman på Kommunal, menar på att det fanns en oro kring 
djursjukskötarna att snabbspåret skulle leda till en genväg till yrket. Men när det blev klart att 
det var veterinärer från tredje land som skulle legitimera sig till djursjukskötare försvann oron. 
Hon spekulerar även att, hade det inte varit veterinärer, utan tillgängliggjorts för andra grupper 
så hade de nog inte skrivit på överenskommelsen (Westberg, 2020). Här visas tydligt 
maktperspektivet som arbetsmarknadens parter har i den svenska modellen och att makten har 
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skiftat till icke-statliga aktörer. Hade inte Kommunal skrivit på överenskommelsen hade inte 
snabbspåret genomförts. Djursjukskötare är inte ett legitimationsyrke i andra länder och detta 
gör att deltagarna måste nedgradera sig. Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 
menar på att det inte var helt självklart att göra kravet till veterinärutbildade eftersom det var 
kontroversiellt att nedgradera någons utbildning. Hon beskriver att det är som att göra en läkare 
till sjuksköterska vilket inte ses som självklart. Men trots detta fanns ett stort intresse av de 
inskrivna på arbetsförmedlingen att gå snabbspåret. Hon poängterar att det är ett jättebra sätt 
för deltagarna att ta sig in i sitt yrkesområde. (Intervju med Marie Lindbäck, handläggare på 
Arbetsförmedlingen, 15/12/2020) 

Men aktörerna håller med om att det är synd att de inte kunde få validera sin examen och 
arbeta som veterinärer istället: 

 
Jag tror att allihop hade hellre arbetat som veterinärer, men för att få stanna i Sverige och 
framförallt för anhöriginvandring, behöver man tjäna en viss summa i lön och då gäller det att få 
tag i ett bra jobb snabbt. Jag tänker att när de har jobbat att de senare då kanske har pengar så de 
kan gå utbildningen för att validera sig till veterinärer. 

(Intervju med Anja Westberg, förbundsombudsman på Kommunal 8/12/2020) 
 

Anja Westberg, förbundsombudsman på Kommunal, tror att de flesta av deltagarna hellre hade 
arbetat som veterinärer men att anhöriginvandring kan spela roll i deras beslut.2 Även Emma 
Terander på Gröna arbetsgivare lyfter detta perspektiv: Har du läst till veterinär så vill du väl 
jobba som veterinär? Inte vara djursjukskötare och stå och titta på en veterinär som arbetar 
bredvid dig. (Intervju med Emma Terander, Ansvarig Public Affairs på Gröna Arbetsgivare, 
10/12/2020) Aktörerna spekulerar att deltagarna kanske väljer att gå snabbspåret för att få ett 
jobb inom branschen och tjäna ihop pengarna som krävs för att få hit sin familj för att senare 
kunna finansiera tilläggningsutbildningen för veterinär (TUVET). Både Anja Westberg och 
Emma Terander lyfter fram något som Margareta Stigson hört från flera håll, det faktum att 
deltagarna måste nog hellre vilja bli veterinärer: 

 
De flesta tänkte nog så från början, att de hellre ville bli veterinärer. Men de allra flesta när de 
kom in i utbildningen […] såg att det här var ett legitimationsyrke, som det inte har haft i sina 
hemländer och såg att det fanns någon slags status i den här utbildning tillsammans med 
möjligheten att få jobb då 

(Intervju med Margareta Stigson, platschef på SLU, 11/12/2020) 
 

Stigson tror att det är ett synsätt som kan ha funnits i början men försvann på grund av 
utbildningens status och möjligheten till jobb. Hon utvecklar med att säga att: Det kan ju finnas 
några stycken som sen vill gå TUVET som har tagit snabbspåret som ett kliv, vi har en i den 
här andra omgången som gjort det och kommit in på TUVET nu (Intervju med Margareta 

 
2 2016 kom en tillfällig lag (2016:752) som begränsade möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Denna lag 
påverkade även anhöriginvandring med krav att individen ska kunna försörja sig själv och sina anhöriga 
(Migrationsinfo, 2020) 
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Stigson, platschef på SLU, 11/12/2020). Det finns alltså de som använt snabbspåret som ett kliv 
in i branschen men sen ändå väljer att validera sin veterinärutbildning. Aktörerna är oense om 
vad denna konsekvens har för påverkan på snabbspåret:   

 
Det har vi debatterat också. Vi har inte svart på vitt att det är så, men det spekuleras att det är en 
snabb väg för att kunna ta hit familjen. Helt mänskligt ju! Alla skulle göra så om chansen fanns, 
man vill ju ha sin familj nära sig. Men är det lyckat då? Nej, för vi behöver ju djursjukskötare 
också. Jag skulle inte säga att platserna är bortslösade, men det är ju inte så det var tänkt. Det var 
ju tänkt att de skulle få rätt jobb i rätt bransch men inte också belasta TUVET.  

(Intervju med Emma Terander, Ansvarig Public Affairs på Gröna Arbetsgivare, 10/12/2020) 
 

Terander noterar att de inte har bevis på att deltagandet är en snabb väg för att ta hit familjen 
men att det är mänskligt. Att deltagarna i ett senare steg skulle gå TUVET är inte det resultat 
de hade velat se av snabbspåret då de behöver djursjukskötare i branschen. Arbetsförmedlingen 
ser det inte alls som en risk utan en möjlighet att vidareutbilda sig till veterinär efter 
snabbspåret: 

 
Vi har ett snabbspår för lärare där nästan syftet att det ska förbereda för att komma in på den 
kompletterande utbildningen. Så vi är absolut inte i ett konkurrensförhållande med kompletterande 
utbildning. Då får de ju legitimation som veterinär vilket de är utbildade till och som kommer ge 
en bättre lön. Det är bara bra. Ingen risk utan en möjlighet. Men TUVET tar in väldigt få, jag tror 
det är fem om året.  

(Intervju med Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 15/12/2020) 
 

Enligt Lindbäck är det istället för risk, en möjlighet för deltagarna att vidareutbilda sig efter 
snabbspåret. Hon menar på att snabbspåret inte alls är i konkurrens med kompletterande 
utbildningar. Detta visar en skillnad i hur aktörerna ser på eventuella konsekvenser av 
snabbspåret. 

 
5.5 Framgång och framtid 
Då majoriteten fick legitimation och arbete efter snabbspårets första omgång betonar aktörerna 
framgången. Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, beskriver att 
djursjukskötarsnabbspåret är flaggskeppet när det gäller resultat. Vad är anledningen till att 
snabbspåret fått så bra resultat?  

 
Jag tror att det är för att SLU jobbat på ett väldigt bra sätt. Praktiken är väldigt strukturerad med 
vissa moment de ska klara av och sedan ett slutprov. När det är klart får de legitimation. Det är 
väldigt tydligt vad som krävs och det är ett jättestort bristyrke. De faktorerna tillsammans måste 
man säga är ett vinnande koncept.  

(Intervju med Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 15/12/2020) 
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Lindbäck beskriver att det är arbetssättet hos SLU tillsammans med det faktum att det är ett 
bristyrke, som gjort snabbspårets framgångsrikt. Den faktorn tillsammans med det faktum att 
det är ett bristyrke är ett vinnande koncept. Margareta Stigson, platschef på SLU, håller med:  

 
Vi anpassade oss efter målgruppen och vi försökte hitta lösningar […] Med kulturskillnaderna, 
tog vi med våra egna hundar. För de som hade svårt på praktiken, såg Arbetsförmedlingen till att 
de fick förlängd praktik och kunde fullfölja sin momentlista. Så jag tror att det var från alla håll 
krävs ett engagemang för att hitta lösningarna och självklart att det fanns arbetsgivare som var 
intresserade och tog hand om de på rätt sätt. 

(Intervju med Margareta Stigson, platschef på SLU, 11/12/2020) 
 

Margareta Stigson beskriver snabbspårets framgång som en kombination av engagemang från 
alla aktörer. Att SLU hittade lösningar för att ge deltagarna stöd kring de kulturella problem 
som uppstod under utbildningen samt att Arbetsförmedlingen var flexibel och kunde förlänga 
praktik för vissa deltagare. En avslutande faktor var även att det fanns arbetsgivare som tog 
emot dem på praktik. Emma Terander betonar att Jag tror det är väldigt viktigt att om man ska 
starta ett snabbspår så krävs en tät kontakt med näringslivet. För det är ju till sist dit de ska. 
Det är inte utbildning för utbildningens skull. (Intervju med Emma Terander, Ansvarig Public 
Affairs på GA, 10/12/2020) Det är i snabbspåret viktigt att aktörerna samarbetar och är flexibla. 
Brinkerhoff et al (2011) beskriver en faktor som leder till ett PPP är bidragandet av integrerade 
resurser på problem. Snabbspåret är ett tydligt exempel på ett PPP där samarbete leder till 
förbättringar för syftet som snabbspåret ska uppnå, vilket är legitimation och anställning på 
arbetsmarknaden.  

 
Emma Terander, på Gröna Arbetsgivare, beskriver Margaretas drivkraft för snabbspåret som 
en avgörande faktor för att det ska ha lyckats:  

 
Men som många andra delar av samhället så krävs det att det finns en eldsjäl någonstans. 
Margareta är en sån, men också att det finns någon på företagen som ser vikten av att deltagarna 
verkligen kommer ut på praktik.  

(Intervju med Emma Terander, Ansvarig Public Affairs på GA, 10/12/2020) 
 

Det är tydligt ifrån citatet att Margareta Stigson var en drivande person i snabbspåret. För att 
en åtgärd som snabbspårsprogram ska kunna lyckas krävs, enligt Terander, att det finns 
individer som driver frågan. Margareta var en sådan på SLU. Hon betonar även, vikten av att 
sådana personer också finns på arbetsplatserna och ser värdet i att ta emot deltagarna på praktik. 
I ett PPP tjänar alla aktörer på att partnerskapet lyckas och därav vikten att göra investeringar 
tillsammans (Forrer et al, 2010). Detta är vad som gör snabbspåret för djursjukskötare lyckat. 
Investeringarna från alla aktörer är vad som således leder till deltagarnas legitimation och jobb.  

Det går inte att förneka vikten av Margareta Stigsons roll i snabbspåret. Hon har varit 
drivande och engagerad i det från start. Nu har SLU sagt ifrån till en tredje omgång, av samma 
anledning som de först tackade nej till den andra omgången, fakulteten har för få resurser. 
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Dessutom pensioneras Margareta Stigson 2021 och kan inte längre driva snabbspåret på SLU. 
(Intervju med Margareta Stigson, platschef på SLU, 11/12/2020 

 
Den enda aktören som behövde delta egentligen var SLU. När de inte vill så blev de ingenting och 
när de vill så blir det. Man kan liksom inte tvinga ett lärosäte att göra något.  

(Intervju med Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, 15/12/2020) 
 

Marie Lindbäck, handläggare på Arbetsförmedlingen, betonar hur viktig aktör SLU är i 
snabbspåret. När de säger ifrån blir det inte av och när de har möjligheten genomförs det. Därför 
är det enligt henne, den enda aktören som behövde delta. I ett PPP har staten fortfarande det 
främsta ansvaret även om privata aktörer har en del i beslut och resultat (Forrer et al, 2010). 
Utan SLU är inte snabbspåret möjligt att genomföra, men utan privata aktörer som bidrar med 
praktikplatser hade inte snabbspåret haft lika goda resultat. Resultatet av ett PPP är beroende 
av samarbete med privata aktörer och hade inte varit bättre om staten genomfört det helt på 
egen hand (Forrer et al, 2010).  

Även arbetsförmedlingens framtid är oviss. De går in i en reformering 2022 med syfte att 
arbetsmarknadspolitiken ska nå ut till fler individer (SKR, 2020). Det är oklart vilka möjligheter 
som kommer finnas att fortsätta med resterande snabbspårsprogram. Därför har 
Arbetsförmedlingen inga överenskommelsers med lärosäten längre än 2022. (Lindbäck, 2020) 
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6. DISKUSSION 
Kapitlet kommer att besvara uppsatsens frågeställningar samt diskutera hur detta förhåller sig 
till bakgrunden och det teoretiska ramverket för uppsatsen.  

 
6.1 Hur skapades snabbspåret för djursjukskötare?  
Flyktingkrisen skapade ett större behov för integration på arbetsmarknaden. Samtidigt råder det 
arbetsbrist i många yrken på den svenska arbetsmarknaden. Genom trepartssystem skapas 
snabbspår som en åtgärd för att minska bristen på arbetskraft och öka integrationen. 
Arbetsmarknadens parter ber om ett snabbspår inom sin bransch och det godkänns av 
Arbetsförmedlingen. På grund av bristen på djursjukskötare utformades utbildningen utifrån 
Jordbruksverkets krav och Sveriges Lantbruksuniversitets erfarenhet av fortbildningar. 
Snabbspåret för djursjukskötare skapades relativt snabbt och kunde göra det eftersom SLU hade 
erfarenhet av fortbildningskurser och kunde återanvända materialet. Först och främst krävdes 
en förordning för att snabbspåret skulle kunna implementeras. Resultatet visade hur detta tyder 
på ett samhällskifte till governance. Governance möjliggör snabbspåret att genomföras genom 
att involvera icke-statliga aktörer. Utöver detta så skapas snabbspåret genom en 
överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, något som är grundpelaren i den svenska 
modellen. Arbetsförmedlingen har makt att tolka förordningen och avgöra vilka som kan delta 
i snabbspåret.  Peck och Tickell (2002) hävdar att den statliga involveringen är hög i frågor om 
arbetsmarknad och integration. Detta resultat visar att statliga aktörer står i maktposition även 
om privata aktörer kan involveras i beslutsfattande.  

Eftersom djursjukskötare är ett legitimationsyrke i Sverige var det viktigt att det ställdes 
höga krav på de som skulle delta i snabbspåret. Därmed togs beslutet att deltagarna skulle ha 
minst tre års utbildning i djurens hälsovård. Djursjukskötaryrket kräver inte legitimation i andra 
länder, vilket gjorde att de som var behöriga för snabbspåret istället var veterinärer med fyra 
eller fem års utbildning. Detta innebär en nedgradering för deltagarna. Att det inte startades ett 
snabbspår för veterinärer istället var något aktörerna ifrågasatte. Men för att ett snabbspår skulle 
bli godkänt av arbetsförmedlingen krävdes att det var ett tydligt bristyrke, vilket inte veterinär 
ansågs vara 2017. Men varför nedgradera en veterinär till djursjukskötare? Det finns en 
tilläggningsutbildning för veterinärer från tredje land via SLU, problemet är att denna är svår 
att komma in på, endast fem tas in varje år. Idag ser man hur även veterinäryrket är i stort behov 
av arbetskraft. Det är genom utlandsutbildade veterinärer som man fyller behovet på 
djursjukvårdsmarknaden i Sverige idag. Det är tydlig att utbildningsmöjligheterna inte matchar 
arbetsmarknaden vilket leder till större brister, samtidigt som många individer besitter kunskap 
som inte valideras. Snabbspårsprogrammet för djursjukskötare är en åtgärd som skapar 
möjligheter för både deltagarna att ta sig in i sin bransch men även för Sverige att minska 
segregationen på arbetsmarknaden. Det var i denna bakgrund som snabbspåret skapades och 
det är därför avgörande att förstå vad som gör snabbspåret framgångsrikt eller inte.  

 
6.2 Vad är aktörernas upplevelse av snabbspåret? 
Resultatet visade att det var givet för alla aktörer att skriva under överenskommelsen och 
involvera sig i snabbspåret. Den svenska modellen förklarar att det finns en tradition av 
förhandlingar och trepartssamtal (Johansson, 2014). Det framgick att aktörernas involvering 
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var varierande under både tid och ansvar. Kommunal besökte deltagarna för att informera om 
fackförbundet. Gröna Arbetsgivare kommunicerade ut till sina medlemmar om att ta emot 
deltagarna på praktik. Arbetsförmedlingen bistod med finansiering för snabbspåret till SLU 
samt för resor och boende till deltagarna. SLU ansvarade för utbildningen.  

Förutom att finna det givet att involvera sig i snabbspåret upplevade aktörerna att det fanns 
mycket att vinna på snabbspårets framgång. Brinkerhoff et al (2011) skriver om olika faktorer 
som leder icke-statliga aktörer till att samarbeta i ett PPP. En av faktorerna är att gå från en 
icke-vinnande situation till en ”vinn-vinn” situation. Man kan se snabbspåret som ett PPP i den 
mening att det leder till en vinnande situation för alla parter. Det finns brister på djursjukskötare, 
det finns individer med kompetens som skulle kunna motverka dessa brister och samtidigt 
förkorta nyanländas väg till arbetsmarknaden. Alla aktörer i snabbspåret gynnas av att komma 
ifrån denna icke-vinnande situation och att snabbspåret lyckas. Genom ett PPP kan aktörerna 
samordna resurser och specifik kunskap i samarbete mot en vinnande situation. För 
arbetsmarknadens parter fanns det alltså inga förluster i att engagera sig i snabbspåret. För 
arbetsförmedlingens del fanns det vissa oroligheter kring finansieringen. Hade de inte lyckats 
fylla alla platser med deltagare så hade de ändå behövt betala Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) för utbildningen. Upplevelsen hos SLU handlade istället om bristen på lärarresurser. 
Arbetsförmedlingen betalar mer för snabbspåret än vad den reguljära utbildningen gör, vilket 
innebär att SLU förväntas ge mer stöd till deltagarna. Men om snabbspåret skulle genomföras 
så fick det inte konkurrera med den reguljära utbildningen på SLU. Eftersom det är en brist på 
djursjukskötare på arbetsmarknaden skapar detta också en lärarbrist. Paradoxen innebar att det 
fanns svårigheter för SLU att involvera sig i snabbspåret mellan omgång ett och två, men också 
anledningen till att det inte genomförs en tredje omgång.  

Det fanns en uppfattning om att deltagarna hellre arbetat som veterinärer. 
Arbetsförmedlingen beskrev det som att göra en läkare till sjuksköterska och Gröna 
Arbetsgivare var övertygad om har man läst till veterinär, vill man väl jobba som veterinär? 
Inte stå bredvid en. Detta visar aktörernas syn på deltagarnas nedgradering. Något som blev 
tydligt i resultatet var synen på att snabbspåret skulle kunna utnyttjas av deltagarna. Kommunal, 
spekulerade att deltagarna kanske utnyttjade det som en snabb väg mot ett välbetalt jobb för att 
kunna möta de höga försörjningskrav som ställs för anhöriginvandring. Även Gröna 
Arbetsgivare hade spekulerat i detta men att det inte gick att bevisa att det var så. Om deltagarna 
utnyttjade snabbspåret för att snabbt få ett välbetalt jobb, ta hit sina familjer och sedan ansöka 
till TUVET. Är snabbspåret för djursjukskötare verkligen lyckat då? Resultatet visade att 
aktörerna var oense. Margareta Stigson på SLU menade på att de flesta kanske tänkte att de 
hellre ville bli veterinärer i början, men att det fanns aspekter för djursjukskötaryrket som de 
kom att inse en tid in i utbildningen. Arbetsmarknadens parter menade istället att snabbspåret 
inte är lyckat då. Djursjukskötare behövs i branschen och syftet var inte att snabbspåret skulle 
leda till en ytterligare belastning på TUVET. Arbetsförmedlingen höll inte med om riskerna 
och menade istället att det bara var en möjlighet och bra om deltagarna vidareutbildade sig. Det 
visade sig att minst en deltagare hade sökt till TUVET och antagits efter snabbspåret.  Men om 
spekulationen stämmer eller inte är inte en slutsats som går att dra från denna studie utan skulle 
behöva utvärderas i framtida forskning. 
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6.3 Hur har aktörernas involvering påverkat snabbspåret?  
Resultatet visar på att aktörernas involvering i snabbspåret var avgörande för att det skulle bli 
det flaggskepp som det beskrivs som idag. Aktörerna berättar att det beror på olika faktorer. 
Upplägget på utbildningen var bra och SLU gjorde det tydligt vad som krävs av deltagarna att 
få sin legitimation i slutändan. Ytterligare faktor är att det är en faktiskt brist på 
arbetsmarknaden, och att branschen är aktivt involverad i snabbspåret. Detta är faktorer som 
tyder på ett lyckat public-private partnership.  

Bortsett från det, visar resultatet hur viktig roll Margareta Stigson spelat i snabbspåret. Inte 
bara i beslutsfattande kring utbildningens start men också med deltagarna, då alla aktörer 
beskrev henne som en drivande person för att de skulle kunna lyckas. Således är involvering 
från SLU det främsta som påverkar snabbspåret. Detta är tydligast i att snabbspåret endast 
genomförs om SLU har tillräckligt med resurser för det. Även i framtiden för snabbspåret är 
detta tydligt då det inte kommer genomföras igen, trots framgången. Detta kan ha att göra med 
det faktum att Margareta Stigson pensioneras 2021. En sådan drivande person har varit 
avgörande för snabbspårets framgång. Det är värt att diskutera vilka konsekvenser det har på 
ett projekt, att det främst är en aktör eller nyckelperson som är mest drivande. En begränsning 
som denna studie visat är att snabbspåret är beroende av resurser på SLU men även Margareta 
Stigson som individuell aktör. Samtidigt som det teoretiska ramverket kan appliceras för att 
förstå snabbspåret kan det även argumenteras att snabbspårets framgång inte har att göra med 
samarbete och governance utan istället en enskild aktörs engagemang.   

Snabbspåret må ses som ett flaggskepp av resultat men värt att poängtera är att det hade 
relativt få deltagare. Snabbspåret för djursjukskötare hade ett tjugotal deltagare och dess 
inverkan i arbetsmarknadsintegrationen kan vara liten i jämförelse med ett större snabbspår, 
även om det eventuellt inte har samma procentuella resultat. Det faktum att snabbspåret 
involverade en liten grupp kan ha varit avgörande för dess framgång. Detta argument grundar 
sig i att Margareta Stigson hade möjligheten att vara ett stöd för deltagarna och att Gröna 
Arbetsgivare såg värdet av att de fick praktikplats, just eftersom det var en liten grupp. Hade 
snabbspåret för djursjukskötare involverat fler deltagare hade det kanske inte haft lika goda 
resultat.  
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7. SLUTSATS 
Flyktingkrisen har skapat ett större behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder samtidigt som 
det råder brist på arbetskraft inom ett flertal branscher. Många av de som kom till Sverige har 
kompetens inom olika bristyrken, därför tog regeringen initiativ till att skapa en åtgärd för att 
förenkla vägen in på arbetsmarknaden för dessa individer. Baserat på denna studie går det att 
se att trepartssystemet fortfarande är involverade i arbetsmarknadsintegrationen.  Efter andra 
världskriget rekryterades arbetskraftsinvandrare aktivt till industrin i Sverige, idag fyller 
flyktingar med bristkompetens ett annat behov på arbetsmarknaden. Detta tyder på att den 
svenska modellen har djupa rötter på arbetsmarknaden än idag.  

Denna studie redogör att snabbspåret är skapat i ett arv av den svenska modellen. Genom 
trepartssystem mellan arbetsmarknadens parter, arbetsförmedlingen och SLU kunde 
snabbspåret för djursjukskötare skapas. Snabbspårets genomförande ligger till grund i en ny 
förordning som kom 2015 vilket gjorde det möjligt för arbetsförmedlingen att köpa 
uppdragsutbildningar på lärosätet. Utan denna förordning så hade inte snabbspåren kunnat ske. 
Aktörerna upplevde det givet att involvera sig i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som 
snabbspåret. Det teoretiska ramverket analyserade aktörernas involvering i snabbspåret. 
Aktörerna upplevde att flexibilitet, samarbete och målinriktade anpassningar i kombination 
med det faktum att det finns en brist på djursjukskötare i Sverige var avgörande faktorer för 
snabbspårets framgång.  

Sammanfattningsvis konstaterar studien att samarbetet mellan aktörerna hade en påverkan 
på snabbspårets resultat. Involveringen av de olika aktörerna handlade om att mobilisera 
kunskap och resurser genom samarbete. Exempelvis hade arbetsgivarorganisationen relevant 
kunskap om branschen och kunde bidra genom att erbjuda praktikplatser via sina medlemmar. 
Men uppsatsen identifierar SLU och Margareta Stigson som nyckelaktör i snabbspåret och 
diskuterar vilken påverkan detta har på snabbspåret.  

För att dra större slutsatser kring involveringen av privata aktörer i snabbspår och vad det 
har för påverkan på resultat krävs en mer omfattande studie. Framtida forskning skulle kunna 
inkludera ett snabbspår med fler deltagare för att undersöka hur samarbete mellan aktörer skiljer 
sig. Snabbspåret för djursjukskötare, trots att det ses som ett flaggskepp gällande resultat, var 
en relativt liten utbildning. Detta måste haft en påverkan på nyckelaktörens möjlighet att 
engagera sig och således snabbspårets resultat.  
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Bilaga 1:  Intervjuguide 
 
Inledningsfrågor 
Vad är din roll inom snabbspåret? 
Hur länge har du varit involverad? 
Är du fortfarande involverad i snabbspåret?  
 
Bakgrund  
Kan du kort berätta om bakgrunden för snabbspåret? 
Vad var din roll i utvecklandet av snabbspåret? Varför valde du att bli involverad?  
Vilka aktörer var involverade? 
Vad tar det att utforma ett snabbspår? Tidsaspekt - implementering - hur utformas det? 
Vilka krav finns? Legitimering? Kulturell kunskap? Hur lyckas man som djursjukskötare i 
Sverige? Vilken annan kunskap krävs för att lyckas inom yrket?  
 
Aktörens roll  
Fanns det några begränsningar med att involvera sig i snabbspåren?  
Statistik visar på att det tar ca 5 till 10 år för en nyanländ att få arbete i Sverige. Varför tror du 
det tar så lång tid? 
Hur kan snabbspår snabba upp denna process? Gör snabbspåret att det går fortare för en 
nyanländ att få jobb?   
Hur lång tid tar det från att en individ kommer till Sverige innan hen placeras i ett snabbspår? 
Underlättar snabbspåren för snabbare anställning eller handlar det om anställning i “rätt” 
bransch? 
Har ni statistik om arbete efter snabbspåret? Vilka jobb (inom vilka fält) får de anställning? Är 
det tillsvidareanställning/fast anställning? Heltidsanställning?  
 
Samarbete 
Vilka samarbetar du med?  
Vilka är involverade och hur fungerar detta samarbete? 
Fortsätter ni samarbete eller var det endast i början?  
Hur är samarbetet med arbetsförmedlingen? Om inte bra, hur kan det förbättras?  
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Hur ser du på reformeringen av arbetsförmedlingen?  
 
Snabbspårets funktion 
Snabbspåret avslutades på grund av brist på lärare? Kan ni prata om det? Jag läste att det 
handlade om konkurrensen med de vanliga programstudenterna? 
Vilka deltar inom snabbspåret? Vem beslutar om vem som får delta? 
Varifrån kommer deltagarna? Födelseland?  
Väljer arbetsförmedlingen ut deltagare? I så fall, hur fungerar det? 
Om inte, hur görs urvalet av deltagare?  
Vad krävs av deltagande gällande geografisk placering? Måste de exempelvis flytta till Uppsala 
för utbildningen där? 
Hur hjälper snabbspåret att etablera sociala nätverk? 
Vilka policys har haft störst påverkan på snabbspåret för djurskötarutbildningen?  
Vilka policys skulle kunna förbättras för att göra det enklare att skapa ett snabbspår?  
Vad är det som gjort att snabbspåret inom Djurskötarutbildningen lyckats? 
Hur ser konkurrensen ut gällande praktik för deltagarna? Kan aktörer erbjuda praktik? Görs 
detta i närheten av deltagarens hem? Påverkar detta ordinarie studenter?  
 
Det svenska språket 
Hur ser språkkunskaper ut? Kan deltagarna vara med utan kunskap i det svenska språket? Vilket 
språk undervisas? 
Hur utformas kunskapsprovet? - (Relevant fråga för SLU) 
I överenskommelsen står det att: “Den asylsökande förväntas, efter beviljat uppehållstillstånd, 
ha uppnått en viss nivå i svenska språket vid tidpunkten för etableringsperiodens inledning. Det 
är värdefullt om en initial kompetenskartläggning av den nyanlända akademikern har skett före 
uppehållstillstånd.” 
Hur viktigt har varit med den nyanländes språknivå för vidare studier inom snabbspåret? 
Jag hörde att Arbetsförmedlingen ger ut en språkkurs innan starten av kursen. Hur väl fungerar 
det?  
Vilka är de största möjligheterna och utmaningarna med snabbspåret?  
 
Kritik av snabbspåret  
Vems ansvar är integrationen? Vilken roll har arbetsgivaren/aktören i det här?  
Var det någon aktör som inte ville delta? Om så, varför? 
Var det några aktörer som deltog som hade kritik mot snabbspåret?  
 
Avslutningsfrågor 
Är det något du vill tillägga/något jag inte frågat som du tycker är värt att nämna? 
Har du några personer du rekommenderar att intervjua?  
 

 


