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This essay is an evaluation of the act of establishment (2010:197). The act is about different 

operators' responsibility and accountability for new arrivals to get a more effective integration 

into society and to speed up the new arrivals' establishment on the labor market. The purpose 

of this act is to get more new arrivals involved in the Swedish labor market directly. By doing 

so, it gives these people a possibility to become self-sufficient. This study has focus in four 

different operators; Employment service, Immigration service and two local politicians from 

Social democrats (Socialdemokraterna) and Conservatives (Moderaterna). This evaluation 

analyses if the act's goal has been reached according to the operator's estimations. To find out 

the operator's opinions qualitative data collection method in the form of interviews has been 

used. The collected material from the different operators has been analyzed through both top 

down - bottom up theory but also to a target evaluation model. In the final discussion the 

writers are going to discuss their own thoughts and opinions about the result and analysis. In 

the result it becomes clear that the act’s not fulfilled. The different operators have a different 

point of views to look at the act and its problematic areas. In the final discussion we have 

come with suggestions what can be done to reduce or minimize the problems and dilemma 

that’s takes place in the act and in the working field. During the study the results shows that 

the hierarchy system and the bad communication between the different operators makes the 

work more difficult and ineffective.  
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Förord 
 

I vårt förord skulle vi vilja särskilt tacka några av de personer som under uppsatsen funnits 

vid vår sida och gett oss stöd och vägledning.  

  

Vårt första tack tillägnar vi vår handledare Svante Forsberg som varit vägledande. Vi har 

tillsammans fört goda diskussioner som varit givande och utvecklande.  

 

Vi vill också tacka Socialdemokraterna, Moderaterna, Arbetsförmedlingen och 

Invandrarservice. Tack för att ni tagit er tid och att ni ansett vår studie vara av betydelse för 

Kalmar kommun. Utan er hade studien inte varit möjlig att utföra.  

 

Vi vill även sända ett extra tack till Peter Hultgren som fanns vid vår sida redan i startskedet. 

Du bekräftade våra idéer och vägledde oss in i en intressant och samhällsnyttig uppsats. Du 

har skänkt oss tillit, trygghet och stöttat oss i med och motgångar.  

 

Vårt sista tack vill vi rikta till våra nära och kära som dels ställt upp med stöttning men även 

korrekturläsning. Med er hjälp har studien kunnat nå ett ännu bättre resultat. 
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1. Problemformulering 
 

1.1 Inledning 
Idag är det inte ovanligt att det tar flera år för nyanlända från och med att de fått 

uppehållstillstånd i Sverige till dess att de kommer ut i arbete. Det förekommer även att dessa 

nyanlända behöver få statlig ersättning i form av försörjningsstöd i en längre period innan de 

kommer ut på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen 2011:11). Vad detta beror på kan 

besvaras på flera olika sätt. Oftast skiftar svaren betydligt beroende på besvararens åsikter och 

värderingar.  

 

I december år 2010 trädde en ny lag i kraft beträffande nyanländas etablering. För att tillhöra 

målgruppen vissa nyanlända måste du vara mellan 20-65 år gammal och ha beviljats 

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Du kan även tillhöra gruppen 

om du beviljats denna form av uppehållstillstånd genom anknytning till någon annan 

utlänning med uppehållstillstånd. Det sista alternativet för att inkluderas i denna målgrupp är 

att du är mellan 18-20 år även där med uppehållstillstånd som kan ligga till grund för 

folkbokföring men förutsatt att personen i fråga saknar förändrar i Sverige (SFS 2010:197). 

Syftet med lagen var att påskynda etableringen av nyanlända. Det vill säga att lagens mening 

var att hjälpa individerna att snabbare inrätta sig i sin närmiljö. Knyta sociala kontakter, bli 

delaktig i arbetsmarknaden och bli en del i samhället. Den nya lagen kom att innebära en 

ansvarsförflyttning från kommunen till staten. Kommunen har fortfarande skyldighet att 

främja etableringen för den nyanlända men huvudansvaret ligger numera på 

Arbetsförmedlingen (Regeringskansliet 2011).  Etableringsfrågan är aktuell i Sverige och så 

även i Kalmar kommun. Vår studie är ytterst relevant för socialt arbete då etableringsarbetet
1
 

har stor betydelse för den enskilde individen. Vi anser att en god integration till samhället 

främjar den nyanländes välmående och hälsa, ökar chanserna till etableringen på 

arbetsmarknaden samt ger individen möjlighet att skapa ett större socialt nätverk. Frågan är 

även viktig ur en samhällsaspekt då det rör sig om statliga och kommunala medel och 

resurser. Ett effektivt etableringsarbete kan på så vis främja både individen, staten och 

kommunen. Genom att påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden ökar 

individens välmående och självkänsla. Att ha ett arbete tillför det individen yrkesstolthet. 

Individen upplever att denne är behövd, delaktig och känner sig produktiv (jmf Lundell 2012, 

                                                 
1
 Här menar vi hur Arbetsförmedlingen och Invandrarservice tar sig an etableringslagen och hur de arbetar för att 

uppfylla denna lag. 
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Prevent 2012). Detta gynnar även den kommunala ekonomin då det är av stor vikt att 

individer kommer till egen försörjning (Nyheter P4 Västerbotten 2012).  

 

I studien undersöker vi Socialdemokraternas, Moderaternas, Arbetsförmedlingens samt 

Invandrarservices uppfattning av hur etableringslagen verkställts efter lagens tillkomst första 

december 2010. Studien har fokus kring SFI- utbildningen, samhällsorienteringen, 

etableringslotsarna och bostadsfrågan. Empirin ställs sedan emot en målutvärdering av 

etableringslagen med Socialdemokraternas, Moderaternas, Arbetsförmedlingens och 

Invandrarservice åsikter i beaktning samt analyseras mot top-down och bottom-up teoretiska 

perspektiven. För att samla in empirin har vi använt oss av frågeställningarna nedan. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka huruvida etableringslagens mål uppfylls enligt 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Arbetsförmedlingen och Invandrarservice. Samt att även 

undersöka de olika aktörernas uppfattningar av huruvida etableringsarbetet fungerar i nuläget 

och vad de anser om den nya ansvarsfördelningen.  

 

1. Hur upplever Socialdemokraterna, Moderaterna, Arbetsförmedlingen och 

Invandrarservice kring att etableringslagens mål uppnåtts i Kalmar kommun? 

2. Hur upplever Kalmars kommunpolitiker, Arbetsförmedlingen och Invandrarservice 

etableringslagens verkställande och resultat? 

 

1.3 Metod och metodologiska överväganden 
Denna studie grundas på kvalitativ data kring Socialdemokraternas, Moderaternas, 

Arbetsförmedlingens samt Invandrarservices uppfattning av hur etableringen i Kalmar 

fungerar. Ordet metod härstammar från det grekiska ordet methodos som betyder väg. Det är 

problemformuleringen som är starten och vägvalet för studien. Det är forskningsfrågan som 

styr hur resultatet kommer att inhämtas och det är även denna som avgör undersökningens 

utfall (Lantz 1993:41). För att besvara problemfrågan har vi därför valt att använda oss av 

intervju som datainsamlingsmetod. Intervjun kan enligt Annika Lantz (1993) kännetecknas 

som en dialog. Det som skiljer en konversation och en intervju åt är att inom intervjun är det 

intervjuaren som styr dialogens utveckling och här är dialogens innehåll redan förutbestämt 

(Lantz 1993:12). En ytterligare skillnad mellan en intervju och en konversation är att en 

intervju innehåller flera antaganden och förkunskaper vilket inte kan kännetecknas i en 



 

3 

 

konversation (Denscombe 2011:231). Holme och Solvang (2010) belyser även de det faktum 

att intervjun kan komma att påminna ett vardagligt samtal. Dock menar dessa på att denna 

liknelse även är styrkan med denna datainsamlingsmetod (Holme & Solvang 2010:199). Vi 

ser en klar fördel i en konversationsliknande datainsamlingsmetod då denna kan bidra till 

bredare och djupare förståelse och kunskap. 

 

Åsberg (2001) menar att i en kvalitativ datainsamlingsmetod insamlas textuellt material till 

skillnad från en kvantitativ metod som främst inriktar sig på siffror och statistik (Åsberg 

2001:270). Vid intervjuer framkommer muntlig information som sedan transkriberas till text. 

Vidare något som kännetecknar kvalitativ datainsamlingsmetod är att kvalitativa studier 

främst har ett förstående syfte till skillnad från kvantitativa studier som främst har statistisk 

mätning i fokus (Åsberg 2001:270). Det västenliga med kvalitativa studier är att samla in 

information som kan ge en djupare förståelse av det fenomen som studeras. Här eftersträvas 

en beskrivning av helheten samt närhet till den källa som informationen inhämtas ifrån 

(Holme & Solvang 2010:14, Dalen 2004:12). Genom att vi befunnit oss i samma rum som 

respondenten, där vi dels fått våra intervjufrågor besvarade, dels kunnat uppfatta 

respondentens kroppsspråk och språkuttryck och dels fått möjligheten att ställa följdfrågor har 

gett möjlighet till den förståelse och det helhetsintryck som Holme och Solvang (2010) 

påtalar. Intervjufrågorna har bidragit till att vi fått möjlighet besvara vår frågeställning som 

sedan kommit att ligga till grund för målutvärderingen och analysen. Att ställa frågor kan i 

flera fall förenkla informationshämtandet då det eftersträvas kunskap kring huruvida en 

individ uppfattar eller upplever den företeelse som skall studeras (Lantz 1993:11). Detta 

styrker även att en intervjumetod använts här då det är respondenternas upplevelser som varit 

i fokus. Respondentens svar har sedan utgjort grunden för analysen och resultatet av studien 

(jmf Lantz 1993:11). 

 

I intervjuerna har vi eftersträvat en djupare förståelse med en klarare bild av politikernas 

åsikter presenteras kring etableringsfrågan. Vid ett intervjutillfälle ges likt tidigare nämnt 

möjligheten till ett bredare resultat. Det ger oss även möjlighet att genom våra sinnen uppfatta 

hur respondenterna uttrycker sina åsikter. Att tillförskaffa kunskap genom sina sinnen är 

enligt Thurén (2007) att tillförse sig med empirisk kunskap (Thurén 2007:18). Genom att 

utföra intervjuer får intervjuaren mer fysisk och social närhet till respondenten än om 

intervjun skett över telefon (Holme & Solvang 2010:93). Det är denna sociala närhet som gett 

oss möjlighet till en bredare kunskap som tillförsett oss med empirisk kunskap. 
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Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer bygger på att 

intervjupersonen ställer öppna frågor där respondenten får möjlighet till att ge friare och 

öppnare svar (Denscombe 2011:134–135). Denna typ av frågor används då syftet är 

utforskande och individens uppfattning av ett fenomen är av central betydelse. Här 

eftersträvas en fördjupad kunskap snarare än styrd kunskap. För att data ska kunna anses vara 

relevant är det av stor betydelse att mängden data är tillräcklig. Vad som anses vara 

tillräckligt är beroende på vilken typ av undersökning som bedrivs. De frågor som ställs måste 

kunna besvaras med den datainsamling som gjorts och en analys måste kunna genomföras. 

Generellt är det inte en fördel att samla in en stor mängd data eftersom det då kan leda till att 

visst material blir oanvändbart på grund av att materialmängden är för stor. Det är positivt att 

kunna presentera ett resultat med vetenskaplig anknytning med så få data som möjligt 

(Rosengren & Arvidson 2010:140–142).  

 

Det material som inhämtas måste vara användbart i studien, det behöver därför vara 

tillförlitliga dels för studien men även för att läsaren ska ha möjlighet att använda resultatet av 

studien för egna intressen. Det är av stor vikt att intervjuaren avgränsar området och 

bestämmer sig för vad som utgör det mest väsentliga i undersökningen (Lantz 1993:13, 44). I 

denna studie intervjuas fyra parter. Dessa parter motsvarar två aktörer från fältet och två 

politiker från de två största politiska blocken. Dessa fyra parter utger tillsammans tillräckligt 

material för att ge utrymme till analys och tolkning. 

 

1.3.1 Tillvägagångssätt 

Frågorna som ställdes i intervjuerna var semistrukturerade. Det vill säga öppna frågor med en 

stor frihet för intervjupersonen att svara och väcka nya tankar och perspektiv kring frågan. 

Intervjun har spelats in med hjälp av diktafon eller mobiltelefon. Detta för att det mänskliga 

minnet omöjligt kan minnas allt som sades under intervjutillfället så rekommenderas 

intervjuaren att använda sig av ljudupptagning (Denscombe 2011:258). Det är viktigt att ha 

tydligt fokus och att svaren behandlar de frågor som ställs. Därför har vi använt oss av ett 

fåtal semistrukturerade frågor som blivit noga utvalda för att kunna besvara frågeställningen. 

Frågorna har bidragit till en ökad kunskap då respondenten här har haft möjlighet att utveckla 

sina idéer och talat mer omfattande om ämnet. Intervjun har baserats på en tydlig 

intervjuguide med de semistrukturerade frågorna. Vi har varit väl förberedda inför mötet med 

respondenterna för att få ut så mycket av intervjuerna som möjligt. Före intervjuerna har vi 
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tillsammans utfört provintervjuer med varandra vilket även Holme och Solvang (2010) 

rekommenderar (Holme & Solvang 2010:93). Denscombe (2011) påtalar att 

semistrukturerade och ostrukturerade frågor ligger på en skala som gör att de ofta går ihop. 

Det dessa frågor har gemensamt är att de eftersträvar upptäckt snarare än kontroll 

(Denscombe 2011:234). I denna typ av frågor eftersträvas respondentens egna svar och 

intervjuarens roll är att avbryta så lite som möjligt. Frågorna behöver inte ske i en viss följd 

utan ordningsföljden kan variera (Dencombe 2011:235).  

 

I studien har triangulering används då vi båda tillsammans lyssnat av och läst igenom det 

transkriberade materialet. Med triangulering menas att ett fenomen studeras ur flera 

perspektiv. Fördelen med detta är att det ger ökad förståelse kring det som studeras då de 

olika perspektiven kan komma överens om att en viss företeelse förhåller sig på ett visst sätt 

(Denscombe 2011:184). Vi valde att sända ut intervjufrågorna till respondenterna före 

intervjutillfället. Detta för att ge respondenterna en möjlighet att förbereda sig men även för 

att intervjun skulle gå smidigare samt att tidsåtgången inte blir lika stor då respondenterna fått 

en chans att förbereda sig. Nackdelen med att sända ut intervjufrågorna före intervjutillfället 

kan vara att respondenterna då får möjlighet att vinkla svaren på ett sätt som förskönar deras 

åsikter och värderingar. Svaren skulle på så vis kunna bli manipulerade (jmf Denscombe 

2011:269). Vi ansåg dock att det var av större vikt att respondenterna var förberedda inför 

intervjun samt att respondenterna även på detta sätt fick en chans att tala ihop sig med 

kollegor då de som tidigare nämnts var representanter för ett parti eller en verksamhet. 

 

Annika Lantz (1993) påtalar vikten av att bemöta intervjurespondenten empatiskt. Detta 

genom att försöka förstå och följa respondenten genom att själv sätta sig in i respondentens 

situation. Intervjuaren och respondenten har inte alltid samma roll, värderingar och 

förhållningssätt till varandra. För en bra intervju bör en professionell intervjuare ha för avsikt 

att ha en instrumentell relation till respondenten. Lantz (1993) menar att den instrumentella 

relationen innebär att relationen i sig inte har något eget värde utan att det är resultatet av 

relationen (intervjun) som är det viktiga. Intervjuare och respondent har mot bakgrund av 

intervjun skilda förhoppningar på den andres roll (Lantz 1993:121, 115). En skicklig 

intervjuare håller sig därför neutral och dömer inte respondenten. När en forskare intervjuar 

bör denne därför hålla tillbaka sina personliga värderingar och inte på något sätt kritisera 

förhållanden som framkommer under intervjun. Forskaren skall därför inte visa upprördhet, 

förvåning eller belåtenhet genom mimik under intervjusituationen. En skicklig forskare skall 
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respektera den intervjuades rättigheter och vara hänsynsfull samt forskningsetisk (Denscombe 

2011:254). Att vara forskningsetisk innebär att visa hänsyn till respondenten och att denna 

inte utsätts för någon form av psykisk- eller fysisk skada, förolämpning eller kränkning 

(Vetenskapsrådet 2002:5). Vi har haft för avsikt att bemöta respondenterna med empati och 

förståelse. De teman som använts när materialet transkriberades har sin utgångspunkt i 

undersökningarnas syfte och frågeställning. Målutvärdering har används som modell för 

utvärderingen. Detta ger studien en inriktning på huruvida lagens mål uppnås enligt de 

intervjuade aktörerna. Vi har sedan använt oss av top-down och bottom-up perspektivet för att 

analysera det insamlade materialet. 

 

1.3.2 Urval 

I studien används ett strategiskt urval. Syftet har varit att studera ett fenomen snarare än 

kvantifiera detta. Det har medfört att stora urval inte varit nödvändiga utan att det snarare 

varit relevant att välja ett mindre urval som varit strategiskt och representativt. Studien har på 

så vis fått ett tydligare fokus då ett strategiskt urval har använts. Det kan här göras ett val 

genom att studien antingen inriktar sig på att beskriva de fall som motsäger den generella 

uppfattningen om ett fenomen. En annan inriktning är att välja spridning bland informanterna 

för att genom detta få en bredare bild av det fenomen som studeras (SBU 2010). I denna 

studie har argumentet beträffande spridning mellan informanter anammats.  Genom detta kan 

en bredare bild presenteras av vad de olika parterna anser i frågan om etableringslagen. Då 

dessa fyra parter är goda representanter i studien är det därför inte nödvändigt att göra ett 

större urval än de fyra intervjuer som ligger till grund för det insamlande materialet. I studien 

används respondenter som är insatta i etableringsfrågan. Ambitionen har varit att intervjua 

den representant för partiet eller verksamheten som varit mest insatt i etableringsuppdraget. 

Detta även för att den intervjuade personen sedan representerar hela sitt parti eller 

verksamhet. Under vår studie gjorde vi ett stort misstag. Detta misstag var att vi lovade 

samtliga aktörer att de skulle avidentifieras i studien. Detta gjorde vi för att vi till en början 

ansåg att deras identitet var orrelevant då de svarade som representanter för ett parti eller en 

verksamhet. I slutet av studiens skede upptäckte vi att det inte alls var orrelevant då läsaren av 

detta examensarbete inte kan veta hur insatt respondenten varit i sin verksamhet eller om 

partirepresentanten har åsikter som inte stämmer överrens med normen från partiet. Om 

studien gjorts om rekommenderar vi att inte lova offentliga personer avidentifiering då det 

kan minska studiens trovärdighet. I detta fall får läsaren helt enkelt lita på att vi valt de bäst 

lämpade personerna för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt.  
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Att Socialdemokraterna samt Moderaterna blev utvalda har sin grund i att dessa är de två 

största partierna i svensk politik. Då partierna tillhör olika block, Socialdemokraterna det röda 

blocket och Moderaterna det blåa bidrar detta till att studien får en bredare infallsvinkel. 

Moderaterna är styrande på regeringsnivå vilket gör att åsikterna från detta parti är relevant ur 

ett samhällsperspektiv. Det var också detta parti som satt vid makten när etableringslagen 

stiftades. Socialdemokraterna har majoritet i Kalmar kommun och röstade även de för 

lagförslaget. Socialdemokraterna generella åsikt är att de ställer sig positivt till att ta emot 

nyanlända till Sverige. De ser nya invånare som något positivt för samhället som kan främja 

svensk utveckling och mångfald (Socialdemokraterna 2011). Moderaternas generella åsikt är 

att det är positivt för Sverige att ta emot arbetskraft utifrån men att grundtanken alltid måste 

vara att alla ska arbeta och göra rätt för sig. Moderaterna anser generellt i riket även att de 

nyanlända ska få möjlighet till arbete eller praktik även under asylprocessen. Det vill säga 

redan innan individen fått uppehållstillstånd i Sverige (Moderaterna 2007). Genom att välja 

Moderaterna och Socialdemokraterna kommer studien ge möjligheter till bredare åsikter om 

hur den nya lagens mål har uppnåtts. 

 

Att Arbetsförmedlingen och Invandrarservice blev utvalda har sin grund i att dessa två parter 

är de som har ansvaret för etableringsarbetet i praktiken. Invandrarservice har i sin tur haft sitt 

ansvar för etableringen under en längre tid men har också blivit fråntagna mycket av det 

ansvar som de tidigare haft. Invandrarservice har dock kvar sitt ansvar för bland annat 

samhällsinformationen. Dessa parter kan ge studien en djupare förståelse för hur mycket 

etableringslagen faktiskt har förändrats och hur dessa förändringar påverkat det praktiska 

arbetet.  

 

För att studien skulle bli fullständig borde även nyanlända och etableringslotsar ha intervjuats. 

På så vis hade studien fått ett mera helhetligt perspektiv då samtliga viktiga aktörer fått sin 

röst hörd. Detta har inte varit möjligt att genomföra då tidutrymmet endast varit åtta veckor 

samt att den Etiska kommittén kan ifrågasätta om intervjuer av nyanlända får utföras på en c-

uppsatsnivå. Därför valde vi att fokusera på de aktörer som har ett mer överskådligt 

perspektiv. 
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1.3.3 Materialinsamling 

Vi har generellt sett inte haft svårigheter att finna informationsmaterial. Det insamlade 

materialet består till stor del av offentliga handlingar och dokument. En svårighet har dock 

varit att finna forskning kring etableringslagen (SFS 2010:197) då lagen endast funnits drygt 

ett och ett halvt år. Vi har därför valt ut de fyra mest relevanta utvärderingar som gjorts. En av 

dessa motsvarar en C-uppsats som kan anses ha en mindre trovärdighetsgrad. Genom att välja 

de fyra bästa som funnits tillhanda anser vi dock att kunskapsläget ändå kunnat presenteras, 

analyseras och konkritiserats väl. På grund av begränsad tidsram och access har det inte varit 

genomförbart att intervjua samtliga partier. Valet av politiska partier var därför en central 

fråga. Det skulle varit intressant att intervjua ett parti med en neutralare inställning till 

etableringsfrågan. Det går dock inte att påtala att det finns ett sådant neutralt parti i dagens 

ledande partier. Därför valde vi de två största partierna, med olika opinioner för att få en så 

bred infallsvinkel i vårt arbete som möjligt. 

 

1.3.4 Tillgänglighet och access 

Aktörerna som intervjuats är kommunpolitiker, Arbetsförmedlingen och Invandrarservice. 

Genom att planera tiden väl och vara ute i tid med intervjuförfrågningar har access säkrats till 

samtliga aktörer. Samtliga aktörer ansåg att ämnet var aktuellt och betydelsefullt och valde 

därför att ställa upp för vår studie. Att etableringsfrågan diskuteras i såväl Kalmar som 

Sverige för närvarande har alltså varit en bidragande faktor för aktörernas intresse att delta 

(jmf SVT 2012).  

 

1.3.5 Pålitlighet och Tillförlitlighet 

Att mäta studiens validitet, även kallat pålitlighet innebär en form av kvalitetskontroll för att 

se om studien är trovärdig. Det innebär att eftersöka ett mått på om studien har mätt det som 

undersökningen hade för avsikt att mäta (Kvale, 1997:214, Bryman, 2002:257). I vårt fall rör 

det sig snarare om att studera om vi undersökt det studien hade för avsikt att undersöka. Att 

ifrågasätta studiens reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att se över om undersökningen skulle 

vara möjlig att genomföra igen och då komma fram till samma resultat (Bryman 2005:48). 

För att öka tillförlitligheten ska studien i möjligaste mån kunna upprepas med så gott som 

samma resultat om undersökningen genomförs på nytt av en annan forskare (Bryman, 2002: 

43,257).  I kvalitativa studier är varje situation unik. Våra intervjuer kan aldrig bli upprepas 

identiskt. Därför kan vi aldrig tala om att undersökningen skulle kunna komma fram till exakt 

samma resultat. Bara likna till stor det.  
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Genom att vi har eftersträvat objektivitet i studiens undersökning har tillförlitligheten kunnat 

stärkas. Vi har även varit medvetna om att vissa fördomar kan föreligga. Exempelvis 

beträffande våra egna politiska åsikter vilket vi haft i beaktning för att vara så neutrala och 

objektiva som möjligt (jmf Denscombe 2009:383–384). Vid intervjuerna med politikerna var 

vi båda närvarande just för att styrka tillförlitligheten.  I metodavsnittet redogör vi noggrant 

vår metod och vårt tillvägagångssätt. Detta för att om vår undersökning skulle upprepas skall 

en annan forskare tydligt kunna följa arbetets hela skapandeprocess och på så vid ökas 

möjligheterna att han kommer fram till samma resultat som vi gjort. Genom att belysa 

forskningsfältet, tillvägagångssättet och genom att gå till grundkällan kan pålitligheten stärkas 

ytterligare (Denscombe 2009:378). Vi har kunnat stärka tillförlitligheten genom att använda 

oss av triangulering. Detta innebär att ett fenomen betraktas ur mer än ett perspektiv 

(Denscombe 2009:184, Kvale, 1997:150). I studien har detta används genom att båda har varit 

delaktiga i transkriberingen av intervjuerna. Att använda sig av triangulering för att stärka 

trovärdigheten i en undersökning är något som rekommenderas av såväl Denscombe som 

Robson (jmf Denscombe 2009:184, Robson 2011:146).   

 

 

1.3.7 Etiska överväganden 

Denna studie rör sig på en politiskt och offentlig nivå där offentligheten går före sekretessen 

(SFS 2009:400, SFS 1949:105) Enligt Vetenskapsrådet vore det till och med oetiskt att inte 

bedriva forskning som kan främja individers hälsa, livsvillkor, och som dessutom kan mynna 

ut i ett försök till att undanröja fördomar (Vetenskapsrådet 2002:5). Eftersom denna 

utvärderingsstudie har fokus på hur nyanlända integreras i Kalmar kommun är det en studie 

som har ett underliggande syfte att främja de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i 

samhällslivet och på så vis öka den enskilde individens välmående och hälsa. Därför menar vi 

likt Vetenskapsrådet (2002) på att det snarare är mer oetiskt att inte bedriva den här typen av 

undersökningar (Vetenskapsrådet 2002:5).  

 

Eftersom de medverkande aktörerna varit representanter för sitt parti eller sin verksamhet har 

representanternas egen identitet varit orrelevant. Vi har därför valt att avidentifiera 

representanterna för att förtydliga att de inte svarar för sig själva utan representerar en 

verksamhet eller ett parti. I informationsmailet som sändes ut till samtliga medverkande 

aktörer togs hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och därmed även de fyra olika 



 

10 

 

huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:5 ff). Detta har anammats genom att informera samtliga aktörer om 

deras frivillighet att delta i undersökningen. De har även informerats kring tidsåtgången för 

intervjun, undersökningens syfte, hur undersökningen skall användas och publiceras, våra 

förväntningar av dem som representanter samt att de informerats om deras anonymitet i 

undersökningen. 

 

1.3.8 Teorival  

Vi valde att använda oss av top-down och bottom-up teoretiska perspektivet.  Dessa 

perspektiv är vanligt förekommande då det gäller att studera implementeringen nya arbetssätt 

eller implementeringen av lagar. Perspektivet är även väl använt inom andra statliga 

utredningar
2
.  En annan alternativ teori skulle kunna vara nyinstitutionell teori. Denna teori 

ser närmre på förhållandet mellan organisationer och deras omgivningar (Grape: 

2006:98,203). Ur ett nyinstitutionellt perspektiv ser man på organisationer ur ett mer öppet 

perspektiv. Teorin belyser att organisationer inte är slutna och rationella utan att dessa 

påverkas av dess omgivning och är på så vis socialt och kulturellt beroende. Därför kommer 

de att påverkas av samhällets rådande normer och trender (Grape 2006:17). Vi valde att 

använda oss av top-down och bottom-up teoretiska perspektivet då vi upplevde att detta 

perspektiv passade väl in för vår studie. Vi ansåg även att denna teori skulle göra analysen 

mer tydlig. Wildmark (2010) använde i sin kandidatuppsats beträffande Arbetsförmedlingens 

försöksverksamhet med etableringssamtal sig av en kombination av top-down och bottom-up 

teorierna samt nyintitutionell teori (Wildmark 2010). Då dessa implementeringsteorier 

påminner en del om varandra är det en möjlighet och det kan ge fler infallsvinklar. I vårt fall 

ansåg vi att det skulle kunna bli lite rörigt. Särskilt med tanke på att vi även ställer vår empiri 

mot en målutvärdering.  Därför valde vi att endast använda oss av top-down och bottom-up 

teoretiska perspektiven.  

 

Att målutvärdering blev den modell som användes för själva utvärderingen har sin grund i att 

denna är den bäst lämpade för den typ av utvärdering som har genomförts i denna studie. 

                                                 
2
  Jmf, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Gor-det-

enklare_H0B333/ 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Riksrevisionens-granskningsrapporter/Tydlighet-och-

transparens-i-bu_GZB511/  

 http://internt.ht.lu.se/media/documents/project-284/fem_i_tolv.pdf 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Gor-det-enklare_H0B333/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Gor-det-enklare_H0B333/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Riksrevisionens-granskningsrapporter/Tydlighet-och-transparens-i-bu_GZB511/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Riksrevisionens-granskningsrapporter/Tydlighet-och-transparens-i-bu_GZB511/
http://internt.ht.lu.se/media/documents/project-284/fem_i_tolv.pdf
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Målutvärderingens styrka är att den är lättförståelig vilket är till stor fördel för oss då vi efter 

relativt kort tid kunde sätta oss in i hur denna fungerar och haft förmågan att applicera denna i 

vår studie. Vidare ger målutvärderingen oss förmågan att kontrollera hur väl de mål som finns 

i etableringslagen faktiskt uppnåtts enligt våra respondenter. Det finns säkerligen andra 

modeller för utvärdering som vi kunnat använda men då vi under hela studiens gång haft 

målutvärderingen i fokus valde vi att använda denna.  

 

1.3.9 Arbetsfördelning 

I uppsatsen har vi båda haft ett övergripande gemensamt ansvar för hela den producerade 

texten. Båda har under uppsatsens process varit med och haft synpunkter på allt material. Vi 

har till största del arbetat sida vid sida för att hela tiden kunna ge feedback och input till 

varandra. Bakgrund, metod, resultat och teori har utformats helt gemensamt. Även utskriften 

av intervjuerna, kallat transkribering, har utförts av oss båda även känt som triangulering då vi 

båda läst intervjuerna för att sedan diskuterat dessa och iakttagit de fall där vi reagerat på 

samma information i den utskrivna intervjun, detta på grund av pålitlighetsskäl. Amanda Falk 

har haft ett övergripande ansvar för teori, analysdelen samt slutdiskussionen. Cecilia 

Israelsson har haft ett övergripande ansvar för målutvärderingen, målanalysdelen och 

referenserna. 

 

1.3.9 Studiens fortsatta disposition 

I kommande avsnitt, kapitel nummer två kommer teorin och utvärderingsmodellen att 

presenteras. Det avsnitt som följer sedan, kapitel tre, innehåller en presentation av 

kunskapsläget för att läsaren skall få tillräckliga förkunskaper för att få en helhetsbild kring 

studien. Kapitel fyra kommer sedan att bestå av en resultat- och analysdel där resultatet 

analyseras mot målutvärderingsmodellen samt top-down och bottom-up perspektivet. Det 

avslutande och femte kapitlet består av en slutdiskussion där vi själva diskuterar och 

analyserar vad som framkommit under studiens process. Här kommer vi även med förslag på 

hur etableringsarbetet kan utvecklas i Kalmar kommun. Längre bak finns referenslistan och 

därefter finner läsaren bilagorna bestående av; informationsmail, intervjufrågor, 

etableringslagen samt en kortare presentation av projektet SFI- yrkesutveckling samt lite kort 

om SFI utbildningen. 
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2. Teori och utvärderingsmodell 
I detta avsnitt presenteras först de teoretiska perspektiv som används för att analysera det 

inhämtade datamaterialet. Sedan introduceras den utvärderingsmodell som använts för att 

utvärdera om politikerna anser att etableringslagens mål har uppfyllts. 

 

2.1 Top-down & Bottom-up teoretiska perspektiven 
Vår studie analyseras med hjälp av ett top-down perspektiv i samverkan med ett bottom-up 

perspektiv. Detta perspektiv används när syftet med en studie är att utforska hur en viss policy 

har implementerats. Ordet implementering betyder enligt lexikon ”att genomföra, fullborda, 

fullfölja, åstadkomma, avsluta” (Hill 2007:182–183). Hill menar att policys i vissa fall kan 

vara mer symboliska och sakna verkande kraft. I vissa fall vill politiker uppvisa vissa mål och 

ideal och skapar därför en policy i ärendet men i själva verket så gör dessa inget för att uppnå 

denna utan den är då endast symbolisk (Hill 2007:186). Hill menar också att även om en 

policy inte är symbolisk är det viktigt att ha i åtanke att denna policy ofta är en följd av 

förhandlingar och kompromisser (Hill 2007:187). 

 

Begreppet top-down grundar sig i att demokrati är en auktoritär struktur. Det vill säga, 

demokratiska beslut som tas ska vandra nedåt från toppen (top) av kedjan där beslutsfattarna 

finns, till botten (down) av kedjan där de verkställande aktörerna befinner sig. Varje led i 

kedjan av beslut och handlingar kommer att påverka nästa led. Alltså; ett beslut som har tagits 

kommer att behandlas genom alla instanser i ett verkställande led. Forskningsproblemet är att 

beskriva och förklara hur lagen har implementerats. Det kan också beskrivas som att top-

down perspektivet tar utgångspunkt i beslutsfattarnas avsikter när ett beslut tas (Sannerstedt 

2008:24–25). 

 

Ett top-down perspektiv är ett bra alternativ att använda när det rör sig om ett uppdrag som är 

uppenbart toppstyrt samt målinriktat (Hill 2007:196). En central del i top-down perspektivet 

är den rådande hierarkin i som finns inom verksamheten. Alltså hur förhållandet mellan regler 

och det faktiska handlandet gestaltar sig. Vad tjänstemännen har för rättigheter och 

skyldigheter samt hur detta påverkar resultatet för deras handlingsfrihet.  Så snart en uppgift 

skickas vidare ger det mottagaren ett visst mått av handlingsutrymme och uppgiftsgivaren 

förlorar en del av kontrollen. Problem kan uppstå när handlaren agerar på ett helt annat sätt än 

vad uppgiftsgivaren hade för avsikt att arbetet skulle hanteras (Hill 2007:210, 214). För att 

vända på detta kan också sägas att om ett top-down perspektiv används vid uppdrag som är 

toppstyrda är ett bottom-up perspektiv motsatsen till detta. Bottom-up perspektivet fokuserar 
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istället på handlingen som utförs snarare än det beslutande organet. Det finns en uppfattning 

om att detta bottom-up perspektiv är tämligen fritt från förutfattade meningar i motsats till 

tidigare beskrivet top-down perspektiv. Bottom-up perspektivet gör inte antagande mellan 

orsak och samband eller samband mellan hierarkiska och andra strukturella relationer mellan 

olika medverkande i en insats (Hill 2007:16, 190). Bottom-up perspektivet anses vara 

handlingscentrerad, det är alltså inte implementeringen som sådan som är intressant utan 

istället hur denna tar sig uttryck i handling hos aktören. (Hill 2007:190–191). För att göra 

detta mer lättförståeligt kan perspektivet förklaras genom att; utförarna av en förbättring 

utformar ett arbetssätt som inte förändrar utförandet av arbetsuppgifterna i grunden beroende 

på en ny lag men att aktörerna ändå når upp till de nya mål som är beslutade. 

Implementeringen av till exempel en ny lag kan alltså innebära att arbetssättet anpassas till 

lokala behov och krav men att insatsens mål ändå uppfylls (Hill 2007:254). 

Resursfördelningen har en stor påverkan i både top-down och bottom-up perspektivet. Genom 

att öka eller minska resurser till åtgärder kan detta ha stor påverkan för en implementering. 

Detta bidrar till att vissa handlingsprogram prioriteras och andra riskerar att blir 

bortprioriterade (Hill 2007:187).  

 

Top-down perspektivet tillsammans med bottom-up perspektivet används då detta ger vår 

studie möjlighet att analysera lagens implementering i Kalmar kommun ur de fyra aktörernas 

syn- och arbetssätt. Perspektiven används också genom att tydliggöra de olika aktörernas 

positioner i makthierarkin. Studien reflekterar även över huruvida resursfördelningen som 

finns påverkar resultatet av det etableringsarbete som genomförs i Kalmar kommun. 

 

2.2 Målutvärdering 
En målutvärdering utgår från mål som är utsatta på förhand, dessa mål är i flera fall politiskt 

styrda. Målutvärderingen syftar till att studera om de resultat en insats har producerat 

motsvarar de förväntningar som funnits på insatsen (Vedung 199:51). Målutvärdering har två 

frågor som ligger till grund för fortsatt utvärdering. En fråga rör målöverrensstämmelse som 

handlar om huruvida resultatet av insatsen stämmer överrens med de mål som sattes innan 

insatsen inleddes. Den andra frågan berör effektmätning, alltså vilken insats en viss insats 

haft. Här är syftet att göra en effektmätning, alltså vilken effekt har en viss insats haft. 

Målutvärdering anses ha en betydande roll i dagens samhälle där många verksamheter är 

målstyrda (Vedung 1998:51–52, Faugert & Co 2012). 
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Målutvärdering som modell kan ses som tydlig och enkel. Innan utvärderingen genomförs 

måste först målen för en insats redas ut, alltså vad som är det egentliga målet för en insats. 

Sedan kan frågorna ställas om huruvida målen har uppnåtts och om insatsen har bidragit till 

resultatet. Måttstocken för de mål som ska uppfyllas är verksamhetens egna, alltså de mål som 

satts upp för insatsen. De som utför utvärderingen behöver inte ta ställning till om den politik 

som genomförs är positiv eller negativ. Detta eftersom det inte är politiken i sig som ska 

utvärderas. Det spelar inte heller någon roll på vilken del av samhället målutvärderingen 

tillämpas eftersom det är möjligt att tillämpa den på så väl kommunalnivå som statlig nivå 

(Vedung 1998:53). 

 

Det finns tre starka skäl för måluppfyllelsemodellen; demokrati-, forsknings- och 

enkelhetsargumentet. Demokratiargumentet grundar sig i den parlamentariska styrkedjan och 

hämtar genom denna kraft i demokratin. De lagar och bestämmelser som beslutas i politiska 

organ kan inte bortförklaras eftersom de individer som sitter i dessa organ är folkligt valda. 

Målen och riktlinjerna som sätts upp av organen är också offentligt fastlagda vilket gör att 

besluten ska vara till allmännytta. Politiker kan alltså inte endast se till vad de själva vill göra 

utan måste också se till vad som är genomförbart i avseende av till exempel ekonomiska 

medel. Detta argument om demokrati kan ses som det största som talar för denna typ av 

utvärdering eftersom den inriktar sig på just måluppfyllelse. Har politiker lovat att en viss typ 

av insats ska genomföras för att förbättra för medborgarna kan resultatet av detta tidigt ses 

genom en målutvärdering. Detta ger alltså medborgarna en chans att få en tydlighet i om en 

viss insats har gett det resultat som politikerna lovade från början (Vedung 1998:53–54). 

 

Sett till forskningsargumentet grundar sig detta i att målutvärderingen är en objektiv modell 

vilket ger en lösning på värdeproblematiken. Målen som ska utvärderas står tydligt angivna i 

förarbeten och andra texter kan då fastställas empiriskt. Då dessa mål är tydligt beskrivna kan 

individen som utför utvärderingen undvika att ange sina egna värderingar vid presentationen. 

En deskriptiv värdering blir en bedömning av mål uppsatta av någon annan. Detta gör att 

utvärderingen kan utföras objektivt. Enkelhetsargumentet är just detta, enkelt. Målutvärdering 

syftar till att besvara två frågor som dessutom är enkla att komma ihåg för utvärderaren det 

vill säga huruvida resultatet stämmer överrens med de mål som sattes när en insats startades 

samt huruvida resultatet kan kopplas samman med den insats som ska utvärderas (Vedung 

1998:55). 
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3. Kunskapsläge 

Detta kapitel har vi valt att dela upp i tre olika delar. Under första rubriken beskrivs 

information beträffande de olika aktörernas roller och ansvar vad gäller etableringsuppdraget 

och därefter en beskrivning av etableringslagen. Under nästkommande rubrik presenteras fyra 

olika rapporter. En från Arbetsförmedlingen, en från Rosenqvist och en från Adolfsson. 

Under sista rubriken finner läsaren en kort redogörelse av partiernas generella 

ställningstaganden kring etableringsfrågan i Sverige. 

 

3.1 Information om ansvarsfördelningar och etableringslagen 
Här nedan beskrivs information beträffande de olika aktörernas roller och ansvar vad gäller 

etableringsuppdraget och därefter en beskrivning av etableringslagen. 
 

3.1.1 Övergripande om ansvarsfördelningen 

Arbetsförmedlingen är en instans som tillhandahålls av staten. Arbetsförmedlingen 

samarbetar tillsammans med Länsstyrelsen och kommunen i frågan om etableringssamtalen 

där de olika instanserna delar på det ansvar som föreligger. Det är Länsstyrelsen som har som 

uppgift att teckna avtal med kommunerna om mottagandet och introduktionen av nyanlända. 

Det är alltså deras ansvar att de nyanlända får ett bra mottagande och en bra integration i det 

svenska samhället. Länsstyrelsen har även i uppgift att följa upp introduktionen av de 

nyanlända i länet (Länsstyrelsen 2011). 

 

Sedan första december 2010 har Arbetsförmedlingen en ökad del av ansvaret kring den 

nyanlände. Dessa ansvarar numera exempelvis för etableringssamtalen där en etableringsplan 

skrivs. Arbetsförmedlingen skriver tillsammans med den nyanlände en plan som innehåller 

aktiviteter, till exempel arbetspraktik och SFI
3
, som är individuellt anpassade. Dessa 

aktiviteter ska bidra till att den nyanlände fortare ska kunna etableras sig i samhället. Det 

ligger också på Arbetsförmedlingen att besluta om ersättningar gällande etableringen och i 

vissa fall även ansvar för boende till den nyanlände. Det är dock kommunens ansvar att 

tillhandahålla dessa bostäder. Tillsammans med Migrationsverket och Länsstyrelsen kommer 

Arbetsförmedlingen fram till hur många nyanlända som ska tas emot i länet, detta grundas till 

exempel på hur arbetsmarknaden ser ut på den berörda orten (Länsstyrelsen 2011). 

 

Kommunen har även dem en viktig roll för etableringen av nyanlända. Invandrarservice är en 

kommunal verksamhet i Kalmar som arbetar med integration av nyanlända. Verksamheten har 

ett introduktionsprogram som omfattar bostadsfrågor, försörjning, psykologiskt och socialt 

stöd, svenskundervisning, praktik, introduktion i skola och barnomsorg, samhällsinformation, 

                                                 
3
 Svenska För Invandrare, undervisning i svenska språket. 
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praktiskt stöd vid bosättning samt olika kultur- och föreningsaktiviteter. Varje nyanländ som 

tar del av någon integrationsinsats blir individuellt bemötta. Detta innebär att programmet 

anpassas efter individens egna förkunskaper och förutsättningar. Då flera nyanlända bär med 

sig traumatiska upplevelser i bagaget är det vanligt förekommande att individen även får stöd 

i detta. Invandrarservice har bland annat ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och 

Komvux (Kalmar kommun 2012).  

 

De har bland annat ansvar för SFI, samhällsorientering, barnomsorg, insatser inom det sociala 

området och även ansvar vid behov försörjningsstöd. Kalmar län har ett aktivt mottagande av 

flyktingar och invandrare. Enligt Länsstyrelsen togs det under 2010 emot 394 nyanlända i 

länet. För 2011 hade länets kommuner totalt tecknat överenskommelser för ett mottagande om 

514 personer (Länsstyrelsen 2011). 

 

3.1.2 Ny förordning för att påskynda etablering av nyanlända 

Från och med den första december år 2010 kom en ny lag att gälla. Förordningen berörde 

statliga ersättningar för vissa utlänningar, det vill säga de som omfattas av lagen. 

Förordningen innebar att det övergripande ansvaret gällande etableringsinsatser nu skulle 

flyttas över från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Syftet med det var att ”påskynda 

etableringen på arbetsmarknaden” (SFS 2010:197). Kommunerna kommer dock efter 

förändringen fortsätta att ha ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända. Framförallt 

gällande bostad, skola, undervisning i svenska och samhällsorientering så kommunerna 

kommer därför fortsätta få statlig ersättning för detta. Lagen utgår ifrån invandrares etablering 

på arbetsmarknaden och det egna ansvaret med professionellt stöd (Regeringskansliet 2011). 

 

3.1.3 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

Lagens syfte är att underlätta och påskynda etableringen av nyanlända invandrare gällande 

arbets- och samhällsetablering. Insatserna skall därför stärka det aktiva deltagandet gällande 

arbets- och samhällslivet och på så vis öka den nyanländes förutsättningar för 

självförsörjning. De som inkluderas av lagen är de nyanlända mellan 20-65 år med 

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Uppehållstillståndet måste ha 

beviljats enligt utvalda paragrafer i utlänningslagen (SFS 2010:197). Målgruppen är 

densamma som tidigare erbjudits introduktion från kommunerna det vill säga, 

Invandrarservice (Landbyggnadsverket 2010). 
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Arbetsförmedlingen har enligt denna lag ett samordnande ansvar för den nyanländes 

etableringsinsatser. Arbetsförmedlingen skall vara stödjande och pådrivande till alla berörda 

parter så som myndigheter, företag, organisationer och andra berörda kommuner (SFS 

2010:197:3§, 7§). Arbetsförmedlingen skall upprätta en individuell etableringsplan för varje 

nyanländ som inkluderas i lagen. Denna plan skall sträcka sig över 24 månader och den skall 

utföras av individen, arbetsförmedlingen och i samverkan med andra berörda parter. Detta 

skall ske inom ett år efter att den nyanlände blivit folkbokförd i en kommun. 

 

Etableringsplanen skall innehålla insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes 

etablering i samhället och arbetslivet. Etableringsplanen skall minst innehålla, undervisning i 

svenska, samhällsorientering och aktiviteter. Etableringsplanen skall i främsta fall innehålla 

aktiviteter som tillsammans motsvarar en heltidssysselsättning (SFS 2010:197:6-8§). Planen 

upphör att gälla då 24 månader passerat eller då den nyanlände fått en heltidssysselsättning i 

minst 6 månader eller om den nyanlände börjar studera på högskole-/universitetsnivå (SFS 

2010:197:9§). De som inte omfattas av etableringsplanen för övrigt är de nyanlända som av 

fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan delta i någon 

etableringsaktivitet på minst 25 procent av heltid (SFS 2010:197:6§). Om den nyanlände 

deltar i en etableringsplan har denna rätt till etableringsersättning och i vissa fall även 

etablerings- och bostadstillägg (SFS 2010:197:15§).  

 

Länsstyrelsens roll är att främja samverkan mellan de parter som ordnar aktiviteter för 

nyanlända och kommunens roll och skyldighet är att se till att varje nyanländ erbjuds 

samhällsorientering (SFS 2010:197: 4-5§). Den nyanlände ska erbjudas minst 60 timmars 

samhällsorientering och den ska vara möjlig att kombinera med andra aktiviteter så som 

arbete och studier. Orienteringen ska i så hög grad som möjligt erbjudas på individens 

modermål alternativt annat språk som individen behärskar. Finns ett behov kan tolk användas 

(SFS 2010:1138). 

 

Kommunen har även en roll i etableringslagen. Den samhällsorientering som ingår i 

etableringslagen ligger nu under kommunens ansvar. Denna orientering har en målsättning 

om att ge den nyanlände kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, 

individens rättigheter och skyldigheter, hur det praktiska livet och samhällsorganisation ser ut 

i Sverige. Dessa ovanstående mål delas in i olika delar försörjning, att leva i Sverige, 

individers rättigheter och skyldigheter samt familjeliv och demokrati. Fokus ska vara att ge 
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information om den praktiska aspekten av att leva i Sverige. Exakt innehåll, omfattning och 

tyngdpunkt på de olika delarna är upp till varje kommun att själv bestämma baserat på 

deltagarna och förutsättningarna för lokalsamhället. De personer som är ansvariga för 

samhällsorienteringen ska ha en pedagogisk utbildning som anses vara lämplig samt en god 

kunskap i de delar som behandlas (SFS 2010:1138). 

 

3.2 Utvärderingar och rapporter 
Under denna rubrik presenteras fyra olika rapporter. Den första är en återrapportering utförd 

av Arbetsförmedlingen, nästkommande en utvärdering av Rosenqvist utfört denna på uppdrag 

av FORES. Vidare presenteras Adolfssons c-uppsats och slutligen en rapport från 

Stadskontoret. 

 
3.2.1 Arbetsförmedlingens utvärdering 

Arbetsförmedlingen gjorde en återrapportering för perioden 1 december 2010 till och med 31 

december 2011. I denna återrapportering ingick fyra olika delar. Sammanfattningen av dessa 

delrapporter lämnades in 22 februari 2012. Denna presenteras kort nedan. Av de 7954 

nyanlända är det 261 personer som fortfarande inte ingår i etableringsuppdraget efter 

återrapportens slut. Således ingick 7693 i slutet av december i etableringsuppdraget. Vid 

utgången av december hade 6895 individer inom målgruppen upprättat en etableringsplan, 

798 personer befann sig i upprättandet av en etableringsplan. I Kalmar län ingick detta år 225 

personer vilket motsvarade tre procent av alla de 7693 personer som ingick i 

etableringsuppdraget den perioden (Arbetsförmedlingen 2011:16.17). 

 

Tidigare dröjde det i genomsnitt 134 dagar innan den nyanlände kom i kontakt med 

Arbetsförmedlingen. Idag ligger genomsnittstiden på 26 dagar innan den nyanlände blir 

inskriven på Arbetsförmedlingen. Vanligtvis har en etableringsplan utförts cirka 46 dagar 

senare samt att den nyanlända har börjat delta i aktiviteter som skall komma att föra individen 

närmare en anställning (Arbetsförmedlingen 2011:12–13). I rapporten benämns även att 

förutsättningarna för att den nyanlände skall komma ut i arbete även beror på 

arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft. Något som även spelar in här är arbetsgivarens 

attityd mot utrikesfödda och deras kompetens (Arbetsförmedlingen 2011:13). De nyanländas 

tidigare utbildningar och tidigare yrkeserfarenheter varierar. Över 50 procent av målgruppen 

har en förgymnasial utbildning på mindre än nio år. En femtedel av målgruppen har en 

gymnasial utbildning och individer med eftergymnasial utbildning eller längre är färre än så. 

Männen har som regel högre utbildningsbakgrund än kvinnorna. Bland de individer mellan 18 

och 20 år som ingår i etableringsprojektet har det i denna utvärdering framkommit att det varit 
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otydlig information till dessa ungdomar kring utbildning och möjlighet till CSN-stöd 

(Arbetsförmedlingen 2011:21 - 22). 

 

Arbetsförmedlingen har under den pågående perioden framfört att flertalet av de nyanlända är 

i stort behov av praktiskt stöd. Arbetsförmedlingen och etableringslotsarna
4
 har under denna 

tid fått bidra med råd och stöd i praktiska frågor beträffande olika myndighetskontakter och 

liknande. Främst efterfrågas ett stort stöd i början av de nyanländas vistelse i Sverige men 

behovet avtar efter hand. Arbetsförmedlingen menar att individerna kan behöva stöd även 

senare i processen och uppmanar att alla inblandade aktörer samarbetar och verkar för att 

nyanlända skall få den hjälp och stöd de behöver. Då det ofta rör sig om brådskande praktiska 

frågor bör dessa inte hänvisas mellan olika aktörer (Arbetsförmedlingen 2011:12). 

Arbetsförmedlingen upplever att det finns för få utbildade tolkar och har efter denna period 

upphandlat en arbetsmarknadsutbildning för tolkar. Arbetsförmedlingen använder sig även av 

distanstolkar på de mest förekommande språken för målgruppen som inom fem minuter skall 

kunna vara behjälpliga (Arbetsförmedlingen 2011:22). 

 

Endast ett fåtal personer har bedömts att inte kunna delta i etableringsaktiviteter. Anledningen 

till att så få personer bedömts vara förhindrade att delta i detta är att etableringsaktiviteterna 

har anpassats efter individen och på så vis kunnat anpassas efter individens egna 

förutsättningar och prestationsförmåga. Det är endast ett fåtal personer som har ansetts ha en 

prestationsförmåga på under 25 procent och som därmed inte längre ingår av 

etableringsuppdraget, ca två tredjedelar hade en omfattning av etableringsaktiviteter på 50 

procent (Arbetsförmedlingen 2011:25, 43). När återrapporteringen slutfördes 2011 så hade 

4651 personer i förberedande utbildning, 103 personer hade deltagit i en 

arbetsmarknadsutbildning och 637 personer i en arbetspraktik (Arbetsförmedlingen 2011:27). 

 

I rapporten framgår det att deltagandet av samhällsorienteringen varit låg. Cirka 39 procent 

har deltagit i samhällsorienteringen. Det framgår även att 79 procent deltar eller har deltagit i 

SFI under denna period (Arbetsförmedlingen 2011:27). Enligt förordning (SFS 2010:1138) 

skall den nyanlände inom målgruppen tagit del av och avslutat samhällsorienteringen inom ett 

år efter att det att etableringsplanen har upprättats och den skall ha påbörjats så snart som 

möjligt (Förordning 2010:1138). Detta har inte skett då endast hälften av de med en upprättad 

                                                 
4
 Stöttar nyanlända invandrare till att komma in på och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (SFS 

2010:197). 
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etableringsplan har nyligen påbörjat, deltar eller avslutat samhällsorienteringen. Väntetiden på 

att få börja på SFI-utbildning har blivit längre. Denna väntetid har i genomsnitt förlängts med 

21 dagar (Arbetsförmedlingen 2011:37). 

 

Knappt två tredjedelar av målgruppen har fått en arbetsmarknadspolitisk bedömning. De med 

längre utbildningsbakgrund har i högre utsträckning fått en sådan bedömning än de med lägre 

utbildningsbakgrund. Det är även förekommande att flera av de nyanlända saknar utbildning 

och/eller yrkeslivserfarenhet helt vilket kan ligga till grund varför de i lägre mån fått en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning (Arbetsförmedlingen 2011:30). Även ansvaret kring 

bosättningen av nyanlända förflyttades 2010 från Migrationsverket till Arbetsförmedlingen. 

Under den givna perioden är det 5750 personer inom målgruppen som efterfrågat 

Arbetsförmedlingens hjälp kring detta. Av dessa var det 917 personer som avbröt 

Arbetsförmedlingens anvisningsprocess och skaffat en bostad på egen hand. I genomsnitt tar 

det 126 dagar från det att den nyanlände fått uppehållstillstånd till dess att denne har en 

planerad bosättning (Arbetsförmedlingen 2011:9, 48, 50, 54).  

 

Varje individ inom etableringsuppdraget har rätt till en etableringslots. Individen får själv 

välja vilken lots denne vill ha men lotsen måste vara godkänd och registrerad hos 

Arbetsförmedlingen (SFS 2010:197). Arbetsförmedlingen arbetar på olika sätt för att fler skall 

nyttja tjänsten att ha en egen lots. Lotsen skall träffa sin deltagare minst tre timmar per månad 

varav två av dessa timmar skall utgöra individuella möten mellan endast dessa individer. I 

denna utvärdering gjordes en slumpmässig granskning av lotsarna i form av stickprov. Det 

framkom granskningen framkom att lotsens arbete var individuellt anpassat och att arbetet 

främst berörde kontakter med myndigheter, bankärenden och hjälp med boende frågor. 

Majoriteten av de nyanlända var enligt rapporten nöjda med sin etableringslots. Mindre än en 

sjättedel var missnöjda med tjänsten och då hade dessa fått information kring hur de skulle gå 

tillväga för att byta lots. Etableringslotsen belönas med en startersättning och senare får denna 

ersättning månadsvis. Ersättningen är varierande efter prestation. Lotsen får därför en högre 

ersättning då den nyanlände har en lägre utbildningsnivå (Arbetsförmedlingen 2011:60, 

61,68, 69). Det kan ta tid för en nyanländ att bli inskriven på arbetsförmedlingen från det att 

denna fått uppehållstillstånd. Det arbetas nu med att Migrationsverket skall bli bättre på att 

kontakta Arbetsförmedlingen beträffande detta ärende (Arbetsförmedlingen 2011:39). 
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3.2.2 Rosenqvists utvärdering 

Rosenqvist gjorde under 2011 en utvärdering av Etableringslagens 100 första dagar. Här 

presenteras resultatet av enkäter med ett 30-tal kommuner om hur arbetet har förändrats efter 

det att etableringslagen har trätt i kraft (Rosenqvist 2011:10). Arbetsförmedlingen har genom 

etableringslagen fått huvudansvaret för dem nyanländas etablering. I Rosenqvists utvärdering 

lyfts tankegången om regeringen har överskattat Arbetsförmedlingens förutsättningar att som 

ensam instans kunna ansvara för de arbetsförberedande insatserna. Enligt en tidigare rapport 

från Sveriges kommuner och landsting (SKL) som presenterades 2008 var endast en tredjedel 

av de nyanlända som var berättigade till etableringsinsatser inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

 

Av dessa individer var det femton procent som fick någon typ av insats från 

Arbetsförmedlingen. I över hälften av fallen var det statliga insatser så som nystarts- eller 

instegsjobben. Alltså var det cirka två procent av de nyanlända som fick möjlighet att delta i 

Arbetsförmedlingens egna insatser. Här påvisas då att en majoritet av de nyanlända inte fick 

någon insats från Arbetsförmedlingen trots att de har laglig rätt till denna typ av insats. Detta 

kan förklaras med att hälften av de nyanlända placerades i den så kallade kategori 14. 

Innebörden av detta är att individen som placeras här inte beräknas att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Arbetsförmedlingen inriktade sig till stor del på individer som 

redan var redo för den svenska arbetsmarknaden och därför försvann de nyanlända som var i 

behov av praktik, utbildning och rehabilitering (Rosenqvist 2011:16–17). 

 

I avseende av SFI-utbildningen menar Rosenqvist att denna har en dålig kvalité och inte lär ut 

den yrkesbaserade svenska som de nyanlända behöver för att kunna etableras på 

arbetsmarknaden. Att utbildningen haft en så låg kvalité menar Rosenqvist beror på att de 

lärare som funnits saknat behörighet samt att utbildningen inte varit individanpassad. Inte 

eller samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen kan sägas blivit bättre samt att 

kommunerna inte utvärderar den språkutbildning som erbjuds vilket gör att utvecklingen 

stannar av. Sammanfattningsvis kan därför sägas att SFI – utbildningen inte har blivit bättre 

med hjälp av reformen. Detta på grund av att reformen som sådant inte har någon fokus på att 

utbildningen ska vara av god kvalité (Rosenqvist 2011:17). 

 

Etableringslotsarna som erbjuds enligt etableringslagen är en insats som bör diskuteras enligt 

Rosenqvist. I rapporten framkommer att den ersättning som betalas ut till lotsarna anses vara 

för låg. Då inte endast i ekonomisk synpunkt utan även att lotsen behöver träffa den 
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nyanlände fler timmar än det lagstadgade för att uppdraget ska kunna uppnå ett resultat. Att 

flertalet nyanlända har en låg utbildningsnivå är också något som anses vara problematiskt för 

lotsarna. För att de lågutbildade nyanlända ska etableras på arbetsmarknaden krävs ett gediget 

arbete från etableringslotsens sida, något som kan anses vara en svårighet ur både en 

ekonomisk- och tidsaspekt (Rosenqvist 2011:30). Avslutningsvis visar Rosenqvist på olika 

åtgärder som syftar till att öka framgången för Etableringslagen. Först måste SFI – 

utbildningen tas bort från kommunens ansvar och istället bli en del av Arbetsförmedlingen. 

Detta för att undvika splittring i insatserna. Utbildningen måste också tas bort som krav i 

etableringsplaneringen då detta kan bli ett hinder då denna inte individanpassas i tillräckligt 

stor grad. Hur mycket språkundervisning den nyanlände är i behov av ska istället bestämmas 

av Arbetsförmedlingen tillsammans med etableringslotsen. Arbetsförmedlingen måste också 

de utöka sin arbetsinsats i form av att starta de insatser som behövs för att främja den 

nyanländes etablering, exempelvis arbetsträning.  

 

Etableringslotsens arbete ska få en högre status, både vad gäller ekonomiskersättning samt 

utöka den tid varje lots har för den nyanlände. Skatteverket bör också bli effektivare i sin 

hantering av att ge den nyanlände ett svenskt personnummer. Avslutningsvis menar 

Rosenqvist att regeringen bör utöka den grupp som är berättigade till etableringsinsatser, 

denna bör inte endast gälla nyanlända flyktingar (Rosenqvist 2011:35). 

 

3.2.3 Adolfssons rapport 

Ulrika Adolfsson har skrivit en c-uppsats som behandlar ämnet hur nyanlända har etablerats 

på arbetsmarknaden i Norrbotten. Adolfsson har intervjuat arbetstagare och arbetsgivare för 

att sedan presentera dessa och därigenom ge en bild av vilka hinder och möjligheter som de 

nyanlända möter när de ska etableras på arbetsmarknaden. 

 

I sitt resultat presenterar Adolfsson (2010) att den språkutbildning som erbjuds för de 

nyanlända behöver utvecklas. Dessutom måste den rädsla som finns för att kommunicera på 

arbetsplatsen försvinna. Denna rädsla finns både hos arbetstagare och arbetsgivare vilket 

försvårar språkinlärningen. Det framkommer också en problematik i att arbetstagarna ser 

praktiken som en chans att lära sig det svenska språket medan arbetsgivaren menar det är en 

fördel om språket redan finns hos den anställde. Då språkträning är en stor del i 

etableringsprocessen kan utebliven språkträning få konsekvenser så som att den nyanlände 

blir orolig för att använda språket fel och därför talar sitt hemspråk med den bekantskapkrets 

som finns i dennes närhet (Adolfsson 2010:39 - 40). 
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Att ha ett nätverk i Sverige är något som ökar chanserna till en snabb etablering. Nätverket 

kan bli till referenser som är ett nästintill måste när det kommer till arbetsansökningar. I 

samhället finns det också fördomar som kan påverka etableringen negativt. Detta genom 

oförståelse och avsaknad av kunskap. De intervjuade arbetsgivarna menar att de är medvetna 

om att fördomarna finns och att de försöker bortse från dessa. Dock kan det bli en svårighet 

för företaget. Fördomarna kan leda till att företaget inte får några uppdrag då de har utländsk 

personal (Adolfsson 2010:40). Adolfssons slutsats blir därför att språket är nyckeln till en 

lyckad etablering. Språket tillsammans med ett väl utbyggt nätverk som kan anges som 

referens vid arbetsansökan är två komponenter som främjar etableringen starkt (Adolfsson 

2010:41). 

 

3.2.4 Stadskontorets rapport 

Under sommaren 2012 presenterade Stadskontoret en rapport, på uppdrag av Regeringen. 

Denna behandlade hur etableringsreformen påverkat samarbetet mellan olika myndigheter och 

hur detta samarbete påverkade etableringsarbetet. De inblandade myndigheterna har varit 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, länsstyrelserna, 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt kommunerna.  Stadskontoret skulle lägga stor 

vikt på hur processen kring bosättning, hanteringen av ersättning till de nyanlända och göra en 

bedömning huruvida etableringsplanerna som skrivits är utformade efter den enskilde 

individens behov och förutsättningar. Detta material har sedan analyserats och Stadskontoret 

har därefter lämnat förslag på hur etableringsarbetet skulle kunna förbättras samt hur 

uppdraget skulle kunna förtydligas för de olika inblandade aktörerna (Stadskontoret 2012:7).  

 

Stadskontoret har identifierat flera svårigheter i etableringsarbetet men det finns tre faktorer 

som bidrar till en etableringsprocess som inte motsvarar förväntningarna. Dessa är att många 

nyanlända får vänta längre tid än de två eftersträvade två månaderna på att få en 

etableringsplan. De aktiviteter som erbjuds är inte anpassade efter målgruppens behov samt 

att de nyanlända inte får den ekonomiska försörjning som de är berättigade till i starten av 

etableringsarbetet. Stadskontoret menar också att Arbetsförmedlingen måste utveckla sitt 

arbete i förhållande till hur de arbetar med arbetsrelaterade insatser så som resultatersättning 

till etableringslotsar (Stadskontoret 2012:8).  
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Stadskontorets bedömning är att de förväntade resultaten av etableringsarbetet endast till viss 

del är uppnått. Arbetsmarknadsinsatser måste få större utrymme i etableringsprocessen enligt 

Stadskontoret. Den nyanländes sociala situation prioriteras före arbetssituationen vilket gör att 

individen får svårt att komma till självförsörjning. Att de nyanlända dessutom har rätt till att 

tacka nej till ett arbete eller en förslagen bosättningsplats, detta helt utan att den ekonomiska 

ersättningen påverkas, vilket gör att Arbetsförmedlingens arbete försvåras då de inte kan 

tvinga den nyanlände att flytta. Arbetsförmedlingen erbjuder olika aktiviteter för den 

nyanlände men dessa aktiviteter har inte blivit erbjudna på samma villkor till alla de 

nyanlända. Detta gör att exempelvis kvinnor inte får tillräckliga insatser i 

etableringsprocessen. Stadskontoret menar att samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar 

väl men att det fortfarande finns roller som är oklara och behövs förbättras (Stadskontoret 

2012:9-10).  

 

Stadskontoret ger flera förslag på hur dessa brister i etableringen ska kunna arbetas bort. 

Bland annat ges förslaget att de olika aktörerna måste finna sina roller ännu mer för att kunna 

påbörja ett djupare samarbete. Att etableringsersättningen ska kunna minskas om den 

nyanlände tackar nej till ett arbete eller att byta bostadsort då detta kan ses som en ovilja till 

egenförsörjning. De olika aktiviteter som erbjuds måste också bli mer anpassade för den 

enskilde nyanlände och även anpassas efter de grupper som kan vara svåra att nå fram till, 

exempelvis kvinnor. Den etableringsplan som de nyanlända har rätt till måste upprättas under 

de två lagstadgade månaderna för att denna plan ska komma till sin fulla rätt, dessutom måste 

denna följas upp och förbättras på de punkter där den nyanlände önskar mer stöd 

(Stadskontoret 2012:11-14).  

 

3.3 Partiernas generella uttalanden 
I detta avsnitt återberättas en kort beskrivning av de olika partiernas uttalanden kring 

etableringsfrågan. De nedan beskrivna åsikterna gäller partierna generellt i Sverige. 

 
3.3.1 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna menar att invandringen är något positivt som sprider kunskap, idéer och 

att denna främjar ett större nätverk och nya möjligheter. Dock kan även integrationen 

innebära stora utmaningar. Socialdemokraterna menar att etableringen för nyinkomna tar för 

lång tid när det gäller att komma in på arbetsmarknaden (Socialdemokraterna 2011). I ett 

uttalande från partistyrelsen 2010-08-17 menar Socialdemokraterna att det behövs en ny 

politik som behandlar denna fråga. Det är viktigt att just etableringen på arbetsmarknaden 

kommer igång och att det riktas resurser till detta i ett tidigt skede (Socialdemokraterna 2011). 
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Socialdemokraterna anser att varje kommun borde ta emot flyktingar och att detta borde vara 

lagstadgat i socialtjänstlagen (Socialdemokraterna 2011). Socialdemokraterna anser att alla 

nyanlända som fått uppehållstillstånd har rätt till en individuell etableringsplan där den 

nyanländes tidigare kunskaper och erfarenheter tas i beaktning. Socialdemokraterna uttalade 

2010-09-07 att de ansåg att arbetsförmedlingen skulle ansvara för etableringen av de 

nyanlända (Socialdemokraterna 2011). Socialdemokraterna menar också att 

flyktingmottagandet behöver fördelas mer jämt över landet för att förbättra förhållandena för 

välfärden men även för att öka individens möjligheter (Socialdemokraterna 2011). 

 

Socialdemokraterna föreslår att genom ändringar i socialtjänstlagen och högre kommunala 

ersättningar för mottagandet av nyanlända skulle förbättra förhållandena för etableringen. 

Socialdemokraterna ställer sig kritiskt till etableringslotsar och SFI – bonusar och påtalar att 

dessa pengar istället borde gå till Arbetsförmedlingen och deras etableringsarbete. 

Socialdemokraterna vill även se till att vidta åtgärder för att skydda utländsk arbetskraft 

(Socialdemokraterna 2011). 

 

3.3.2 Moderaterna 

Moderaterna menar att det är positivt att människor vill komma till Sverige. Grundprincipen 

för människor som kommer till Sverige är att alla ska ”arbeta och göra rätt för sig” 

(Moderaterna 2007). Partiet ser språket som en väg in på arbetsmarknaden. Därför ska 

integrationen på arbetsmarknaden och språkutbildningen förbättras. Detta ska göras genom att 

praktik och språkundervisning ska kombineras. Samtidigt ska det vara möjligt att få tidigare 

utbildning och examina giltighetsförklarade i Sverige (Moderaterna 2007). 

 

Moderaterna menar också att nyanlända ska ut i arbete så snart det är möjligt. Väntetiden ska 

bli meningsfull genom arbete och praktik som också ska uppmuntras. Om en individ får 

avslag på sin asylansökan ska denna istället få möjlighet att ansöka om ett tillfälligt 

arbetstillstånd (Moderaterna 2007). Vidare pekar Moderaterna på att det är av stor vikt att de 

nyanlända som väljer sin egen bostad gör detta i kommuner som har möjlighet att erbjuda 

arbete och bostad. Anhöriginvandringen ska kontrolleras genom krav på att kunna redovisa en 

tryggad försörjning och bostad för den individ som redan har uppehållstillstånd (Moderaterna 

2007). 
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4. Resultat och analys av det insamlade materialet 
Nedan redogörs resultatet och analysdelen. Problemfrågorna redogörs i den ordningsföljd som 

de presenterats i frågeställningen. Till en början presenteras huruvida målen uppnåtts av 

samtliga aktörer. Därefter redogörs aktörernas åsikter för etableringslagens verkställande och 

resultat. Detta knyts sedan an till först en målutvärdering och därefter till top-down och 

bottom-up perspektiven. Avslutningsvis analyseras resultatet mot tidigare forskning. 

 

4.1 Vad anser Socialdemokraterna, Moderaterna, Arbetsförmedlingen och 

Invandrarservice kring huruvida etableringslagens mål uppfyllts i Kalmar?  
Nedan presenteras vad de intervjuade aktörerna ansåg kring huruvida etableringslagens mål 

har uppfyllts. Det vill säga om lagen uppfylls i nuläget och om de förväntade resultaten går att 

utläsas. 

 

 
4.1.1 Socialdemokraterna 

Angående etableringslagens mål uttalar representanten för Socialdemokraterna att:  

 

”Gräv där du står och se vilken tilldelning du har.” (Socialdemokraterna 2012). 

 

Socialdemokraterna medger att integrationen inte har lyckats. Det är för få människor som 

kommer ut i arbetslivet. Ännu ett misslyckande här är att det finns en grupp människor som är 

mycket välutbildade där kompetensen inte tas tillvara utan att dessa välutbildade istället 

tvingas ta underkvalificerade arbeten. 

 

”Vi vet hela den här biten, ingenjören som sitter och kör taxi eller vad det nu är det stämmer 

ju.” (Socialdemokraterna 2012). 

 

Representanten påtalar att då förordningen endast funnits från första december 2010 har det 

gått för kort tid för en mer djupgående utvärdering. Dessutom belyser Socialdemokraterna att 

den höga arbetslösheten som råder i Sverige i nuläget kan ligga till grund för resultatet av 

etableringsarbetet. Den tydligaste förändringen som Socialdemokraten ser är att 

Arbetsförmedlingens ansvar nu blivit tydligare. Kommunen har också blivit skyldig att 

erbjuda 60 timmar samhällsorientering till de nyanlända. 

 

”Den stora skillnaden är nog de här 60 timmarna av samhällsinformation, det är faktiskt en 

förordning, vi kommer liksom inte undan de här 60 timmarna.” (Socialdemokraterna 2012). 
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Respondenten påtalar även att samarbetet i länet har förbättrats. Ansvaret ligger nu på 

Regionförbundet och kommunerna samarbetar numera med att arrangera 

samhällsinformationen. 

 

Etableringslotsarna menar respondenten inte har gett det resultat som regeringen förväntat 

sig. Socialdemokraterna anser att de resurser som läggs på etableringslotsarna skulle göra 

bättre nytta i andra avseenden inom etableringsuppdraget. Då det gäller SFI - utbildningen 

anses denna vara av god kvalité. Dock upplever respondenten att utbildningen är för kort. 

 

4.1.2 Moderaterna 

Moderaterna har fått en bild av att etableringsarbetet inte fungerar väl i Kalmar kommun. 

Representanten från Moderaterna menar på att det fortfarande är flera nyanlända som inte 

kommit i arbete samt att inte heller integreringen har fungerat optimalt. Respondenten 

hänvisar till att det är svåra frågor att diskutera då etableringsfrågan upplevs vara ett infekterat 

ämne. Moderaterna ser inte en större förändring sen etableringslagen trätt i kraft men 

respondenten har fått uppfattningen om att förändringar har kunnat utläsas i andra kommuner. 

Moderaterna påtalar att ämnet blivit mer legitimt att diskutera sedan etableringsuppdraget 

påbörjades. 

 

”Faktiskt så har lagen gjort att det har blivit mer okej att prata om att komma i arbete och 

sen den positiva tanken kring det. Jag hoppas det är många invandrare som har fått ta del av 

de positiva bitarna.” (Moderaterna 2012). 

 

Respondenten menar att idén om att Arbetsförmedlingen som statlig verksamhet har tagit det 

övergripande ansvaret för etableringen är positiv. Däremot påtalar respondenten att det är 

otydligt hur det lokala ansvaret ska tas omhand samt att samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och de lokala organisationerna behöver förstärkas. 

 

”Vi vet inte riktigt vad de gör på Arbetsförmedlingen så det behövs ett mycket större 

samarbete än vad jag uppfattar att vi har idag för att kunna veta att Arbetsförmedlingen gör 

sin grej.” (Moderaterna 2012). 

 

Respondenten menar även att de nyanlända inte bör avsluta sin SFI-utbildning innan personen 

innehar de kunskaper som individen behöver. Moderaterna vill påtala att mer utbildning är 
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något som bör anammas och så fort individen har kommit till ro praktiskt bör denna sedan fort 

involveras i svensk- och samhällsundervisning.  

 

Respondenten har fått uppfattningen av att det inte finns tillräckligt med etableringslotsar och 

respondenten ställer sig även frågande till vilken utbildning lotsarna innehar för att kunna 

utföra ett bra arbete. Den mer yrkesprofessionella rollen skulle kunna ligga på 

Invandrarservices ansvar.  

 

Arbetsförmedlingen har möjlighet att rekommendera en nyanländ att ta ett arbete i en annan 

kommun och på så vis uppmuntra till boende på annan ort. Detta är något Moderaterna ställer 

sig positiva till eftersom det gynnar en familjs möjlighet till egen försörjning. Dock menar 

respondenten att hänsyn måste tas till familjen och individen. 

 

”Om man kollar på liksom om familjen har bättre försörjningsförmåga i en annan kommun så 

tycker jag definitivt att de ska uppmuntras för det är ju inte lönt att bo på ett ställe där man 

inte kan få jobb.” (Moderaterna 2012). 

 

Respondenten berättar att dennes uppfattning var att lagen inte blev uppmärksammad direkt 

när arbetet med denna påbörjades. Detta har inneburit att informationen inte har nått ut till 

berörda instanser. Moderaterna menar även att informationen som sänds ut behöver riktas till 

en specificerad grupp människor och behöver förtydligas. 

 
4.1.3 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen påtalar att det är stor skillnad från person till person hur 

etableringsarbetet har fungerat. Det finns de personer som etableringsinsatserna har fungerat 

tämligen väl för men det har också funnits de personer som inte varit särskilt nöjda. 

Arbetsförmedlingen menar att det har gått för kort tid för att utvärdera det nya 

etableringsarbetet. Innan den nya etableringslagens början uttryckte politiker att det i 

genomsnitt tog sju år för en nyanländ att få arbete. Det uttalades då att även en förkortning på 

ett till två år av denna tid skulle vara en stor vinst. Arbetsförmedlingen ställer sig därför 

kritiska till att det förväntande resultatet som finns redan nu skulle vara realistiskt. Resultatet 

borde kunna förväntas först om ytterligare två till tre år. 
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”Det var någon politiker som sa att kan det nya etableringsuppdraget pressa ner de där sju 

åren till sex år eller kanske fem så är det ju en jättevinst.” (Arbetsförmedlingen 2012). 

 

Arbetsförmedlingen anser att samhällsorienteringen är något viktigt likaväl som SFI – 

utbildningen då detta ger individen en möjlighet till att få en inblick i det svenska systemet. 

 

Målet är att så många som möjligt ska komma till självförsörjning. Respondenten menar att 

målet mer lokalt är att hitta så bra insatser som möjligt för individen som sedan ska komma 

att förkorta vägen fram till ett arbete. I vissa fall kan en insikt om att en del människor aldrig 

kommer att komma ut i arbete vara önskvärd. 

 

”… så kommer vi ha ett antal människor, ganska stor del till och med, inom den här första 

generationen inom det här uppdraget som jag tror inte kommer att komma ut på 

arbetsmarknaden.” (Arbetsförmedlingen 2012). 

 

SFI - utbildningen har ökat antalet undervisningstimmar per vecka senaste året. Kombinerat 

med självstudier kan SFI - utbildningen därmed räknas som en halvtidstjänst. 

Arbetsförmedlingen uttalar att kommunen inte erbjuder boendemöjligheter i den utsträckning 

som är önskvärd. 

 

4.1.4 Invandrarservice 

Invandrarservice menar att etableringslagens mål inte uppfylls i Kalmar kommun. Dock pekar 

respondenten på att lagen fortfarande är ny vilket innebär att det ännu inte går att se en 

markant förändring. Invandrarservice menar att det är positivt att Arbetsförmedlingen 

kommer med tidigt i arbetet med etableringen av den nyanlända. I avseende av SFI – 

utbildningen menar respondenten för Invandrarservice att denna inte är tillräcklig. Att läsa 

mer svenska anser respondenten inte som ett alternativ. Det handlar snarare om att många av 

de medverkande är ovana vid skolundervisning. 

 

”Det passar dem som är vana vid att studera men inte… jag tror det är svårt för analfabeter 

och för folk som har avig syn på utbildning, man är inte van vid att sitta liksom.” 

(Invandrarservice 2012). 
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Beträffande etableringslotsar anser inte Invandrarservice att detta är en reform som inte 

fungerat. Respondenten ser inte hur de nyanlända ska kunna ta tillvara på den valfrihet som 

erbjuds. Invandrarservice menar att förflyttningen av insatsen från Invandrarservice till 

Arbetsförmedlingen inte har tjänat sitt syfte. Detta på grund av att Arbetsförmedlingen 

exempelvis inte har några arbeten att erbjuda de nyanlända. Att samhällsorienteringen har 

tillkommit som reform anser Invandrarservice är positivt. Dock menar respondenten att denna 

orientering skulle kunna få utvecklas mer. De ser att denna är populär bland deltagarna och 

ger utdelning i form av kunskap om det svenska samhället hos de medverkande. 

 

”Vi har haft det i olika former tidigare också på hemspråk eller via tolk, på lätt svenska men 

inte så strukturerat som det är nu.” (Invandrarservice 2012). 

 

Invandrarservice menar att bostadsfrågan i Kalmar kommun är en stor och svår fråga. 

Allmännyttan ansvarar för att erbjuda bostäder till många grupper vilket gör att de nyanlända 

blir en grupp i mängden som det skall ta hänsyn till. Att bostadsfrågan är svår gjorde förra 

året att Kalmar kommun inte uppfyllde det avtal som fanns i avseende av hur många 

nyanlända som skulle tas emot. 

 

 

4.2 Vad anser Kalmars kommunpolitiker, Arbetsförmedlingen och 

Invandrarservice om etableringslagens verkställande och resultat? 
 

 

4.2.1 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna anser att SFI- utbildningen är kvalitetsfylld men dock för kort. För att 

förbättra språkutvecklingen har det startats ett EFS - projekt. Detta projekt handlar om att få 

ut nyanlända på språkpraktik. Socialdemokraterna berättar att de eftersträvade 150 

språkpraktikplatserna inte än har uppfyllts. Respondenten ser att dessa språkpraktikplatser 

skulle vara något positivt då språket är en av nycklarna för en lyckad integration. 

 

”Språket är nyckeln till allt, det är den största utmaningen.” (Socialdemokraterna 2012). 

 

Socialdemokraterna talar om vikten av en god språkpraktik, god handledning och att väl 

förberedda arbetsplatser är av stor vikt för bättre inlärning. År 2011 startade ett ESF projekt 

för att främja nyanländas språkutveckling. Detta genom att kombinera praktisk och teoretisk 

språkinlärning (se bilaga 5). Respondenten menar att en kombination mellan SFI - utbildning 
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och språkpraktik är det optimala. Respondenten påpekar även vikten av att den nyanlände 

hamnar på rätt praktikplats så att individen kan ta tillvara på sin kompetens och tidigare 

erfarenheter. Vidare menar Socialdemokraterna att den nya lagen gjort att arbetet generellt 

blivit tydligare samt fått en bättre struktur. 

 

Beträffande etableringslotsarna menar Socialdemokraterna att då det resultat som 

eftersträvats inte uppnåtts skulle det vara lämpligt om en del av de resurserna skulle 

omfördelas exempelvis till främjande av språkpraktikens utvecklande. 

 

”Jag tycker att de pengarna skulle man kunna lagt på mer språkpraktik, praktik varvat med 

språket, för att snabbare kunna komma in (på arbetsmarknaden).” (Socialdemokraterna 

2012). 

 

Socialdemokraterna anser att det är rätt områden om ingår i samhällsorienteringen. 

Respondenten påtalar att denna information bör vara individualiserad och har en förhoppning 

om att de människor som jobbar med samhällsutbildningen även de har samma attityd och 

värderingar som respondenten själv. 

 

”Jag tror att det är kloka människor som jobbar med det här.” (Socialdemokraterna 2012). 

 

Socialdemokraterna har inga synpunkter på att Arbetsförmedlingen kan rekommendera den 

nyanlände arbete och boende på annan ort. Representanten från Socialdemokraterna menar 

dock på ambitionen är att arbetsmarknaden i Kalmar kommun och landsting ska vara så god 

att helst ingen individ ska behöva lämna kommunen på grund av brist på arbete. 

Socialdemokraten har en idé om att värderingar och attityder skulle behöva förbättras i 

Kalmar kommun och samhället i stort. 

 

”Jag tänker så här, vad lite det behövs från oss som är medborgare i Kalmar kommun, hur vi 

bemöter människor. Det behövs inte så mycket och jag tror vi behöver jobba mer med det här. 

Det handlar ju om attityder och värderingar.” (Socialdemokraterna 2012). 

 

Det finns därför en tanke om att en integrationsstrateg skulle kunna vara ett alternativ för att 

förbättra dessa i Kalmar kommun. Denna skulle då vara som en spindel i nätet och endast 
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arbeta med integrations- och etableringsfrågor. Denna integrationsstrateg skulle kunna vara en 

av nycklarna för att kunna få ett samlat grepp om integrationen och etableringen. 

 

4.2.2 Moderaterna 

Moderaterna anser att SFI-utbildningen är för kort. Respondenten påtalar även vikten av att 

inlärningen av språket sker tidigt och inte endast att arbetslivet är ett mål för okvalificerade 

språkkunskaper. Risken blir i så fall att den nyanlände kommer ut på arbetsmarknaden men 

att på grund av mindre goda språkkunskaper får denne svårigheter att bli delaktig i samhället. 

 

Moderaterna menar sammanfattningsvis att den nyanlände inom kort tid ska få hjälp med 

språkinlärningen, gärna i kombination med språkpraktik, samt den nyanländes utbildning inte 

ska avslutas innan svensklärare anser att individen har fått till sig tillräckliga språkkunskaper. 

Moderaterna anser att språkpraktiken är något positivt. Att komma ut på en arbetsplats och 

träffa arbetskamrater leder till dels språkkunskap, social inlärning samt en viss 

samhällskunskap. Respondenten uttalar en besvikelse över att inte fler språkpraktikplatser har 

kunnat skapas, så mycket som 150 språkpraktikplatser borde kommunen kunna finna enligt 

respondenten. 

 

”… så det går ju liksom inte att trycka in för många i ett system men mer än 150 

språkpraktikplatser borde det absolut vara möjligt att få fram.” (Moderaterna 2012). 

 

Angående etableringslotsarna påtalar respondenten att en etableringslots likväl skulle kunna 

fungera som en godeman
5
, på så sätt skulle etableringslotsen vara mer socialt kopplad. 

 

”… där en person hinner se en individ eller en familj så att det ligger mer på den mänskliga 

faktorn, att man faktiskt vill hjälpa de här personerna.” (Moderaterna 2012). 

 

Moderaterna påtalar att den samhällsorientering som erbjuds är av stor vikt för att de 

nyanlända individerna ska bli starka i sig själva och ska få en möjlighet att kunna ta sig ut 

samt bli en del av samhället vilket även skulle minska segregationen i samhället. 

 

                                                 
5
 Utses för personer som själva inte kan ta tillvara på sina intressen av en eller flera orsaker exempelvis att 

individen är omyndig och saknar vårdnadshavare eller annat förhållande som gör att individen inte kan bevaka 

sina intressen på egen hand. En godman kan bland annat hjälpa till med att hantera räkningar och hjälpa till att ta 

kontakt med sociala myndigheter (Sveriges Domstolar 2012). 
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”… behövt mer samhällsorientering, alltså den information jag har fått är att de får en 

utbildning men att den behöver utvecklas.” (Moderaterna 2012). 

 

Moderaterna anser att kommunen har sämre förutsättningar då det beträffar bostadsfrågan. 

Bostadsbristen i Kalmar är en fråga som är svår att hantera och så gäller även för de 

yrkesverksamma på Invandrarservice. Respondenten påtalar också att det i Kalmar blivit en 

segration på bostadsmarknaden. Detta innebär att en stor grupp nyanlända som saknar arbete 

lever på ett mindre område nära varandra. Detta kan komma att innebära att normen i det lilla 

samhället kommer att förändras då det normala inte längre är att gå till arbetet och detta 

innebär även en svårighet att få kontakt med arbetslivet. Dessa faktorer tillsammans främjar 

utanförskap och ger en skev bild för nästkommande generation. 

 

”Vi har ju fått en segregation på bostadsmarknaden ganska rejält det är ju jättesvårt att 

komma ifrån så blir det ju så att det finns områden som är väldigt invandrartäta.” 

(Moderaterna 2012). 

 

Moderaterna belyser att det finns en problematik kring hur yrkeskompetens tas tillvara. 

Respondenten påtalar att det går att göra bedömningar av utländska betyg och dessa går att 

komplettera med tilläggsutbildningar. Dock har respondenten inte sett detta i Kalmar 

kommun. Respondenten anser att Kalmar kommun har goda ekonomiska förutsättningar för 

att klara av etableringsfrågan. Vidare menar respondenten att kommunen hanterar frågorna 

med ett föråldrat förhållningssätt. Respondenten har en önskan om att det yrkesprofessionella 

inom kommunen väljer att se framåt. Det behövs nya viljeinriktningar och kunskapsresurser 

för att kunna hantera etableringen på ett tillfredsställande sätt. 

 

”Det känns som det är fel personer som jobbar med de här frågorna, eller så finns det ett 

gammalt tänk som sätter stopp någonstans.” (Moderaterna 2012). 

 

4.2.3 Arbetsförmedlingen 

Respondenten från Arbetsförmedlingen anser att SFI-utbildningen har utvecklats och 

effektiviserats efter hand. Respondenten yrkar på att det nya EFS - projektet angående 

språkpraktiken är något mycket positivt. Att kombinera klassrumsundervisning med att vara 

ute i näringslivet samt få insikt i hur det fungerar på en svensk arbetsplats är något positivt. 
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”Man får väl ändå säga att man har väl anammat successivt att bedriva en undervisning som 

ska vara så effektiv som möjligt” (Arbetsförmedlingen 2012). 

 

Problematiken är dock den att språkpraktikplatserna inte finns i det omfång som eftersträvas. 

Respondenten från Arbetsförmedlingen tror att om en viss ersättning erbjöds till 

praktikplatserna för att ta emot en individ ur målgruppen skulle det öka chanserna för 

nyanlända att få en praktikplats. Då praktikplatser i Kalmar är mycket eftertraktade av många 

olika målgrupper tillhör inte målgruppen för etableringslagen den mest attraktiva utan istället 

tvärt om. Vidare menar Arbetsförmedlingen att utan ”smörjmedel” i form av ekonomisk 

ersättning kan det upplevas mycket tungt att finna praktikplatser för denna målgrupp. 

 

”Är man då arbetsgivare och blir kontaktad av flera stycken under några månader så är det 

väl inte så att den personen som finns inom etableringsuppdraget står först på tur. Då kanske 

någon som kommer från gymnasieskolan eller på annat sätt som man som arbetsgivare säger 

ja till.” (Arbetsförmedlingen 2012). 

 

Då lotsföretagen i flera fall består av inarbetade bemanningsföretag är flera av dessa inte helt 

nya för Arbetsförmedlingen. Dock är uppdraget nytt för dem. Etableringslotsarna har 

efterhand fått lära sig sina arbetsuppgifter. Ofta kommer det att röra sig om praktiska råd och 

stöd i den nyanländes vardag så som myndighetskontakter. Arbetsförmedlingen tillsammans 

med lotsföretagen arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt arbete. Detta görs bland annat 

genom att diskutera vad som varit positivt och negativt under den passerade tiden. 

 

”De (lotsarna) har ju fått söka sig och upptäcker och lär sig efter hand att nu när de haft ett 

ganska stort antal personer inne att vissa delar återkommer, det blir liksom plattformer i 

deras uppdrag, det här behöver de flesta hjälp med.” (Arbetsförmedlingen 2012). 

 

Respondenten menar att den samhällsorientering som bedrivs är viktig för den nyanländ. I 

viss mån lika viktig som SFI – utbildningen. Detta för att få inblick i hur det svenska systemet 

fungerar och varför det fungerar som det gör. Respondenten från Arbetsförmedlingen belyser 

vikten av att när den nyanlände kommer till Sverige är det en väg till dess att denna blir 

självförsörjande. Individen bör ha kommit en bit i sitt språkkunnande och hunnit med att 

komma till ro rent praktiskt. Det är därför ingen idé att diskutera praktikplats från vecka ett. 
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”… många av de här människorna har ju delar av sin familj som sitter kvar någonstans i 

världen och de kanske inte vet var de finns, då är det svårt att kanske koncentrera sig på en 

praktikplats.” (Arbetsförmedlingen 2012). 

 

Arbetsförmedlingen anser att de fått tillräckliga resurser, framförallt har de fått resurser i form 

av personal men respondenten belyser att en resurs som personaltillskott är något som inte ger 

resultat omedelbart. Den nya personalen måste få möjlighet att skolas in i sitt nya arbete. 

 

Respondenten berättar att sedan uppdragets start har Arbetsförmedlingen varit involverad i 

flertalet frågor beträffande de nyanlända, både direkt och indirekt. Respondenten lyfter även 

att det måste finnas en realistisk tanke i etableringsarbetet. 

 

Respondenten påpekar att flyktingströmmarna förändras över tid och att detta måste tas i 

beaktning när dessa frågor hanteras. De nyanlända bör ses som individer med sina speciella 

förutsättningar och bakgrunder, vissa av dessa kommer lyckas med sin etablering i det 

svenska samhället. Andra individer kommer inte att ha samma möjligheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Detta menar respondenten är något som måste accepteras för att på så vis 

finna andra alternativa vägar. 

 

”Det är alltid farligt när man pratar om en samling människor som en grupp. För i den här 

gruppen finns det människor då som, det de har gemensamt är ju att de kommer från ett annat 

land och som flyktingar eller flyktingliknande frågor som det heter då. Men sen är de ju 

individer allihopa med sina speciella förutsättningar och sina speciella bakgrunder.” 

(Arbetsförmedlingen 2012). 

 

4.2.4 Invandrarservice 

Invandrarservice menar att den SFI – utbildning som erbjuds inte är tillräcklig. Respondenten 

tror inte det är möjligt för de nyanlända att läsa mer svenska. Detta då många av de nyanlända 

inte är vana vid att studera vilket kan leda till att denna del av etableringen känns övermäktig. 

Att inlärningen av språket kombineras med en yrkesutbildning anser informanten är positivt. 

Respondenten har en tanke om att en viss del av SFI - utbildningen skulle erbjudas på 

modersmål. Detta eftersom viss information kan vara svår att förstå för en nyanländ som 

endast behärskar en liten del av det svenska språket. 
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”Jag tror också att de lågutbildade att det ja, att göra det som man gör i förskolan, att 

använda sig av modersmålet skulle vara bra. Men det gör man inte, vissa saker behöver man 

höra på sitt eget språk så man borde väva in även modersmål.” (Invandrarservice 2012). 

 

Frågorna kring bostad är stor i Kalmar kommun. Bristen på bostäder gör att många nyanlända 

får vänta en längre period på att få en bostad. Denna problematik gör också att Kalmar 

kommun inte uppnådde det avtal som de haft tillsammans med Länsstyrelsen angående hur 

många nyanlända som skulle tas emot i kommunen. 

 

”Det finns ingen bostadsförmedling eller så, den enda är ju att Kalmar Hem som är 

allmännyttan har direktiv att de bland annat ska ge oss bostäder men även andra grupper 

som studenter, socialt utsatta och så, ungdomar, äldre. Tillslut blir det så många grupper att 

det liksom inte räcker till.” (Invandrarservice 2012). 

 

Respondenten menar att den samhällsorientering som erbjuds är av stor vikt för att ge de 

nyanlända verktygen att bli etablerade i samhället. Informanten från Invandrarservice menar 

också att det är en mycket positiv del av reformen, att det blivit ett krav på kommunerna att 

hålla i denna information. Denna samhällsorientering bedrivs genom ett samarbete 

tillsammans med Regionförbundet, detta gör att kommunerna slår ihop sina grupper. 

Respondenten menar att det är en stor fördel att denna samhällsorientering erbjuds på 

modersmål då detta gör informationen lättare för de nyanlända att ta till sig. Dock pekar 

informanten på att samhällsorienteringen skulle behövas utökas. 

 

”Men den får gärna byggas ut. Man märker ju att det är väldigt bra närvaro och folk 

kommer, någon grupp somalier läser till exempel på kvällarna här och ja, det är full fräs på 

det.” (Invandrarservice 2012). 

 

Angående etableringslotsarna anser respondenten att detta är en reform som inte har fungerat. 

Respondenten ställer sig frågande till om en förflyttning av uppdraget skulle göra detta mer 

framgångsrikt. Respondenten ställer sig också undrande till hur de företag som erbjuder 

etableringslotsar ska kunna få ekonomin att gå ihop i uppdraget. Att etableringslotsarna blir 

en marknad är också något respondenten ställer sig kritiskt till och menar att det är svårt för 

de nyanlända att välja sin lots själv då de inte vet vad de ska efterfråga. Respondenten är 

kritisk till möjligheten för en nyanländ att bli lots för en annan nyanländ. 
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”… vissa av de här är ju själva nyanlända och som knappt kan prata svenska och jag förstår 

inte hur de ska kunna leda någon annan, det blir som att en blind leder en blind.” 

(Invandrarservice 2012). 

 

Respondenten anser inte att kommunen har de resurser som krävs för att utföra 

etableringsuppdraget på ett tillfredsställande sätt. Det är många insatser som ska dela på de 

ekonomiska medel som finns. Invandrarservice påtalar att etableringsfrågan inte är något som 

går att lösa under en kort tid. Representanten menar även att det inte går att säga att en individ 

är etablerad enbart för att denna har ett arbete. Respondenten för Invandrarservice menar att 

en individ mycket väl kan vara etablerad i det svenska samhället genom exempelvis socialt 

nätverk men fortfarande vara arbetslös. 

 

”Det är en sådan lång process att säga att någon är integrerad att ja, ibland känns det som 

att ja nu har en person jobb nu var det färdigt liksom.” (Invandrarservice 2012). 

 

Respondenten berättar att Invandrarservice har två generella mål för etableringen i Kalmar. 

Dels ska individen skaffa sig en försörjning, antingen genom ett arbete eller en lång 

utbildning. Respondenten menar också att det finns vissa individer som inte passar i 

arbetslinjen och därför aldrig kommer komma till egen försörjning. Till detta finns det många 

orsaker exempelvis sjukdom eller annat trauma som gör att arbete inte är möjligt för 

individen. I dessa fall menar respondenten att det är fullt tillräckligt att kunna ta hand om sig 

själv och sin familj. Det andra målet är att individerna ska bli delaktiga i samhället. Här menar 

respondenten att individerna inte ska behöva komma till Invandrarservice för att fråga om allt 

i samhället utan att det finns ett eget kontaktnät och en delaktighet inom exempelvis 

föreningar eller ett politiskt engagemang. 

 

4.3 Etableringslagen i en målutvärdering 
Sett ur en målutvärdering har etableringslagens mål inte uppfyllts enligt de medverkande 

parterna. Alla fyra aktörerna menar att etableringslagens mål är alldeles för höga. Det sin tur 

har resulterat i att målen inte kunnat uppnås och på så vis har resultatet inte blivit det som 

förväntades. Dock menar samtliga parter att lagen funnits för kort tid för att en definitiv 

utvärdering ska vara möjlig att genomföra. Denna bör enligt aktörerna genomföras när lagen 

funnits i tre till fyra år.  
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Etableringslagens mål är tydligt angivna, både vad den nyanlände har för rättigheter men 

också vad denna har för skyldigheter. Det är därför relativt enkelt att göra en målutvärdering 

på etableringslagen som insats men också på de delar som utgör helheten av lagen. Vedung 

(1998) talar om att målutvärdering gör en målöverrensstämmelse samtidigt som en 

effektmätning genomförs. Alltså, har de mål som satts i etableringslagen uppfyllts samt 

huruvida effekten av lagen har blivit den eftersträvade (Vedung 1998:51–52). Applicerat på 

etableringslagen blir resultatet alltså att varken målöverrensstämmelsen eller effektmätningen 

blir positiv. Detta eftersom ingen av parterna i de genomförda intervjuerna kan upplevas vara 

nöjda med det som resultat eller effekten av lagen. Det går dock att se att en viss positivitet 

finns kring den samhällsinformation som nu erbjuds, både att kommunen är ålagd att erbjuda 

denna men även att den uppfattas som positiv av de nyanlända som deltar. 

Vedung (1998) menar att den politik som bedrivs under tiden in insats verkar inte har någon 

betydelse för resultatet (Vedung 1998 53-54). Det är därför inte möjligt att förklara den 

negativa målutvärderingen genom att fel politik bedrivits. Det går inte heller att påvisa 

huruvida resultatet skulle blivit annorlunda om Moderaterna varit i majoritet i kommunen 

under den tid som etableringslagen varit verksam.  

Sammanfattningsvis visar alltså resultatet av målutvärderingen att ingen av de intervjuade 

instanserna är nöjda med hur etableringslagens mål har uppfyllts. Dock påtalar samtliga 

respondenter att det har gått för kort tid för att kunna göra en slutgiltig bedömning av 

resultatet. Sett till de olika insatser som ingår i etableringsarbetet menar samtliga respondenter 

att etableringslotsens funktion måste förbättras och förtydligas. Att bostadsfrågan är svårlöst 

är också något respondenterna är överrens om. SFI – utbildningen och samhällsorienteringen 

är insatser som främjar individens etablering i Sverige även om det finns områden inom dessa 

som måste utvecklas för att uppnå sina fulla potentialer. 

 

4.4 Top-down och bottom-up perspektiv mot det insamlade materialet 
Ur regeringens synvinkel skall lagen uppfyllas och dess mål ska alltid vara i fokus för det 

arbete som bedrivs. På en kommunalpolitisk nivå ser politikerna även där sakligt på frågan 

och menar att mål och förordningar skall uppnås (Hill 2007:187). Dock har 

kommunpolitikerna en ökad insyn i etableringsarbetet på den kommunala nivån. De har 

möjlighet att ställa krav på de som utför arbetet, här främst SFI- utbildningen, ESF- projektet 

och samhällsorienteringen. Kommunpolitikerna har även möjligheten och skyldigheten att 

uttala sig kring etableringsarbetets gång. Kommunpolitikerna sitter endast på sin post i fyra år 
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och har därför en ambition att påvisa resultat under deras mandatperiod. Detta kan medföra att 

de sätter en viss press på de aktörer som arbetar på fältet för att påskynda snabba resultat. Om 

resultat inte syns efter den tid då politikerna varit aktiva kan politikernas arbete ifrågasättas av 

allmänheten. Politikerna befinner sig därmed i en mellanposition. Detta då allmänheten kan 

ställa politikerna till svars för om lagen uppfylls men å andra sidan har inte politikerna själva 

något handlingsutrymme på fältet. Politikerna får därmed handla genom att ställa krav och 

förväntningar på de yrkesverksamma på fältet. Hill (2007) beskriver att det är just detta som 

är den centrala frågan ur ett top-down perspektiv. Att studera hierarkin, huruvida regler och 

förhållanden gestaltar sig genom de olika hierarkiska grupperna (Hill 2007: 210).  

 

Samtliga intervjuade aktörer ställde sig positiva etableringslagen. Aktörerna var eniga om att 

grundtanken med lagen var god. Alltså att beslutsfattarna på toppen haft en god tanke samt ett 

gott förhållningsätt till denna typ av frågor. Dessvärre är beslutfattarna inte fullt medvetna 

kring hur verksamhets fält ser ut och vilka ramar och problemområden de möter i sitt arbete. 

Detta medför att resultaten på fältet inte mynnar ut riktigt så som beslutfattarna önskat eller 

eftersökt. Detta stämmer väl överrens med top-down perspektivet då uppgiftsgivaren enligt 

Hill (2007) förlorar en del av kontrollen då uppgiften lämnas från deras händer till någon 

annans. Tjänstemännen som tar emot det nya uppdraget drivs dock även av andra av olika 

skyldigheter och plikter vilket ibland kan resultera i att uppgiften inte hanteras fullt ut på det 

sätt som beslutfattarna önskat då det inte är möjligt i realiteten. Här finns sedan då en risk att 

beslutsfattarna på toppen blir besvikna när de inte kan utläsa det resultat som de eftersträvat 

(Hill 2007:214, 17). Ur ett bottom-up perspektiv är det av stor vikt att beslutfattarna är 

införstådda av fältets ramar och handlingsutrymme. Då tjänstemännen skall implementera ett 

nytt uppdrag måste uppdraget anpassas in i det handlingsutrymme som de verksamma redan 

har.  I detta fall är det en ny lag som ska implementeras in i tjänstemännens regler, ramar och 

handlingsutrymme. De yrkesverksamma ställs då mot dels politikernas krav och förväntningar 

dels att tillfredsställa individernas individuella behov och detta skall göras inom deras givna 

ramar och handlingsutrymme. Hill (2007) påtalar att när ett nytt arbetsätt eller en ny lag skall 

implementeras finns det risker att arbetsområden kan komma att prioriteras och bortprioriteras 

(Hill  2007: 187).  

 

Som ovan nämnt menar Hill (2007) att så fort beslutfattarna delegerat en uppgift förlorar de 

en del av kontrollen enligt ett top-down perspektiv (Hill 2007: 214). Ur ett bottom-up 

perspektiv kan vi kanske även se det som att beslutfattarna ”släpper” en del av kontrollen. I 
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vår studie såg vi att både Arbetsförmedlingen och Invandrarservice hade svårt att se att lagen 

skulle vara helt genomförbar. Exempelvis kunde ingen av dessa två respondenter se en 

möjlighet att få fram 150 språkpraktikplatser. Åtminstone inte utan hjälp från toppen, i detta 

fall politikerna. Arbetsförmedlingen föreslog att en ekonomisk ersättning skulle vara en 

motivation för att locka arbetsplatser att ta emot språkpraktikanter. Ur ett bottom-up 

perspektiv kan vi se att tjänstemännen önskar stöd och vägledning uppifrån för att de 

delegerade uppgifterna skall bli genomförbara.  Alltså ur ett top-down perspektiv har toppen 

”förlorat” kontrollen men ur ett bottom-up perspektiv kan fältet snarare uppleva att politikerna 

”släppt” kontrollen (jmf Hill 2007:16,190). 

 

Både Socialdemokraterna och Moderaterna påtalar att informationen och tydligheten kring de 

yrkesverksammas arbete och ansvarsområden måste förtydligas. Sannerstedt (2008) påtalar 

även han vikten av tydlighet då ett uppdrags sänds vidare (Sannerstedt 2008:24–25). 

Arbetsförmedlingen menade att politikernas förväntningar inte varit rimliga inom den givna 

tidsramen. De menar att det tar tid att implementera en ny lag då det är ett nytt arbetssätt som 

skall implementeras dels på deras fält men att det tar tid till att alla inblandade aktörer 

implementerat ett gott samarbete och lärt sig hur de skall ta del av varandras resurser på bästa 

sätt. Arbetsförmedlingen menar att det finns resurser och förutsättningar för att utföra ett bra 

etableringsarbete men att den högre hierarkin bör ta hänsyn till att ett nytt uppdrag tar tid att 

implementeras. Arbetsförmedlingen får bland annat resurser i form av personaltillskott vilket 

är en resurs som tar tid att implementera. Det tar en tid innan ny personal kan sin 

arbetsuppgift och sina arbetsområden. Arbetsförmedlingen påtalar även att målet för de 

enskilda individerna inte heller alltid kan anses vara rimliga. Representanten från 

Arbetsförmedlingen berättade att det finns de individer som inte kan förväntas bli 

självförsörjande ens under sin livstid. Ett rimligt mål för dessa hade kanske varit att 

individerna kan leva ett drägligt liv och klara sin dagliga livsföring på egen hand. Målgruppen 

för de som ingår i etableringsuppdraget är stor. Det målgruppen har gemensamt är att de alla 

kommer från ett annat land och likna beteckningen flykting. Annars skiljer sig individerna 

otroligt mycket åt och det är stor skillnad mellan individernas förutsättningar att komma till 

självförsörjning. Lagens mål måste därför på fältet ställas i relation till individen. Detta kan vi 

förstå genom de båda teoretiska perspektiven då fältet (botten) har handlandet och individerna 

i fokus medan politikerna (toppen) har besluten i fokus (Hill 2007:190–191). Ur den politiska 

nivån bör dessa kanske inkludera en större grupp inom lagen för att inte riskera att någon 

individ skall hamna utanför sina rättigheter medan respondenterna från fältet upplever den 
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stora gruppen som inkluderas av lagen som något mer negativt då det kanske snarare 

förhindrar mer individuella lösningar. Respondenten från Invandrarservice uttalar också att 

etableringslagen kan upplevas som en intervention som ska bevisa för samhället att staten 

uträttar något för de nyanlända. Hill (2007) talar om att vissa policys kan vara av enbart 

symbolisk karaktär. Det skulle innebära att etableringslagen egentligen inte någon större 

verkan utan är istället endast en policy som går att vissa upp för övriga samhället (jmf Hill 

2007:187). Det går att utläsa ett samband mellan lagens tillkommande och att det under denna 

tid fanns ett missnöje hos befolkningen om hur flykting- och etableringsfrågan hanterades 

(Invandrarservice 2012).  

 

Ur ett top-down perspektiv sett är det den styrande makten (politikerna) som vill se en 

förändring hos de verkställande aktörerna för att etableringsarbetet ska gå smidigare och tar 

därför ett beslut om att stifta en ny lag som ska främja etableringsarbetet. I etableringslagen 

ingår flertalet delar som bildar den helhet som ska hjälpa de nyanlända att komma till egen 

försörjning och bli en medverkande del till det svenska samhället. Det går alltså att säga att 

detta uppdrag är både toppstyrt och målinriktat till sin natur. Här kan också exempel på den 

hierarki som finns inom arbetsfältet ses, politikerna meddelar arbetsfältet vilka nya 

förändringar som ska ske och vilka insatser som ska erbjudas. I de intervjuer som genomförts 

till denna studie visar sig flera problemområden, bland annat uppfattar aktörerna på fältet det 

som att det nya arbetssättet har tilldelats alla aktörer inom den kommunala sektorn. Detta har 

i sin tur gjort att ingen har tagit på sig det fulla ansvaret och det förväntas att någon annan tar 

på sig att driva och genomföra interventionen.  Invandrarservice menar å andra sidan att de 

interventioner som politikerna vill att de genomför kräver en ekonomisk budget som inte 

finns i dagens läge. Det är då svårt att genomföra interventionen i den omfattning samt 

utsträckning som efterfrågas (jmf Hill 2007:210, 214).  

 

Sett ur ett bottom-up perspektiv så har Arbetsförmedlingen och Invandrarservice genomfört 

de efterfrågade förändringarna i den utsträckning som varit möjlig med de resurserna, 

tidutrymmet, ekonomi och handlingsutrymmet. Samtliga involverade parter är 

resursberoende. Både i form av ekonomiska resurser men också i form av personal som 

arbetar med etableringsfrågan. Ökade eller minskade resurser till en implementering starkt 

påverkar utfallet (Hill 2007:187). Detta går tydligt att se i hur implementeringen av 

etableringslagen genomförts. Skulle resurserna ökas finns chanserna till att resultatet skulle 
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bli högre exempelvis genom fler bostäder och att etableringslotsarna får tydlighet i sitt 

uppdrag.  

 

Samtliga aktörer ställde sig kritiska till om verkställandet av lagen i dagens läge är det 

optimala. De olika aktörerna har olika åsikter kring huruvida resurser fördelas på rätt sätt och 

om alla uppdrag ligger under rätt aktör. Hill (2007) påtalar att vid en implementering av en 

lag är det inte lagen i sig som är det intressanta utan huruvida handlingen anammas av den 

aktör som blir tilldelad uppdraget. Hill menar även att beroende på hur strukturen ser ut för en 

ny implementering påverkar det hur uppdraget tas omhand. Det Hill även betonar är att dessa 

strukturer ständigt påverkas av varandra (Hill 2007:190–191). Nedan beskrivs hur de olika 

aktörerna ställde sig till etableringslotsarna. De olika aktörerna hade olika förväntningar på 

uppdraget. Socialdemokraterna ställde sig kritiskt till om etableringslotsarna varit 

kostnadseffektiva. Socialdemokraterna hade en tanke kring att de resurser som 

etableringslotsarna kostar troligtvis gör bättre nytta någon annanstans inom 

etableringsuppdraget. Moderaterna uttrycker även de på att etableringslotsarna inte haft den 

förväntade effekten. Dessa menar att lotsen borde vara en mer socialt kopplad och på så vis få 

en funktion mer likt en godeman. Arbetsförmedlingen menar att det tagit tid för 

etableringslotsarna att lära sig sitt uppdrag. Det tänkta uppdraget stämmer inte helt överens 

med det uppdrag de nyanlända efterfrågar hos lotsarna. Dock menar Arbetsförmedlingen på 

att de nyanlända snarare använder lotsarna till att besvara mer praktiska frågor och vara en 

ledsagare i vardagen.  

 

Det går utläsa att ingen av kommunpolitikerna anser att etableringslotsarna har den förväntade 

effekten vilket även stämmer överrens med den reella verkligheten då etableringslotsarna i 

flera fall inte har den rollen som de enligt uppdraget skall ha. Därför ger inte lotsarna det 

resultat som politikerna eftersträvar trots att det är en resurs som kostar mycket pengar. 

Arbetsförmedlingen ser dock att etableringslotsarna har en viktig roll som anpassas efter 

individernas behov men att lotsarna hanterar frågor även utanför arbetsmarknaden. I flera fall 

rör det sig om mer praktiska vardagliga frågor. Detta i sin tur ligger till grund för att 

politikerna i en högre hierarki inte ser något resultat då de söker uppdragets effekter medan 

Arbetsförmedlingen kan se ett resultat av lotsarna då de ser vilka frågor de arbetar med i 

praktiken.  Invandrarservice ställer sig kritiska till reformen av etableringslotsarna. Att det är 

företag som erbjuder lotsar är respondenten frågande till eftersom dessa företag måste gå med 

vinst vilket bidrar till att insatsen blir en form av marknad. Då Invandrarservice erbjuder just 
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denna insats inom sin organisation där personalen troligtvis har bott i Sverige en längre tid 

och är välbekanta med det svenska systemet ser de en större effekt där. Här går det tydligt 

utläsa varför det är av stor vikt med tydlighet och struktur i implementerandet av nya lagar 

(jmf Sannerstedt 2008:24–25). 

 

4.5 Det insamlade materialets analys mot tidigare forskning 
Arbetsförmedlingens återrapportering från 2011 påtalar att det numera tar kortare tid för en 

nyanländ att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen än innan lagens inträde 

(Arbetsförmedlingen 2011:16). Detta var syftet med etableringslagen då man med hjälp av 

lagen ville påskynda den nyanländes medverkan på svensk arbetsmarknad. Samtliga 

medverkande aktörer i vår studie har ansett att detta bakomliggande syfte varit något positivt 

och de har även sett resultat i att den nyanlände nu kommit närmre arbetsmarknaden i ett 

tidigt skede. I Arbetsförmedlingens återrapportering framgår det att de nyanländas tidigare 

yrkeserfarenheter och utbildningsnivå varierar mellan individerna. Detta är även något 

representanterna från fältet har belyst (Arbetsförmedlingen 2012, Invandrarservice 2012). 

Enligt rapporten är de nyanländas behov av stöd stort i början men att detta behov avtar efter 

hand den nyanlände kommer till ro i samhället. Enligt respondenterna på fältet stämmer detta 

väl överrens med de nyanlända de möter idag. Dock menar Moderaterna och Invandrarservice 

att det finns en risk i att stödet avtar helt efter för kort tid.  

 

Detta kan problematiseras med lagen då detta ansvar endast sträcker sig över två år. Enligt 

återrapporteringen ska deltagandet i samhällsorienteringen varit lågt. Detta stämmer inte 

överrens med vårt insamlade material då särskilt Invandrarservice uttalar att 

samhällsorienteringen har hög närvaro. Dock kan detta ha sin grund i att det numera finns en 

reform som innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda de nyanlända 60 timmars 

samhällsorientering. 

 

Rosenqvist (2011) belyser att det är långt ifrån alla nyanlända som kommer ut i arbete. Detta 

förklarar han med att individerna hamnar i en kategori 14, vilket innebär att dessa inte står till 

arbetsmarknadens förfogande (Rosenqvist 2011:17). Denna problematik har även 

respondenterna från fältet belyst. Rosenqvist (2011) belyser även likt majoriteten av våra 

respondenter att SFI – utbildningen har en låg kvalité samt att utbildningen bör vara mer 

individanpassad vilket även Adolfsson belyst i sin C – uppsats (Rosenqvist 2011:17 

Adolfsson 2010:39). Adolfsson (2010) menar vidare att språkträningen i form av yrkespraktik 
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är av stor vikt för inlärningen (Adolfsson 2010:40 – 41). Rosenqvist (2011) ställer sig även 

kritisk tilletableringslotsarna (Rosenqvist 2011:30). Adolfsson (2010) problematiserar även 

hur samhällets normer och värderingar påverkar etableringsuppdraget vilket även något 

Socialdemokraten belyste under vår intervju (Adolfsson 2010:39 Socialdemokraterna 2012). 

 

Stadskontoret (2012) menar att de olika aktörerna som är inblandade i etableringsprocessen 

bör komma till en större insikt i hur deras olika roller ser ut. Detta för att ge en trygghet i det 

etableringsarbete som bedrivs. Att större ansvar måste läggas hos individen är också något 

som rapporten visar på. Att tacka nej till ett arbete eller att inte vara villig att byta bostadsort 

trots det att det då skulle finnas arbete är något som skulle kunna innebära ett avdrag i den 

ekonomiska ersättningen. Vidare måste de aktiviteter som erbjuds till de nyanlända vara mer 

anpassade till alla, vissa grupper glöms bort vilket gör att kvinnor ofta ställs utanför 

(Stadskontoret 2012:11 – 14).  
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5. Slutdiskussion 

Nedan presenteras först en sammanfattning av resultatet och analysdelen av studien. Därefter 

analyserar vi det insamlade materialet utifrån våra egna uppfattningar. Dels diskuterar och 

problematiserar vi de olika aktörernas relation till varandra och analyserar vad deras åsikter 

kan ha sin grund i. Vi diskuterar även huruvida arbetet med etableringslagen skulle kunna 

förbättras och ger på så vis feedback till de olika aktörerna. 

 

Studiens syfte har varit att analysera de olika aktörernas åsikter kring etableringshanteringen i 

Kalmar kommun samt att besvara om etableringslagens mål uppfyllts enligt samtliga aktörer. 

Resultatet visar att etableringslagen inte levt upp till aktörernas mål. Detta då ett för lågt antal 

nyanlända kommit att etableras på arbetsmarknaden. Aktörerna ser även brister i 

etableringslagens verkställande och utformande. Det finns enligt aktörerna brister inom SFI – 

utbildningen, etableringslotsarnas arbete och i samhällsorienteringen.  

 

Kalmar lider även i nuläget av bostadsbrist vilket resulterar i att samtliga aktörer ställer sig 

positivt till att erbjuda en nyanländ arbete och bostad på annan ort om detta främjar 

individen. Samtliga aktörer ställer sig positiva till EFS-projektet (se bilaga 5) beträffande 

språkpraktik. Samtliga påtalar dock att det i nuläget finns för få språkpraktikplatser. 

Aktörerna har olika åsikter och tankar kring etableringshanteringen och ser olika orsaker som 

frambringar den rådande problematiken. Olika faktorer som aktörerna benämnt ligga till 

grund för problematiken är knappa resurser, dålig kommunikation och information, knappt 

tidsutrymme och felaktigt förhållningssätt. 

 

Samtliga aktörer är nöjda med grundtanken bakom lagen. Att nyanlända fortare skall få 

möjlighet till att etableras i samhället och på arbetsmarknaden är positivt för både individen 

och samhället. Dock påtalar samtliga aktörer att lagens mål inte uppfylls. Det finns områden i 

lagen som de olika aktörerna är oeniga kring. Dels beträffande huruvida delarna uppnås men 

även dess kvalité överlag. Ur aktörernas synvinklar ser parterna på lagen ur olika perspektiv 

och tolkar arbetsätt och resultat annorlunda. Då alla aktörerna är beroende av varandra är det 

därför av hög relevans att samtliga parters åsikter och värderingar tas i beaktning för att 

förbättra etableringsuppdraget. I utvärderingen går det tydligt utläsa att politikernas och 

fältarbetarna värderar lagen på olika sätt. I studien går det dessutom att se skillnader mellan 

de två olika fältverksamheternas opinioner. De olika verksamhetsfälten arbetar med 

annorlunda arbetsuppgifter men har flera områden som går in i varandra. Då det rör sig om 
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individer är det inte ovanligt att flera delar i individens liv bemöts och hanteras av flera olika 

myndigheter (Invandrarservice 2012).  

 

Hill (2007) påtalar att en del policys endast är symboliska (Hill 2007:186). I detta fall har 

lagen kommit att förändra attityder, arbetsområden, arbetssätt och arbetsfördelningar. Därmed 

är alltså inte endast en symbolisk lag utan en lag som fört med sig stora och små förändringar. 

För Arbetsförmedlingen har det nya etableringsuppdraget kommit att innebära en betydande 

förändring i deras arbetsutförande, arbetsfält och tankesätt. Vilket resulterar i att lagen för 

dem medfört en stor omställning. Invandrarservice påtalar att det inte borde varit så stor 

omställning för Arbetsförmedlingen då uppdraget legat hos dem hela tiden bara att det först i 

samband med lagen blev mer tydliggjort. Socialdemokraterna uttalar även de att lagen gjorde 

etableringsarbetet mer tydligt och Moderaterna påtalade att det blivit mer legitimt att tala om 

etableringen av nyanlända efter lagens tillträde. Lagen kan på så vis medfört att 

etableringsproblemet kom upp till ytan. Det går alltså att utläsa att de senare tre aktörerna 

blivit mer aktiva och involverade på grund av lagen. Det är därför även av stor vikt att 

Invandrarservice tidigare kunskaper tas i beaktning och att de övriga aktörerna tar till sig av 

etableringsuppdragets tidigare erfarenheter. Samtliga aktörer ställer som tidigare nämnt 

positiva till lagens syfte. Lagen har medfört en tydligare ansvarsfördelning, 

kommunpolitikerna har fått ökade möjligheter att se och påverka etableringsarbetet och 

Invandrarservice har nu fått mer delaktighet från Arbetsförmedlingen enligt deras synvinkel. 

 

Det går att utläsa att aktörerna har olika åsikter kring hur arbetet bör utföras, omfördelas samt 

vilka individer som bör tillhöra målgruppen. Genom god kommunikation, bättre samarbete 

och en ödmjuk inställning till varandra anser vi att etableringsuppdraget kan förbättras 

betydligt. Det har under denna studies framställning framkommit att aktörerna har ambitioner, 

förstående och viljan att göra det bästa för individerna och kommunen. Därför ser vi att 

parterna bör mötas här för att tillsammans diskutera hur det går att effektivisera arbetet med 

individens välmående i fokus. 

 

Ett annat fenomen som kan ligga till grund för de olika aktörernas uppfattningar kring 

etableringen förutom bristen på kommunikation och samarbete kan ligga i de olika aktörernas 

perspektiv och handlingsutrymme. Politikerna har främst möjlighet att styra 

etableringsuppdraget med hjälp av ekonomiska resurser och i gengäld önskar de se resultat på 
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deras satsningar. Med hjälp av resultatet kan politikerna senare utvärdera om arbetet på 

verksamhetsfältet är tillräckligt kostnadseffektivt, om det bör omfördelas eller omstruktureras. 

 

Då politikerna endast sitter på sina poster i fyra år önskar de resultat på så kort varsel som 

möjligt. Det finns också en förväntning på politikerna från allmänheten att prestera stora 

förändringar på kort tid. På fältet har tjänstemännen individen i fokus. När politikerna tilldelar 

en resurs blir denna direkt tydlig för dessa men det är inte en självklarhet att den har en direkt 

verkan för organisationen. Arbetsförmedlingens berättar att deras upplevelse är att de har 

goda förutsättningar och möjligheter att utföra ett bra etableringsarbete. Dock menar 

Arbetsförmedlingen på att det nya uppdraget har en viss inkörsperiod för att verkligen kunna 

använda de tilldelade resurserna. En resurs de tilldelas är personaltillskott. Tjänstemännen 

måste först lära sig sitt arbete och sitt handlingsutrymme för att utföra sitt jobb på ett bra och 

effektivt sätt. Arbetsförmedlingen betonar även att det finns omständigheter utifrån som 

kommer att ha påverkan för målen och förväntningarna och även dessa bör tas i beaktning. 

Exempelvis omständigheter som arbetsmarknadssituationen samt de nyanländas olika 

bakgrunder och förutsättningar. Arbetsförmedlingen uttalar under intervjun att vissa 

förändringar måste helt enkelt utföras på politisk nivå. Arbetsförmedlingen har ett förslag om 

att erbjuda praktikplatser som tar emot nyanlända en viss ersättning för att öka intresset av att 

ta emot just denna målgrupp. En sådan förändring skulle kunna göra skillnad i deras arbete 

men beslutet måste tas av politikerna och kan inte göras av de verksamma på fältet. Detta kan 

påvisa att Arbetsförmedlingens upplever en viss maktlöshet för de verksamma på fältet. Detta 

understryker även en beroendeställning arbetsfältet har till toppen i detta fall beslutsfattarna. 

Då Arbetsförmedlingen är en statlig verksamhet är de främst styrda på en rikspolitisk nivå och 

det är även därifrån de får sina resurser. Invandrarservice upplevde att de inte fick tillräckligt 

med resurser för att utföra ett fullgott arbete. Moderaterna menar att detta har sin grund i att 

de heller inte efterfrågat mer resurser. Att Invandrarservice upplever mer knappa 

resursförhållanden än Arbetsförmedlingen kan bero på att dessa bedrivs med kommunala 

resurser. 

 

Under denna studies tillkommande har vi kommit fram till att aktörernas perspektiv att se på 

etableringsuppdraget kan i sig vara en del i problematiken. Politikerna söker resultat som 

enligt de verksamma tjänstemännen är orealistiska. Arbetsförmedlingen uttrycket att de inte 

hinner se effekt av politikernas resurser innan de går in och utvärderar arbetet. Arbetet har 

enligt Arbetsförmedlingen en viss inkörstid vilken inte politikerna tar i beaktning enligt 
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respondenten från denna instans. Invandrarservice upplever inte heller dem någon direkt 

samverkan med politikerna. De anser att lagen snarare är ett symboliskt dokument som i 

själva verket inte stämmer överens med praktiken. Deras upplevelse är att dokumentet främst 

är till för att politikerna skall kunna uppvisa kommunens prestationer för kommuninvånarna 

och att politikerna lägger mindre fokus på arbetets utförande i praktiken. Beträffande detta 

finns en föreställning kring att det kan ha sin grund i att Invandrarservice tidigare fått ansvara 

och utföra arbetet på egen hand med mindre stöd utifrån. Då de fortfarande upplever en brist 

på stöd och resurstillgångar kan detta resultera i att de fortsätter arbeta som tidigare då de 

innehar kunskapen och erfarenheten av vad som verkligen behövs på fältet. Då går det även 

förstå Moderaterna som uttalar att Invandrarservice upplevs vara fast i ett gammalt tänk. Det 

är alltså inte orealistiskt att det förhåller sig på det viset. En möjlighet är att Invandrarservice 

fortsätter att arbeta på liknande sätt på grund av att de innehar rätt kunskaper och 

erfarenheter. En annan anledning skulle kunna vara att de likt Moderaterna påtalar, har fastnat 

i ett gammalt tänk och inte har ambitionen att försöka förändra sitt förhållningssätt. Enligt 

Jerlang (2008) menar Piaget att har människan lättare att ta till sig nya kunskaper än att 

förändra redan invandra beteenden. En så kallad adaptionsprocess kan därför ta en viss tid då 

individen får en chans att anpassa sig till de nya krav och ny påverkan som denna utsätts för 

(Jerlang 2008:303). 

 

Det är politikerna som befinner sig högre upp i hierarkin och genom sin maktposition kan de 

styra de fältets handlingsutrymme. Det är dock aktörerna på fältet som ser individernas behov 

och vet vilka tillgångar och resurser som krävs för att främja och påskynda etableringen med 

beaktning av den enskilda individen. Aktörerna behöver därför ha förståelse för de olika 

parternas arbete. Implementeringen av en ny lag kan anpassas till de lokala behoven men att 

lagen ändå uppfylls. Så är även fallet för etableringsuppdraget i Kalmar kommun det vill säga 

att etableringsuppdraget skall utföras så att det blir ett så tillfredsställande resultat som möjligt 

på lokal nivå men ändå så att målen i lagen uppfylls (jmf Hill 2007:254).  

 

Kommunpolitikerna och Invandrarservice arbetar båda för Kalmar kommun anses därför ha 

möjligheten att gemensamt kunna verka för att effektivisera etableringsarbetet på en lokal 

nivå. Då Arbetsförmedlingen är en statlig verksamhet kan det där vara en större utmaning att 

anpassa denna verksamhet till en lokal nivå. Då både kommunen och Arbetsförmedlingen står 

för en del i etableringsfrågan borde dock samtliga genom en god kommunikation och med 
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ökat samarbete utföra etableringen på tillfredsställande sätt för alla parter för att främja den 

enskilda (jmf Sannerstedt 2008:24–25). 

 

Resultatet som presenteras i studien visar på att Socialdemokraterna och Moderaterna är 

oeniga kring hur kommunen har genomfört den samhällsinformation som är finns under deras 

ansvar. Det kan ifrågasättas om resultatet sett annorlunda ut om Moderaterna haft majoritet i 

Kalmar kommun. Om Moderaternas uttalande sett annorlunda ut eller om de fortfarande varit 

missnöjda med hur kommunen skött sin del av etableringsarbetet. Det finns en allmän 

uppfattning om att de olika partierna ständigt angriper frågor på olika sätt och att något parti 

alltid är missnöjda med de beslut som tas. Med detta i åtanke på detta skulle det vara önskvärt 

att genomföra en liknande studie i Kalmar kommun igen i det fall att Moderaterna kommer 

till majoritet. 

 

Det framkommer att samtliga parter har oeniga uppfattningar av delar i etableringslagen. 

Främst beträffande etableringslotsarna men även gällande SFI – utbildningen och 

samhällsorienteringen. Detta kan också detta knytas till att parterna har olika insyn på 

etableringslagen. Författarna ser positivt på att lagen har kommit till. Numera är uppdraget 

mer tydligt på grund av etableringslagen. Dock uppfattas att samarbetet mellan de olika 

aktörerna behöver förbättras genom en ökad kommunikation. Kommunikation och ett närmre 

arbete skulle ge aktörerna möjlighet till att skapa ett bättre samarbete som kan bygga över de 

broar som de upplever för närvarande. En utvärdering bör absolut utföras igen efter 

förslagsvis ett till två år. Dels en statistisk likt Arbetsförmedlingens återrapportering men 

även en studie liknande denna. Med instansernas åsikter i beaktning. Ett förslag från 

författarna är att då vid tidsutrymme inkludera en representant från Länsstyrelsen och 

Migrationsverket för att få en ännu bredare bild. 
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Bilaga 1 
Informationsmail till samtliga intervjuade aktörer 

 

Hej! 

Våra namn är Cecilia Israelsson och Amanda Falk och vi är två socionomstudenter från 

Linnéuniversitet i Kalmar. Vi håller nu på att skriva vårt examensarbete vilket vi kommer 

göra i form av en utvärdering av etableringslagen (2010:197). Syftet med studien är att 

undersöka hur etableringslagen och den nya ansvarsfördelningen kommit att påverka 

etableringen av nyanlända i Kalmar kommun. De som omfattas i studien är myndigheter och 

företrädare för partier. Det vi önskar av er är att någon i organisationen vill ställa upp på en 

intervju där denne berättar om den nya omställningen sedan etableringslagen (2010:197) 

började gälla. Vad omställningen har betytt för er med det nya ansvaret och hur ni gör för att 

verkställa etableringslagen. Intervjun kommer att pågå under cirka en timmes tid. Den person 

som intervjuas kommer att vara anonym. Vi kommer att skicka ut vår intervjuguide innan 

intervjutillfället. Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att när som helst avbryta er 

medverkan. Hur etableringen hanteras har en stor påverkan för huruvida invandrare och 

flyktingar integreras i samhället, hur fort dessa individer får jobb, socialt nätverk och för deras 

välmående. Därför är detta en fråga som är relevant ur både en individuell nivå men även ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv, inte minst på kommunal nivå. Vi har förhoppningar att 

studien skall kunna väcka nya tankar kring en effektiv etableringshantering eller i annat fall 

belysa vilken problematik som råder så att det senare går att arbeta vidare för att hantera 

denna. 

 

Vi hoppas att ni vill ställa upp på en intervju gällande Kalmars etableringshantering. 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Falk och Cecilia Israelsson 

 

 

Amanda Falk 

af22gr@student.lnu.se 

0702427768 

Cecilia Israelsson 

ci22ah@student.lnu.se 

0739764350 
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Bilaga 2 
Intervjuguide för representanterna för de politiska partierna  

 

- Berätta om partiets tankar kring etableringsarbetet i Kalmar 

- Hur var er inställning till lagförslaget innan lagen trädde i kraft? 

- Vad anser ditt parti om lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända (2010:197)? 

- Ser ni en förändring efter det att lagen trädde i kraft? 

- Vad anser ni om den nya ansvarsfördelningen? 

- Upplever ni att resurserna är tillräckliga för Kalmar kommuns etableringsarbete med 

nyanlända? 

- Arbetsförmedlingen har nu det övergripande ansvaret för etableringen. Hur skiljer sig 

ert kommunala arbete nu efter att lagen trätt i kraft? 

- Har kommunen rätt möjligheter och förutsättningar för att kunna genomföra 

etableringsarbetet i Kalmar? 

- Vad anser ni om den samhällsorientering som erbjuds i Kalmar till nyanlända? Hur 

tycker ni att den hanteras? 

- Etableringslots ska erbjudas; vad anser ni att detta har fått för resultat? Blev resultatet 

som förväntat? 

- Är ni nöjda med den SFI-utbildning som erbjuds? 

- Arbetsförmedlingen kan uppmuntra nyanlända att flytta till annan kommun om det 

finns arbete på annan ort, vad anser ni om detta? 

- Har lagens mål uppfyllts enligt er? 

- Vad har ni för mål och visioner för etableringen av nyanlända i Kalmar kommun? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide till representant från Arbetsförmedlingen 

Berätta om din upplevelse av etableringsarbetet (som ni utför på Arbetsförmedlingen)? 

 

- Vad anser du om lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända (2010:197)? 

- Finns det områden i denna som är problematiska, som saknas eller som upplevs 

irrelevanta? 

- Före december 2010 så har främst kommunen arbetat med etableringen av nyanlända. 

Vad var Arbetsförmedlingens tankar kring sitt nya ansvar och arbetsområde? 

- Upplever du att ni har rätt förutsättningar och möjligheter för att utföra ett bra arbete 

på Arbetsförmedlingen? (Vad är bra, Vad saknas, Vad kan förbättras). 

- Är du nöjd med det etableringsarbete som arbetsförmedlingen utför idag? (Vad är bra, 

Vad kan förbättras). 

- Ser du en skillnad gällande nyanländas förutsättningar att etableras från det att lagen 

trätt i kraft? 

- Upplever du att individen får rätt möjligheter att etableras i samhället? 

- Är ni nöjda med den SFI-utbildning som erbjuds? 

- Vad är era tankar kring etableringslotsarna? 

- Ni på Arbetsförmedlingen kan uppmuntra nyanlända till att ta ett arbete på annan ort. 

Vad är era tankar kring detta, är det vanligt förekommande att en nyanländ väljer att 

bosätta sig på en ort med bättre möjligheter till arbete? 

- Anser du att Arbetsförmedlingen lever upp till lagens mål? 

- Vad har ni för mål och visioner kring ert etableringsarbete? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide för representant från Invandrarservice 

 

- Berätta om era tankar kring etableringsarbetet i Kalmar 

- Vad anser ni om lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända (2010:197)? 

- Hur var er upplevelse kring den förändring som den nya lagen kom att innebära? 

- Vad anser ni om den nya ansvarsfördelningen? 

- Upplever ni att ni har rätt möjligheter och förutsättningar för att kunna genomföra ett 

etableringsarbete i Kalmar? 

- Upplever ni att resurserna är tillräckliga för Kalmar kommuns etableringsarbete med 

nyanlända? 

- Vad anser ni om den samhällsorientering som erbjuds i Kalmar till nyanlända? 

- Är ni nöjda med den SFI-utbildning som erbjuds? 

- Etableringslots ska erbjudas; vad anser ni att detta har fått för resultat? Blev resultatet 

som förväntat? 

- Hur anser ni att boendefrågan för målgruppen inom etableringsarbetet hanteras? 

- Har lagens mål uppfyllts enligt er? 

- Vad har ni för mål och visioner för etableringen av nyanlända i Kalmar kommun? 
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Bilaga 5 
SFI yrkesutveckling 

 

Den 17 januari 2011 startades ett projekt för att främja nyanländas språkkunnighet i relation 

till yrkesinriktning. Projektet innebär att individen dels skall ha skolförlagd SFI men 

utbildningen skall även kombineras med en arbetsförlagd del i form av språkpraktik. När den 

nyanlände blir tilldelad en praktikplats skall även dennes tidigare erfarenheter och 

yrkesbakgrund tas i beaktning. Detta resulterar då i att den nyanlände inte endast påskyndar 

språkinlärningen utan även kan förkorta sin yrkesutbildning och raskare bli förberedd inför 

det kommande yrkeslivet. Projektet verkar även för att öka samarbetet mellan kommuner, 

Länsstyrelsen, Regionförbundet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och näringslivet. 

Detta för att främja den nyanländes tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Att använda 

sig av språkpraktik skulle dels påskynda den nyanländes språkinlärning kan denne fortare 

komma ut i arbetslivet men även bidra till att förse arbetsmarknaden med arbetskraft inför den 

kommande arbetskraftsbristen. Genom detta arbetssätt kan etableringen av nyanlända 

förbättras vilket främjar både individen och samhället. Detta medför även minskade kostnader 

för kommunernas integrationsarbete. Projektet beräknas att avslutas den 17 januari 2013 men 

målsättningen är att projektet skall implementerats så väl att arbetssättet skall fortgå efter 

projektets sluttid (EFS 2011). 
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Bilaga 6 

 
SFI – utbildningen  

Syftet med SFI-utbildningen är den enskilde vuxna individen med annat modersmål än 

svenska ska lära sig att behärska språket i tal- och skrift i förhållande till privata, sociala och 

officiella sammanhang vilket i sin tur ger delaktighet i samhället. Utbildningen riktar sig 

också till de som i sitt hemland inte har grundläggande skolutbildning. De individer som 

berättigas till utbildningen kommer med olika erfarenheter, kunskaper och mål för studierna. 

Detta ska tas i beaktning när planen läggs för utbildningen och undervisningen ska anpassas 

efter den enskildes erfarenheter, intressen och mål på längre sikt. Utbildningen ska också 

kunna kombineras med arbete eller annan aktivitet så som praktik. Därför ska utformningen 

vara mycket flexibel gällande exempelvis plats och innehåll (SKOLFS 2012:13).   

 

SFI-utbildningen delas upp i tre olika steg beroende på individens förutsättningar samt 

tidigare utbildning. För att uppnå betyget godkänt måste individen genomgå två kurser, 

exempelvis A och B. Kurserna delas upp i steg A-B som passar de som har ingen eller kort 

utbildning från sitt hemland. Kurs B-C passar de som tidigare har en grundläggande 

utbildning men är i behov av stöd och hjälp i sina studier. Kurs C-D är för de individer som 

har god studievana och har förmågan att bedriva självstudier. Utbildningstiden är beroende av 

många olika faktorer, till exempel utbildningsnivå och studietakt, tiden då studierna bedrivs 

kan alltså variera från två terminer till en längre tidsram. Betyg ges i samtliga av dessa kurser, 

om någon individ inte uppnår godkänt skrivs istället ett intyg på vilken kunskapsnivå denna 

individ ligger på (SKOLFS 2012:13).   
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Bilaga 7 
Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

 

Lagens innehåll och syfte 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta 

och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna 

ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i 

arbets- och samhällslivet. 

 

Målgrupp 

2 § Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats 

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Uppehållstillståndet ska ha 

beviljats 

 

 

 

Uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring kan också ha beviljats på grund 

av anknytning till en utlänning som har beviljats sitt uppehållstillstånd med stöd av någon av 

de bestämmelser som anges i första stycket. I sådant fall ska den nyanlände ha ansökt om 

uppehållstillstånd inom två år från det att den utlänning som den nyanlände har anknytning till 

först togs emot i en kommun. 

Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 18 men inte 20 år, när 

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring beviljats enligt första eller 

andra stycket, förutsatt att han eller hon saknar föräldrar här i landet. 

 

Ansvariga myndigheter m.m. 

3 § Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser enligt denna lag och vara stödjande 

och pådrivande i förhållande till berörda parter. 

4 § Länsstyrelserna ska främja samverkan mellan berörda kommuner och myndigheter, 

företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända. 

5 § Varje kommun är skyldig att se till att nyanlända erbjuds samhällsorientering. Regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

samhällsorienteringens innehåll och omfattning. 
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Etableringsinsatser 

6 § Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och 

påskynda den nyanländes etablering (etableringsplan). En nyanländ har rätt att få en 

etableringsplan inom ett år efter att han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. 

Denna rätt gäller inte en nyanländ som 

 

 

 

prestationsförmågan är förhindrad att delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid. 

7 § Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med 

berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska omfatta högst 24 

månader och minst innehålla 

utbildning för den som har 

rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), 

 

 

Lag (2010:858). 

8 § Av etableringsplanen ska det framgå under vilken tid den gäller, vilka aktiviteter som 

ingår i insatserna och de olika aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i planen ska 

tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte föreskrivs något annat. Planen ska vid 

behov revideras av Arbetsförmedlingen. 

9 § Etableringsplanen upphör att gälla när 

 

 

 

lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395). 

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare 

föreskrifter om etableringsplaner. 

 

Etableringslotsar och valfrihetssystem 

11 § Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända 

rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och kontrakterad leverantör av tjänster som 

anges i 12 § (etableringslots). Arbetsförmedlingen behöver inte tillämpa samma 

valfrihetssystem för alla nyanlända. 
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12 § När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem ska myndigheten tillämpa lagen 

(2008:962) om valfrihetssystem för tjänster som är upptagna som B-tjänster i kategori 22, 25 

och 27 (CPV-kod 79998000-6 coachning) i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling. 

13 § Arbetsförmedlingen ska vara upphandlande myndighet enligt 2 kap. 7 § lagen 

(2008:962) om valfrihetssystem. När Arbetsförmedlingen tillämpar den lagen ska 

bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) tillämpas. 

 

Tystnadsplikt 

14 § Den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven verksamhet för 

nyanlända får inte obehörigen röja vad han eller hon då har fått veta om enskildas personliga 

förhållanden. 

 

Ersättning till nyanlända 

15 § En nyanländ som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan har rätt till 

etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg och 

bostadsersättning. Detsamma gäller en nyanländ som medverkar till upprättandet av en 

etableringsplan och som inte har rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om ersättning till nyanlända som omfattas av denna lag. 

 

Uppgiftsskyldighet 

16 § Anordnare av aktiviteter för nyanlända ska till den myndighet som regeringen 

föreskriver lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag och de 

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om en anordnares skyldighet att lämna 

uppgifter enligt första stycket. Regeringen meddelar föreskrifter om till vilken myndighet 

denna skyldighet ska fullgöras. 

 

Överklagande 

17 § Beslut i fråga om rätt till etableringsplan, etableringsersättning, etableringstillägg och 

bostadsersättning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid 

överklagande till kammarrätten. 

 


