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Abstrakt 
Author: Wintana Ghebrehiwet and Mirlinde Hajredinaj 

Titel: Cooperation for the new refugees – a qualitative study of the establishment in the 

labour market in two communities 

Supervisior: Ulf Drugge 

Assessor: Jan Petersson  

 

This study has an integration policy direction as it focuses on the qualification for the 

new arrivals to quickly establish themselves in the labor market, and how the 

government's interventions, which in this case is the establishment reform, have affected 

municipalities and what its role is in this context. The purpose of the establishment 

reform is to faster the new arrivals integration in to the labor market.  

 

The aim of this study is to analyze the interaction factors that is affecting the integration 

of new arrivals into the labor market by study the professionals opinions on the 

interplay between involved organizations in two municipalities before and after the 

establishment reform. Studies have shown that the establishment reform has not 

achieved its goal and the purpose is to analyze the aspects behind this problem.  

 

The results of the study were analyzed with help of the interaction theory and the new 

institutional theory which is a part of the organization theory. An important aspect in 

the results of our study is the deficiency with the interaction between the participating 

organizations that obstruct the new arrivals path to becoming self-contained. In order to 

identify the problem, the study focuses on the co-operation among two communities in 

Sweden with the new arrivals way into the labor market. The study is based on the 

professional’s experience of this social context therefore we conducted seven qualitative 

interviews to get a reality depiction. The result showed various opinions on the advent 

of the establishment reform and the central deficient are co-operation difficulties and 

regulation limits the professional way to work. Further, the study concludes that some 

of the professionals assume that the establishment is an operating reform while other 

finds it insufficient, but what they have in common is that they find that the working 

methods need to be more distinct in order to achieve a better function of the 

establishment reform.  

 

Keywords: Co-operation, coordination, new arrivals, establishment, labor market 

Nyckelord: Samverkan, samordning, nyanlända, etablering, arbetsmarknaden 
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Förord 

 
Vi vill tacka alla som deltagit i våra intervjuer. Utan våra intervjupersoner hade inte vår 

studie varit möjlig att utföra. Vi vill även tacka informanternas tid och engagemang i 

vårt arbete samt deras kommentarer, åsikter och tankar som bidragit till en stor hjälp. Ett 

stort tack till vår handledare Ulf Drugge som har varit ett stort stöd och vägledning i 

arbetsprocessen av uppsatsskrivandet. Det har varit givande och intressant att skriva 

denna studie, då den har gett oss en bredare verklighetsbild av sociala problem utöver 

det vi lärt oss under socionomutbildningen. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och ett oväntat glädjefyllt 

uppsatsskrivande som har varit väldigt motiverande. 
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1 Inledning 
 

Att vara en nyanländ flykting i Sverige, vad innebär det egentligen? Vad innebär 

processen att integrera samt etablera sig i det svenska samhället och vem är det som är 

ansvarig över etableringen? När övergår man från en exkluderad flykting till en 

inkluderad svensk i samhället och hur kommer det sig att vissa förblir exkluderade från 

samhället under en längre period trots att de genomgått etableringsprocessen? Vart i 

processen brister det? 

 

Det finns flera frågetecken som majoriteten inte har någon kännedom av kring de 

nyanländas situation i etableringsprocessen. Integrationspolitiken har väckt ett intresse 

hos oss som uppsatsförfattare då vi känner igen den här processen eftersom våra 

föräldrar och släktingar själva har genomgått processen, de har därmed erfarenheter av 

att vara en nyanländ flykting i Sverige. 

 

Integrationspolitikens mål är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, 

oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund. Enligt den dåvarande regeringen skulle de 

allmänna insatserna riktas till hela befolkningen. Konsekvensen till de allmänna 

insatserna blev att de skulle kompletteras med konkreta åtgärder för att hjälpa och 

underlätta nyanländas etablering under de första åren i Sverige. En snabb etablering på 

arbetsmarknaden står i centrum för integrationspolitiken (Regeringen, 1997).  

 

Med hjälp av integrationspolitiken är avsikten en snabb väg ut på arbetsmarknaden, men 

frågan är om resultaten har blivit som avsetts. Arbetsmarknadsstyrelsen publicerade år 

1978 en rapport som uppmärksammade individer med utländsk bakgrund som var i 

behov av extra stöd för att få tillgång till arbete. På så vis pekades flyktingar ut som en 

särskild hjälpkategori, vilket är viktigt att påpeka då det visar att denna grupp behöver 

särskild stöd för att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Rapporten bidrog till att 

problemen som uppstod i den dåvarande invandringspolitiken uppmärksammades.  

 

År 1990 låg problematiken hos arbetsförmedlingen, då kommunala aktiviteterna inte 

ansågs tillräckligt lämpliga för nyanländas förutsättningar och behov. Åtgärden blev att 

arbetsförmedlingen tog över ansvaret för introduktionen av nyanlända invandrare från 

kommunerna. Denna förändring gjordes i syfte att underlätta de nyanländas etablering i 

arbets- och samhällslivet (Statskontoret, 2012). Trots förändringen kvarstod problemet 
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att nyanlända inte tillräckligt snabbt kom ut på arbetsmarknaden, och som ytterligare 

lösning trädde den så kallade etableringsreformen i kraft 20 år senare (SFS 2010:197). 

Etableringsreformen, lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ska 

påskynda och underlätta de nyanländas etablering i arbetslivet. För att omfattas av 

reformen är individen tvungen att ha flyktingstatus och vara mellan 20-64 år. 

Arbetsförmedlingen ska bistå den nyanlände med att utforma en etableringsplan då 

denne fått uppehållstillstånd. En etableringsplan ska genomföras för den nyanlände där 

individens specifika egenskaper och preferenser sammanställs. Den ansvariga 

myndigheten, arbetsförmedlingen, ska erbjuda den nyanlände åtgärder inom en 

tvårsperiod, däribland Svenska För Invandrare (SFI), samhällsorientering, 

arbetsförberedande aktiviteter och/eller arbetsmarknadspolitisk program. 

Arbetsförberedande aktiviteter består av stöd och vägledning i arbetssökandet samt 

rehabilitering och sociala aktiviteter inför kommande arbete. Arbetsmarknadspolitiska 

programmet innebär arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling och stöd till start av 

näringsverksamhet samt projekt och yrkeskompetensbedömning. Den nyanlände har 

även möjligheten att välja en etableringslots. Etableringslotsens uppgift är att vara ett 

professionellt stöd under etableringen. Lotsen ska med sin kompetens och sina olika 

nätverk skynda på individens etablering på arbetsmarknaden (Migrationsinfo, 2013). 

Under etableringen möter den nyanlände ett flertal myndigheter. För att 

etableringsprocessen ska fungera väl delar dessa myndigheter med arbetsförmedlingen 

ansvaret gemensamt. För detta behövs ett bra samarbete på lokal, regional och nationell 

nivå (Arbetsförmedlingen, 2012). 

 

Trots etableringsreformens insatser kvarstår en hel del brister som försvårar vägen in på 

arbetsmarknaden, och reformen har diskuterats i media, bland annat i Dagens Nyheter. 

Den fjärde december 2013 publicerade Dagens Nyheter en artikel med titeln ”Svårt för 

flyktingar att få jobb”, som visar konkreta exempel på svårigheter, som de nyanlända 

kämpar mot när de intar arbetsmarknaden. Även om etableringsreformen har inträtt 

finns således problematiken fortfarande kvar i dagens Sverige. 
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1.1 Problemformulering 

 

De brister vi har uppmärksammat har även Statskontoret, som är en statlig 

förvaltningsmyndighet, identifierat i en rapport från 2012, där det framgår att problemen 

kvarstår trots insatserna. Statskontoret har främst belyst hur samverkan mellan de 

medverkande aktörerna utgör en väg till framgång i etableringsreformen. Statskontoret 

anser att de åtgärder som aktörerna använder i hög utsträckning måste samordnas för en 

snabbare process i etableringen. Regeringen gav Statskontoret uppdraget att 

sammanställa en rapport om genomförandet av reformen, och även göra en bedömning 

om samarbetet mellan myndigheterna och kommunerna för en effektiv 

etableringsutveckling. Den rapporten är relevant för denna studie, då den främst belyser 

hur myndigheterna och kommunerna ska stärka samordningen av sina verksamheter för 

att målet med etableringsreformen ska förverkligas. Rapporten förklarar att det är av 

väsentlig betydelse att de processerna ska resultera i att de nyanländas etablering i 

arbets- och samhällslivet koordineras. Den visar även att etableringsinsatserna realiseras 

utan tidsfördröjning och bevarad kvalitet (Statskontoret, 2012). Statskontorets uppdrag 

kan kopplas samman med det som kan ses som vara en förbättring av 

etableringsprocessen, d.v.s. bättre samverkan.  

 

Statskontoret (2012) har inträffat tre olika problem i etableringsprocessen. För det första 

är det många nyanlända efter bifallen uppehållstillstånd som inte får en etableringsplan 

inom två månader. För det andra är aktiviteterna inte individanpassade i den grad som 

var tänkt. För det tredje finns inte den försörjning som skulle behövs för den nyanlände 

i inledningsskedet av etableringsprocessen. 

 

Maria Appelqvist (2006) har forskat om huvudsyftet med etableringsreformen. Hon 

beskriver etableringsreformen som ett incitament för god samverkan för de aktuella 

myndigheter, som bör arbeta för en bättre planering gällande mottagningen av de 

nyanlända. Hon lyfter invandrarpolitikens inverkan i praktiken och utgår från den 

institutionella teorin, som belyser varför organisationer inte samverkar och inte har den 

effektiva funktion som planerat. Teorin klarlägger hur organisationer regleras av 

faktorer, inlärda mönster och temporära moden istället för av rationalitet (Appelqvist, 

2006). 
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Utifrån Stadskontorets identifierade problem med myndighetssamverkan och 

Appelqvist analys av hur sådana problem uppkommer generellt i arbetet med nyanlända 

flyktingar har vi valt att undersöka två specifika fall, nämligen hur samverkan i denna 

fråga har fungerat i en stor mellansvensk samt en mindre sydsvensk kommun. Vårt val 

av kommuner grundas på erfarenheter vi fick under vår VFU-period. Vi insåg det vara 

av vikt att undersöka etableringsprocessen och verksamhetssamverkan i två olika 

kommuner. En undersökning av vilka insatser som användes före och efter 

etableringsreformen och vad dessa insatser gav för resultat för de nyanlända. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att identifiera samverkansfaktorer som påverkar de nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden genom att undersöka handläggarnas åsikter kring 

samspelet mellan medverkande organisationer och myndigheter i två kommuner före 

och efter etableringsreformen.  

 

• Hur ser processen och kartläggningen i mottagandet av de nyanlända ut i de 

förutnämnda organisationerna och myndigheterna? 

 

• Vad anser handläggarna att etableringsreformen har resulterat till i de två kommunerna 

före och efter reformen? 

 

• Vilka faktorer i samverkanprocessen anser handläggarna vara problematiska i 

samband till etableringsreformen? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har valt att närmare studera etableringsreformen ur ett samverkansperspektiv och 

interorganisatoriskt perspektiv. Intervjuerna har fokuserat på informanter som antas ha 

mest kontakt med nyanlända under den första tiden av etableringen, en period på två år. 

Många myndigheter är involverade i etableringsreformen, såsom Migrationsverket, 

länsstyrelsen, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

socialförvaltningen. Vi har kontaktat arbetsförmedlare, handläggare och 

integrationssamordnare på socialförvaltningen eftersom deras kontakt med nyanlända 

under denna tvåårsperiod är kontinuerlig. De har kontinuerliga möten för en snabbare 
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väg ut i arbetslivet för de nyanlända. Studien har avgränsats till att inte intervjua de 

nyanlända då denna målgrupp inte kan besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Fokus ligger på samverkan mellan de olika organisationerna och myndigheternas arbete 

med de nyanlända. Syftet är att undersöka vad handläggarna anser om samverkan i 

respektive kommuner och därför är nyanländas perspektiv inte relevant i studien.  

På grund av de snäva tidsramarna har vi valt att begränsa intervjuerna till respondenter 

som vi haft geografiskt närhet till och som vi därmed har haft en tidigare kontakt med. 

Valet av två kommuner har grund i en ambition att erhålla en bred uppfattning och olika 

erfarenheter om hur fenomenet sett ur handläggarnas perspektiv. Kontexterna har 

antagits vara något olika i dessa kommuner och handläggarna kan av detta skäl ha något 

olika uppfattningar genom skilda erfarenheter om hur etableringsreformen fungerar. 
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2 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning vi har valt som bakgrund för studien. Vi har 

valt att identifiera problematiken genom fyra avhandlingar och två internationella 

artiklar som är inriktade på samverkansfaktorer och på den politiska praktiken inom de 

medverkande organisationerna i de två kommunerna.  

 

Anniken Hagenlund och Hanne Kavli (2009) skriver i en artikel att nyanlända flyktingar 

utgör en kategori med särskilda problem att komma in på arbetsmarknaden och blivit en 

viktig målgrupp för aktivering i vissa länder. Artikeln tar upp spänningar angående 

sysselsättning, ekonomisk självförsörjning och social integration. Med hjälp av data 

från norska introduktionsprogram för nyanlända flyktingar visar författarna på de 

påfrestningar som uppstår när man arbetar med dessa klienter där arbetsmarknaden är 

dålig. Artikeln visar hur betydelsefullt det är med kompetenta handläggare som kan 

anpassa introduktionsprogrammet utifrån de medverkandes individuella behov och 

förutsättningar. Invandrare utgör en mycket heterogen grupp, många står inför stora 

utmaningar för att komma in på arbetsmarknaden, och arbetsinriktade mål kan vara 

svårt att uppnå och insatserna är otillräckliga. Detta medför ett behov av att ta itu med 

arbetskraftsdeltagandet bland flyktingar i samband med omfattande frågor om social 

integration och delaktighet. Aktivering för nyanlända har således en dubbel agenda – en 

aktiveringsagenda och en medborgarskapsagenda. Artikelns analys har fokus på den 

lokala nivån, en undersökning om de olika typer av mål och arbetsmetoder som 

utformas i situationer där ett arbete är långt ifrån. Diskussionen sker med utgångspunkt i 

norska uppgifter och är direkt relaterad till det norska introduktionsprogrammet för 

nyanlända. Artikelns resultat kan vara relevant för denna studie på så sätt att vi kan 

koppla samman kommunernas utfall av hur introduceringen av etableringsreformen för 

de nyanlända sett ut med ett internationellt perspektiv. Med ett internationellt perspektiv 

utvecklar vi förståelsen för de program som riktas mot de nyanlända och kan genom 

detta skapa en större bild av situationen utanför Sverige. Artikeln kan återkopplas till 

kartläggningen och processen i mottagandet av de nyanlända i ett bredare spektrum då 

de besitter andra erfarenheter än det svenska. 

 

En artikel skriven av Sin Yi Cheung och Jenny Philimore (2013) lägger fokus på socialt 

kapital och arbetslöshet ur invandraperspektiv. Integrationen har blivit ett viktigt 

politiskt mål i Storbritannien och Europa. Artikeln undersöker betydelsen av socialt 
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kapital för att stödja flyktingarnas tillgång till arbete, med fokus på att identifiera olika 

former av socialt kapital inom nya flyktingsamhällen och undersöker även förhållandet 

mellan de olika typerna av socialt nätverk, socialt kapital och de nyanländas tillgång till 

arbete. Artikeln lyfter även upp de former av socialt kapital som är villigt att hjälpa de 

nyanlända till arbete. Det är tydligt att de nyanlända har olika typer av sociala nätverk, 

beroende på vilken typ av bostad de hamnar i under asylsökandet. Det sociala nätverket 

påverkas av de språkkunskaper och hur länge de har varit i Storbritannien. Artikeln 

belyser klyftorna i sambandet mellan socialt kapital och integration. Den ger en inblick i 

det komplexa förhållandet mellan socialt nätverk, kapital och arbetslöshet. Därmed är 

den intressant för denna studie, genom att ge ett internationellt perspektiv på dessa 

integrationspolitiska frågor. Detta är en inblick i hur problemet med de nyanländas väg 

in till arbetsmarknaden ser ut och hanteras i Storbritannien, vilket ger oss en bredare 

bild av hur integreringen på arbetsmarknaden sker i ett annat land. Artikeln bidrar till att 

belysa vilka faktorer som påbörjar vägen till arbete för de nyanlända och vilka problem 

man möter i denna process i organisationer och myndigheter. 

 

Abdul M. Kadhim (2000) belyser i sin avhandling flyktingpolitiken utifrån ett 

kommunalt perspektiv och detta kan jämföras med Hagenlund och Kavli artikel (2009) 

som analyserar de nyanländas situation på arbetsmarknaden på lokal nivå. Kadhim 

förklarar i avhandlingen att de första åren är flyktingmottagandet en betydande, 

introducerande verksamhet för de nyanlända för att forma förutsättningar för deras nya 

samhälls- och arbetsliv. Avhandlingens syfte är att undersöka hur olika faktorer, t.ex. 

politiska, organisatoriska och ekonomiska, influerat hur flyktingmottagandet i 

kommunerna utvecklats, utformats och hur kommunernas arbete faktiskt ser ut. Kadhim 

förklarar hur arbetet angående flyktingmottagning består av olika typer av samarbete 

mellan olika organisationer och myndigheter i kommunerna. Han anser att det är av stor 

vikt att arbetet koordineras för att nå upp till målen med flyktingmottagning. Detta är 

viktigt eftersom samhällets åtgärder i frågan omfattas av olika aktörer såsom statliga 

och kommunala, offentliga och privata, myndigheter och organisationer. Kadhim visar 

att flyktingmottagningen blir framgångsrik genom att aktörerna med utgångspunkt i mål 

och planering verkar för att samordna och samverka kring resurser och insatser. Dessa 

resurser och insatser är språkinlärning, självförsörjning, boende och den sociala 

verksamheten som kommunen har utfört för att underlätta flyktingarnas integration på 

arbetsmarknaden.  
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Kadhims resultat uppmärksammar betydelsen av god samverkan och samordning, som 

utgångspunkt för en bättre etableringsplan för de nyanlända, något som kompletteras av 

Appelqvist (2006). Hon har gjort en liknande studie men som mer uppmärksammar 

denna samordningsinteraktion ur ett organisatoriskt perspektiv. Hon förklarar hur 

myndigheterna samverkar i arbetet med mottagningen av nyanlända flyktingar. 

Appelqvist belyser ett förändringsinriktat arbete utifrån organisationsteorin då 

målsättningen för detta är ett ökat effektivitetsarbete för att nyanlända flyktingar lättare 

ska kunna utvecklas och tillvarata sina resurser parallellt med att myndigheterna som 

arbetsförmedlingen och kommunerna integrationssamordnares arbete för detta 

effektiviseras genom ett samordnat arbete. Studiens syfte är att ge svar på om det 

förekommer en konkret integrering mellan myndigheterna. Mottagningen av nyanlända 

ses i synnerhet som ett organisatoriskt fält och är en struktur som behandlar 

flyktingintroduktionen. Denna avhandling är relevant för vår studie då hon diskuterar 

vägen från introduktion till integrering och beskriver etableringsprocesen ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Appelqvist och Khadims resultat är ytterst relevanta för 

studien då de belyser flertal grundstenar i syftet, såsom processen, kartläggningen av de 

mottagna nyanlända och organisationernas samverkan kring de nyanländas väg in till 

arbetsmarknaden. 

 

I en avhandling av statsvetaren Isabell Schierenbeck belyses nödvändigheten av att 

problematisera gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme i förhållande till demokratiska 

värden som likabehandling och legitimitet. Schierenbeck förklarar att svenska 

gräsrotsbyråkrater är regeltolkare av regelverket. Medmänsklighet utmärker dubbla 

rollen och att invandraren som klient uppfattas som ett problem med hänsyn till 

kulturella synpunkter och ur invandrarens sociala och kulturella situation (Schierenbeck, 

2003). Svenska gräsrotsbyråkrater på arbetsförmedling, socialkontor och 

invandrarenheter praktiserar regelverket på ett effektivt sätt. Detta innebär ett 

omfattande handlingsutrymme för den individuelle gräsrotsbyråkraten i 

myndighetsutövningen samtidigt som det blir en enformig behandling av klienterna. 

Schierenbeck anser att integrationspolitikens resultat påverkas negativt. 

Handlingsutrymmet spelar en väsentlig roll i gräsrotsbyråkratier i förhållande till 

välfärdsstatens företrädare och klienterna. Avhandlingen är av väsentlig betydelse för 

vår undersökning då vi ska studera de bakomliggande faktorerna till de nyanländas 
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etablering på arbetsmarknaden. I den kontext som vi ska undersöka anser vi det 

intressant att se om vår uppsats kommer resultera enligt med Schierenbecks slutsats. 

Schierenbecks avhandling sätter fokus på det som vi vill framföra i vår tredje 

frågeställning, den innehåller faktorer som kan vara problematiska i 

myndighetsutövningen som  handläggarna utför, samt deras syn på samverkan. 

 

Carl Dahlström (2004) belyser i sin avhandling Nästan välkomna – invandrarpolitikens 

retorik och praktik bland annat frågan om politiska effektiviteten i praktiken, utspelar 

det sig en politisk verkan i verkligheten? 

 

Dahlström utgår ifrån den institutionella teorin då han lägger fokus på främst 

institutioners regler och handlingsmönster. Han förklarar dessa som resultat av långa 

processer som innefattar regelverk som utformar relationen mellan de olika aktörerna 

och vilka rättigheter samt skyldigheter de har. Resultaten ska även pekade på hur 

aktörernas rutiner etableras inom en institution samt hur aktörernas vägledning bör 

förhålla sig till olika situationer utifrån reglerna och handlingsmönstren (Dahlström, 

2004).   

 

Dahlströms studie påvisar hur regelverk begränsar organisationernas handlingsutrymme 

som är en bristande fakotor. Därför är det väsentligt att diskutera de faktorer som kan 

vara problematiska gällande samverkan inom etableringsreformen.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har valt att fokusera på organisationsteoretiska utgångspunkter. 

Organisationsteorierna inriktar sig på hur en organisation arbetar, och som hämtar 

inslag från psykologiska, sociologiska, statsvetenskapliga och ekonomiska teorier (Flaa 

et al. 1998:12). Två organisationsteoretiska utgångspunkter utnyttjas, samverkansteori, 

interorganisatorisk teori där det finns inslag av nyinstitutionella utgångspunkter. Dessa 

teorier är relevanta då vi kan se samspelet i de två kommuner utifrån två 

organisationsteoretiska aspekter som har klara beröringspunkter men olika 

samverkansformer. Danermark (2000:15) förklarar att samverkansteorin generellt 

tydliggör premisserna i samverkan i enlighet med organisationerna. Interorganisatorisk 

teori belyser samverkan mellan olika organisationer (Flaa et al. 1998: 15). 

 

3.1 Organisationsteorier 
 

Att undersöka organisatoriska företeelser förutsätter analyser på tre 

undersökningsnivåer: individnivå, organisationsnivå och interorganisatoriska nivån. 

Individnivån inbegriper de enskilda aktörerna i en organisation, där aktörernas 

egenskaper, synsätt och relationer är intressanta. Det är även intressant att analysera hur 

enskilda aktörer påverkar en organisation och hur i sin tur påverkar och formar aktören 

(Flaa et al. 1998:15). 

 

Organisationsnivån uppvisar hur organisationer är formerade och vilken utveckling den 

uppvisar (Flaa et al, 1998:15). På den interorganisatoriska nivån är man intresserad av 

förhållande mellan olika organisationer. Vi kommer i studien fokusera på den 

sistnämnda nivån där vi ska undersöka samspelet mellan integrationsenheten, 

arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i kommunerna. 

 

Det senaste årtiondet har den interorganisatoriska teorin utvecklats (Flaa et al, 1998:18). 

Enligt Repstad (2005:172) uppfattas organisationer inte som slutna sektioner utan 

påpekar att organisationen påverkas mycket av sin omgivning, på samma sätt som 

organisationen påverkar omgivningen (Repstad, 2005:172). Detta avsnitt kan kopplas 

till den nyinstitutionella teorin som klarlägger hur organisationer förändras och hur de 

gradvis utvecklas till stabila enheter. Teorins fokus hamnar på hur organisationerna 

kontrolleras av de aspekter och de inlärda mönster som förekommer kontextuellt 



  
 

14 

(Eriksson-Zetterquist, 2011:73). Ett vanligt antagande angående organisationer är 

strävan över att kontrollera dess verksamhet. Om man inte prioriterar kontrollen i sin 

verksamhet kan det medföra konsekvenser att samspela med andra verksamheter 

(Repstad, 2005:171). 

 

Tre dimensioner är betydelsefulla för egenskaper hos organisationer och relationen till 

deras omgivning. Flaa et al. (1998:173) redogör för vänlighet, som den första nivån av 

dimensionen. Organisationens attityder och föreställningar i förhållande till andra 

organisationer är i centrum här. Fokus ligger på hur många ovänliga kontra vänliga 

enheter som förekommer i organisationens samverkan. Ovänlighet skapas exempelvis 

när irritation uppstår då förhoppningen på organisationen man samverkar med inte 

realiseras. När ovänliga element uppstår i organisationer som man är bunden till, medför 

det negativa påföljder för organisationen (Flaa et al. 1998:173). 

 

Den andra dimensionen är stabilitet, hur stabil miljön är i de organisationer som 

samverkar. Förändringar på marknaden, skiftande konjunkturer, teknologiska och 

politiska förändringar kan här bli avgörande. Ett exempel är om två kommuner får 

många nyanlända under en kort period (Flaa et al, 1998:168). Organisationens stabilitet 

har en stor betydelse för hur organisationer handlar och samspelar. Svårigheten att 

fastställa effektiva beslut blir svåra i en instabil miljö. Det är viktigt att miljöer hos 

organisationer som samspelar med varandra är stabila för att formaliserade arbetssätt för 

samverkan ska utvecklas (Flaa et al. 1998:174). Komplexitet är den tredje dimensionen. 

Avgörande är om organisationen innehåller få och likformiga element eller många 

blandad miljö. En organisation som innefattar många heterogena element, medför att 

organisationen sammansätter sin omgivning och indelar samspelet i flertal speciella 

sektioner. Organisationen resulterar till att den blir splittrad och svår att överblicka (Flaa 

et al. 1998:174). Dessa tre dimensioner är väsentliga för studien då vi får en överblick 

av kommunerna utifrån vänlighet, stabilitet och komplexitet. Dimensionerna är 

betydande element för vår undersökning som bidrar till en insyn i organisationernas 

arbetssätt.  

 

3.2 Förutsättningar för samverkan 
 

Att samverka betyder att man gemensamt med andra, ofta personer med annan 

utbildning, som är styrda av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, 
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arbetar mot ett gemensamt mål. Samverkan är således medvetna målinriktade 

handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett 

definierat problem och syfte. Samverkan är inte ett mål i sig utan ett medel för att skapa 

en bättre utvecklingsgång och ett mer godtagbar resultat genom att samla möjligheter 

kring en människa och dennes anspråk (Danermark, 2000:44). 

 

Enligt Danermark (2000:46) krävs det att en rad olika utgångspunkter som uppfylls i 

fråga om synsätt, organisatoriska förhållanden och regelverk för att öppna en gemensam 

grund för samverkan och horisontellt integrera medverkande organisationer. Dessa 

utgångspunkter gäller kunskaps och förklaringsmässiga faktorer, formella och 

informella regler samt organisatorisk situation ofta berör samverkansprocessen. 

Samverkan kan ske på olika sätt beroende på vilket område det förekommer. Olika 

yrkesgrupper samverkar för att uppnå ett visst mål och denna samverkan mellan de 

olika aktörerna som är engagerade i vår undersökning tillhör männsikobehandlade 

organisationer. Kommunen och de olika aktörerna samverkar i frågor angående andra 

människor som vi benämner här nyanlända. I människobehandlade organisationer har 

de olika yrkeskategorierna annorlunda syn och åsikter om hur problemet ska ta sig an. 

Samverkan ser olika ut då sättet att definiera, förklara och åtgärda ett problem är olika i 

denna typ av organisation (Danermark, 2000:16). 

Danermark (2000:47) förklarar fem olika punkter som sammantaget berör 

förutsättningarna för samverkan: 

• Att samverkan har en tydlig och klar ledning 

• Att samverkan har ett klart tydligt mål 

• Att tillräckliga resurser ställs till förfogande 

• Att skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk 

har identifierats 

• Att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, sätt att hantera dem 

utvecklats 

 

Enligt Danermark (2000:48) är syftet med samverkan att från idé till beslut öka 

inflytandet och medverkan i arbetet genom att handläggare ges möjligheter till 

orientering och medskapande. Individen, arbetsplatsen och verksamheten ska få en 

sammanhängande utveckling. För denna samverkan är det betydelsefullt att 

åstadkomma kontinuerliga mötesplatser.  
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Analysens utgångspunkter har varit en kombination av Danermarks och Flaas teorier. 

De teorier har vi kunnat utnyttja i vår empiri för att kunna problematisera 

organisationernas samspel, struktur och arbetssätt. De mest väsentliga ståndpunkterna 

får vår analys har varit Flaas tre dimensioner och Danermarks fyra ambitionsnivåer.  
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4 Metod 
 

Ämnet för studien är de nyanlända flyktingarnas väg in på arbetsmarknaden och dess 

hinder. I detta kapitel beskriver vi för tillvågagångssätten vid datainsamlingen. Vi 

redogör syftet med att göra en kvalitativ undersökning och hur urvalet bedöms. Vi 

kommer vidare att förklara vår intervjumetod, analysmetod, tillförlitlighet och våra 

etiska överväganden. 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 
 

Det finns fyra huvudsakliga datainsamlingsmetoder som en forskare kan bestämma sig 

för att använda sig av. Dessa metoder är intervjuer, observationer, frågeformulär och 

skriftliga källor (Denscombe, 2009:131). Den valda metoden måste vila på principen 

nytta. Det betyder att bedöma vilken metod som är praktiskt tillämpad för studiens 

fråga. Vi behövde en empiri för att samla in beträffande handläggarnas åsikter, 

erfarenheter och upplevelser. På grund av detta bestämde vi att använda 

intervjumetoden av den orsaken att intervjuer är mest passande för att få en höggradig 

uppfattning av ämnet och även för att nå upp till syftet i undersökningen. Vi anser att en 

kvalitativ forskningsmetod är lämplig för undersökningen då syftet behandlar 

handläggarnas uppfattningar, erfarenheter och kunskaper.  En kvalitativ 

forskningsmetod ger oss en djupare förståelse i de kommuner vi valt att studera 

eftersom den ger intervjupersonerna större frihet att lämna synpunkter. Denna metod är 

relevant när processer i anknytning till förändring och utveckling studeras (Bryman & 

Bell, 2013:315). 

 

Vi har intervjuat sex myndighetspersoner i två respektive kommuner och därmed en 

representant från en ideell organisation i en kommun. Alla intervjuer har genomförts på 

informanternas arbetsplatser. Det är värdefullt att skapa närkontakt till våra informanter 

för att utveckla en förtroendefull kommunikation. Anledningen till valet av 

semistrukturerade intervjuer är att det skapar tillfälle för respondenten att förklara fritt 

sina svar och inte vara knuten till eventuella svarsalternativ. Utifrån respondentens svar 

kan intervjupersonen få utrymme att leda samtalet framåt (Bryman, 2011:206). Den 

vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är den personliga intervjun. Detta 

innebär ett möte mellan en forskare och informant. Vi hade personligen träffat våra 
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informanter för att få en äkta bild på våra informanter då det skapar en förtroendefull 

kontakt. En annan fördel är att en person åt gången intervjuas vilket betyder att 

transkriberingen blir mer tydlig och det blir lättare att skriva ut en intervju när mötet 

innefattar bara en person (Denscombe, 2009:235).  

 

I en kvalitativ intervju är avsikten att undersöka karaktärsdrag, attityder och tankar som 

respondenten har om ett problem, som i vårt fall handlar om organisatoriska 

förhållanden och samverkan mellan myndigheter (Patel & Davidson, 2003:69). Bryman 

(2011:196) belyser även betydelsen att respondenten får en känsla av medverkan i 

undersökningen. Syftet med intervjuerna är att få en förståelse om myndighetspersoner 

som har insyn i dessa processer före och efter etableringsprocessen. 

 

4.2 Urval och urvalsprocess 
 

Snöbollsurval är en urvalsprocess där kontakt inledningsvis tas med ett mindre antal 

individer som anses lämpliga för studien. Dessa individer används för att skaffa 

ytterligare respondenter (Bryman, 2011:196). Detta innebär att vi intervjuade 

handläggare på socialförvaltningen, integrationssamordnare och arbetsförmedlare, då 

dessa aktörer samverkar med varandra. Genom att fokusera på kommunens 

flyktingmottagning (integrationsenheten), arbetsförmedling och socialförvaltningen, tre 

avgörande aktörer i etablerings reformen, gav oss en djupgående analys och väsentlig 

kunskap. På arbetsförmedlingen har vi haft kontakt med arbetsförmedlare med 

inriktning mot nyanländas integration och etablering. Arbetsförmedlare har ansvar för 

nyanländas försörjning (etableringsersättning) tills de har blivit självförsörjande. Deras 

uppdrag är att tydliggöra de krav som ställs på nyanlända under den första tiden i 

Sverige. De ska tillsammans med den nyanlände planera och klargöra målet om en 

snabb övergång till arbete och därmed ständigt vidareutveckla vilka aktiviteter den 

nyanlände behöver för en ökad möjlighet till arbete. På integrationsenheten ska 

integrationssamordnaren intervjuas. Integrationssamordnarens uppgift är att ha det 

sammanhållande ansvaret för de nyanländas etablering. Handläggare på 

socialförvaltningen intervjuas för att få en insyn i deras arbete med nyanlända efter att 

deras tvåårsperiod är avslutat. Det är handläggare som arbetar med de nyanlända som 

inte har hunnit bli självförsörjande och behöver ekonomiskt bistånd. Därefter kommer 

de medverkande aktörerna, som t.ex. jobbcenter vara en viktig källa för studien då de 

dagligen interagerar med de klienter som är aktuella i etableringsprocessen. Vi vill även 
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stärka vår kunskap i detta fenomen genom att intervjua en ideell organisation. ”Fittja 

drift och underhåll” är en ideell organisation som skapar förutsättningar för unga och 

vuxna individer däribland nyanlända för att kliva in på arbetsmarknaden genom praktik 

inom hantverkaryrket. Detta för att få en inblick i arbetsförmedlingens samarbete med 

organisationer. Alla respondenter är väsentliga av den orsak att alla samarbetar med 

varandra på olika plan, från att den nyanlände anländer i kommunen tills att individen 

blir självförsörjande. Och därför är informationen som fås genom intervjuerna 

avgörande för att uppnå syftet i studien. Respondenterna har givit oss en klarare bild på 

den verkliga problematiken som finns med kommunens samverkan i förhållande till de 

nyanländas etablering. 

 

Fyra respondenter har intervjuats från kommun B och tre intervjuer i kommun A. 

Intervjuerna kompletterades med rapporter och dokument från kommunerna för ett 

ytterligare underlag på resultatet före och efter reformen än vad svar på retrospektiva 

frågor kan ge. Valet av de två valda kommuner grundas på den problematik vi har mött 

under vår VFU-period och har gett oss en verklig bild på de brister som förekomer 

gällande samverkan i dessa kommuner. Denna typ av urval kommer att ge en bred bild 

och kunskap om hur myndigheterna och organisationerna samverkar med olika aktörer. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

I det här stycket kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt gällande intervjuer 

och analys. Uppsatsen är en sammanställning av ett gemensamt arbete och skrivande. 

För att underlätta författandet av uppsatsen bestämde vi redan i en tidig stadie i vårt 

uppsatsskrivande att dela upp arbetet gällande vissa delar. Vi hade vissa 

ansvarsområden och delade upp arbetet så att vi ansvarade för de kommuner som vi 

själva praktiserat på, det vill säg att en ansvarade för att kontakta informanterna och 

hålla intervjuerna i kommun B och en ansvarade för det i kommun A. Detta för ett så 

praktiskt och tideffektivt arbete som möjligt.  Vi har både genom mejl- och 

telefonkontakt försökt få tag på våra informanter i respektive kommuner. Vi kontaktade 

informanterna i en tidig stadie och fick snabbt besked om när vi skulle komma för 

intervju av de i kommun B men det dröjde längre tid för att få ihop intervjuerna med de 

tillfrågade personerna i kommun A. Det berodde på omständigheterna i kommun A då 

de i nuläget befinner sig i en arbetsmiljö med ett pressat arbetstempo och nya 

tidskrävande projekt.  
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Som en förberedelse för intervjuerna utgick vi från en intervjuguide som vi skrev ur en 

semistrukturterad intervjuform, den var grundad på teman som vi tyckte var värda att 

belysa i uppsatsen. För ett tydligare syfte valde vi att en person ställde intervjufrågorna 

till informanterna, så att de inte blir förvirrade. Kvale och Brinkmann (2010:204) 

förklarar att ett aktivt lyssnande är viktigt gällande kvalitativa intervjuer. Det är 

väsentligt att intervjuaren skall lära sig lyssna till det informanternas säger och till hur 

det sägs. Intervjuerna varade mellan 20-71 minuter och spelades in med hjälp av våra 

mobiltelefoner med samtycke av samtliga deltagare (Bryman 2011:415). Inspelningen 

av intervjuerna gynnade oss då vi hade ett aktivt lyssnande under hela intervjun. Den 

insamlade empirin transkriberades efteråt och under transkriberingens gång valdes 

lämpliga citat för studien. 

 

4.4 Bearbetning och val av analysmetod 
 

Den huvudsakliga datan i vår analys har varit transkiberingen av intervjuerna vilket har 

utförts ordagrant. När transkiberingen av intervjuerna var genomförd läste vi igenom 

dem samt markerade de väsentliga delarna för analysen. Under läsningen noterade vi de 

olika ståndpunkterna handläggarna hade i samband med syftet och frågeställningarna 

sammankopplat till ovannämnda teorier. Vi diskuterade gemensamt vilka kategorier 

som skulle användas.  

 

De samtliga intervjuerna och dokument har varit grunden för vår resultat och analys. Vi 

har selektivt valt ut det väsentliga av intervjupersonernas utsagor utifrån teman i vår 

intervjuguide. Dessa teman är; kartläggning och process av etableringsreformen, hur 

etableringsreformen upplevs i kommunerna, kommunens målsättningar i anknytning till 

etableringsreformen och kommunens samverkan med de medverkande aktörerna. Syftet 

med dessa teman var att klarlägga och tydliggöra de mest väsentliga uttalandena för 

studien. Vi har även valt att återge innehållet av transkiberingarna i form av citat i 

resultatet. För att underlätta läsningen har vi valt att förenkla talsspråkiga uttalanden av 

intervjuerna.  

 

Det var tidskrävande och omständlig process att analysera den information som de 

kvalitativa intervjuerna har gett. I kvalitativa intervjuer bör all strukturering och 

organisering av information utföras efter att all insamling av data är klar (Holme & 

Solvange, 1997:139). Holme & Solvange (1997) redogör två avgörande former av 
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textanalys, helhetsanalys och delanalys. Vi har valt att använda oss av formen 

helhetsanalys vilket innebär att se helheten i det insamlade underlaget. Vid 

genomläsning av underlaget väljs vissa teman eller problemkomplex. Vi har sedan med 

hänsyn till detta formulerat de frågeställningar vi vill verka med i fortsättningen. Detta 

ska sedan konkretiseras (Holme & Solvange, 1997:141).  

 

En helhetsanalys fann vi lämplig till vår studie eftersom det har varit betydelsefullt och 

intressant att bedöma handläggarnas samverkan för en snabbare etablering kring de 

nyanländas situation på arbetsmarknaden. Helhetsanalysen har gjort det lättare för oss 

att ordna det underlag och bedöma vilka detaljer som är lämpliga i undersökningen.  

 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 
 

Många kvalitativa forskare har diskuterat hur lämpliga reliabilitet och validitet är för 

den kvalitativa studien. Vissa forskare har föreslagit att det ska finnas andra kriterier där 

den kvalitativa undersökningen ska bedömas och värderas. Bryman (2011:353) redogör 

för två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ studie, det vill säga 

tillförlitlighet och äkthet.  

 

Vi har valt att diskutera kvalitén i studien genom att använda oss av begreppet 

tillförlitlighet och de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera. Vi har strävat att uppnå tillförlitlighet genom att 

studien utförts enligt de regler som finns och genom att återge resultaten till de 

informanter som har medverkat i vår studie på ett korrekt sätt och som kallas för 

respondentvalidering. Tillförlitligheten har även uppnåtts genom att intervjuguidens 

teman är anknyten till studiens syfte och frågeställningar och samma intervjuguide har 

används till alla intervjuer. Trovärdighet och överförbarhet stärks genom att vi gett en 

överskådlig bild i två kommuner. En repetition av undersökningen skulle kunna vara 

möjlig. Det kan däremot vara svårt att åstadkomma samma resultat då den nuvarande 

situationen gällande organisationernas arbete med nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden kan förändras då det är en fråga som är politiskt styrd. För att 

åstadkomma pålitlighet i vår studie har vi varit kritiskt till alla faser i 

forskningsprocessen.  
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Äkthetskriterierna är följande rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autencitet. Av dessa kriterierna är den 

första avsevärd för vår studie då den syftar till att ge undersökningen en rättvis bild av 

de olika åsikter och uppfattningar i uttalanden av den grupp individer som studerats. Vi 

uppnår äkthet i vår studie då vi har transkiberat materialet ord för ord och genomfört 

analysen utifrån informanternas uttaladen. 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Under arbetets gång har etiska överväganden varit viktiga aspekter av insamlandet, 

hanteringen och presentationen av data. De etiska överväganden har fyra huvudkrav, 

acceptanskravet som gäller vare sig studien är öppen eller dold (Aspers, 2007:62). 

Enligt Aspers (2007:62) är det viktigt att bli accepterade som intervjuare i fältet. I vårt 

exempel ska vi kontakta arbetsförmedlingen och integrationsenheten för att kunna nå till 

arbetsförmedlare och integrationssamordnare. Informationskravet innebär att vi har 

informerat de individer som kommer medverka i intervjun om studiens syfte och även 

att deras medverkande är frivilligt. Det är viktigt att respondenterna vet att deras 

deltagande inte är ett krav. Samtyckeskravet innebär att vi informerat individuellt då de 

själva har ett val över deras medverkan. Konfidentialitetskravet är en princip som avser 

att intervjuernas namn ska vara fingerade. Eftersom intervjupersonerna i respektive 

kommuner till viss del har uttalat sig kritiska till verksamheterna har vi av etiska skäl 

valt att ha andra benämningar i vår studie än de egentliga namnen på informanterna 

samt kommunerna. Slutligen kommer vi att utgå från Nyttjandekravet där vi meddelar 

intervjupersonerna att inkomna uppgifter är endast till ändamål för vår studie.  

 

Vi har enligt forskningsetiska regler tagit hänsyn till forskningskravet. Vi anser inte att 

informationen i studien kommer att skada någon eftersom de medverkande är anonyma 

men även för att intervjufrågorna inte är känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då vi undersöker samverkan i två kommuner kring de olika aktörerna för en snabbare 

etablering för de nyanlända individerna i samhället är det snarast oetiskt att försaka från 

att bedriva forskning som gynnar människors livsvillkor och hälsa. Den här typen av 

studie är närmast oetiskt att inte utöva. Vår tanke är att få en förståelse till varför 

nyanlända förblir utan arbete trots etableringsreformens inträde och därför anser vi att 
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undersökningen blir till ett gynnande syfte för kommunerna och individerna som 

påverkas av detta.  

 

Vi har valt att intervjua myndighetspersoner eftersom risken för ett etiskt dilemma finns 

att de nyanlända känner sig nervärderade när man har de som fokus i ett 

samhällsproblem när problemet egentligen är organisatoriskt och inte de nyanlända.  

 

4.7 Arbetsfördelning 

 

Vi valde att skriva tillsammans under hela uppsatsskrivandet. Detta arbetssätt passade 

oss bäst eftersom vi kunde diskutera om gällade frågor som uppstod och som bör 

diskuteras. Vissa avsnitt delade vi upp då vi inte befann oss i samma stad under en kort 

period. Under denna period upptäckte vi att det var mer effektivt för oss att skriva 

tillsammans. Vid alla intervjuer har båda varit närvarande. Vi valde att ansvara för 

varsin kommun. Med detta innebär att vi transkiberade utifrån den kommun som vi var 

ansvariga för samt att vi var huvudintervjuare för varsin kommun. 
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel introduceras resultatet av den empiriska studien. Kapitlet kommer att 

presentera resultatet först och kontinuerligt förbinda detta med tidigare forskning. 

Slutligen kommer vi att göra en analys där resultatet kopplas samman med teorin. 

 

I resultatredovisningen används fingerade namn på intervjupersonerna enligt följande: 

Kommun A 

Integrationssamordnare – Pontus 

Arbetsförmedlare 1 – Jasmina 

Arbetsförmedlare 2 – Christian 

Handläggare inom arbetsmarknadsgruppen – Rabieh 

 

Kommun B 

Integrationssamordnare – Margareta 

Samordnare/koordinator för jobbcenter – Noha 

Ideell organisation - Marcus 

 

Vi har valt att inte göra en komparativ studie, utan anledningen till att två kommuner 

har använts är att få två olika infallsvinklar av dem nyanländas situation under 

etableringstiden. Syftet har inte varit att jämföra kommunerna med varandra utan vi har 

istället haft som ambition att få ett utvidgat perspektiv då dessa två kommuner utgår 

från olika förutsättningar och erfarenheter. Genom att ha utgått från två kommuner har 

vi fått mer information och kunskap om problematiken än om vi endast hade utgått från 

en kommun. Kommunerna vi har valt är en större kommun i Mellansverige samt en 

mindre kommun i södra Sverige. 

 

5.1 Kartläggning och process av etableringsreformen 
 

Statskontoret ger en bra och generell förklaring till hur processen går när en nyanländ 

ska etableras i samhället och vilket inflytande etableringsreformen har haft i Sverige. 

Etableringsreformens grundläggande syfte är att klargöra arbetsmarknadsperspektivet. 

Den dag då den nyanlände kommer till Sverige ska processen för etablering påbörjas. 

Kraven på samverkan och samordning är höga eftersom flera processer för etableringen 

sker fortlöpande och innefattar flera aktörer. Hur lång tid etableringsprocessen tar beror 
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på hur delprocessen ser ut. Delprocessen innefattar etableringsplan, folkbokföring och 

samtal med arbetsförmedlingen. Efter att en nyanländ fått uppehållstillstånd är regeln att 

en etableringsplan ska vara upprättad inom två månader. Den här perioden är avsedd för 

att individen ska folkbokföras och ha etableringssamtal med arbetsförmedlingen. När 

etableringsplanen är formulerad ska aktiviteterna startas. Det huvudsakliga redskapet är 

en etableringsplan då den ökar chansen för att en nyanländ ska etableras snabbt i 

arbetslivet (Statskontoret, 2012).  

 

I kommun B, förklarar integrationssamordnaren Pontus, att det praktiska mottagandet 

sker på många olika sätt. Det vanliga sättet är att en nyanländ går direkt till 

mottagningen hos integrationsenheten eller att arbetsförmedlingen meddelar att de har 

skrivit in en ny person. Två socialsekreterare arbetar med att stödja och hjälpa de 

nyanlända. När personen kommer till Sverige ska arbetsförmedlingen upprätta en 

etableringsplan som ska innehålla SFI, praktik, samhällsorientering och andra aktiviteter 

som arbetsförmedlingen erbjuder. Integrationsenheten ger det sociala stödet och det 

beroende på vad individen har för behov. En del är självgående och andra inte. 

Arbetsförmedlingen följer upp och reviderar etableringsplanen. Efter två år, när 

etableringstiden är slut, är det givetvis kommunens förhoppning att arbetsförmedlingen 

lyckats få ut dem i arbete. Enligt lagstiftningen är det individens ansvar att själv göra 

allt vad den kan för att bli självförsörjande och vara delaktig i upprättandet av sin 

etableringsplan. Men arbetsförmedlingen är den myndighet som ska ge redskapen för att 

kunna skräddarsy lösningar för de nyanlända (Pontus). 

 

Integrationssamordnaren, Pontus i kommun B, uppger att integrationsenheten inte är 

inriktat mot arbetsmarknaden, utan mer socialt stöd för att allt runt omkring ska fungera 

i nyanländas liv och för att de ska kunna vara med på etableringen på heltid. Pontus 

förklarar att kommunen är skyldig att anordna SFI och samhällsorientering, men den 

stora mottagningen som skett senaste perioden har påverkat de nyanländas anmälan till 

SFI och samhällsorientering då den har tagit tid. Statskontoret (2012) uppger att var 

tredje nyanländ som har haft etableringsplan i ett år inte har fått tillgång till SFI och 

samhällsorientering. Integrationssamordnaren i kommun A upplever också att vägen till 

SFI dröjer på grund av stora antalet av nyanlända som ska anmäla sig för att påbörja 

aktiviteter. 
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I kommun A finns numera ett nystartat introduktionsprogram för dem som ingår i 

etableringsreformen. Där får de samhällsinformation. Migrationsverket kontaktar 

arbetsförmedlingen om den grupp som har fått uppehållstillstånd, och kontaktar 

kommunen om vilka personer som kommer att vara aktuella. Integrationsenheten får ett 

underlag om dessa personer, men egentligen ska migrationsverket ansvara för att kalla 

dessa personer till ett samtal. Kartläggningen sker med hjälp av studievägledaren som 

ansvarar för validering av betyg om inte arbetsförmedlingen har hunnit göra det. 

Studievägledaren ska kartlägga alla och boka tid när det börjat. Därefter går man 

igenom planering och allmän information, som t.ex. hälsoinformation och framtida 

planer. I Hagelund och Kavlis (2009) artikel uppges att det är betydelsefullt att lämpliga 

aktiviteter ges till individerna för en kompetenshöjande effekt. De nämner att det är 

meningsfullt att precisera mål och arbeta målmedvetet mot dessa för att individen ska 

lyckas etablera sig snabbare i arbetsmarknaden. 

 

5.2 Hur etableringsreformen upplevs i kommunerna 
 

I kommun B har etableringsreformen upplevts olika bland handläggarna. En del ser 

reformen som otillräcklig och andra som fungerande: 

 

Det är en jättekänslig fråga eftersom jag har synpunkter på det som jag 

tycker är absolut viktiga […] men jag tycker att etableringsreformen 

faktiskt inte nått målet.  Inte på något sätt, tyvärr. Jag själv är ett 

gammalt integrationsärende. För 4 år sen var jag inskriven på 

integrationsenheten i kommun B och hade det här integration.. Man 

kallade det introduktionsersättning eller någonting istället för 

etablering. Så det var kommunen som hade det och då tänkte jag: det 

funkade mycket bättre än etableringsreformen. (Rabieh) 

 

Jag upplever etableringsreformen som att den utvecklas fortfarande i 

sig, vi försöker fortfarande hitta innebörden. Det är ingenting som är 

klart eller färdigt med reformen, men upplever att den fungerar. Vi 

måste hitta innebörden i reformen och att få den sedan att fungera i 

praktiken också. (Margareta) 

 

De nyanlända ska ta kontakt med arbetsförmedlingen så fort som möjligt för att snabba 

på tiden till arbetsmarknaden, genom att göra en kartläggning på individen och vad de 

har för kompetenser för att komma närmare arbetsmarknaden. Enligt Schierenbeck 

(2003) ställs i introduktionsprogrammet krav på att den nyanlände ska ingå i 

meningsfull verksamhet. Nu efter tre år har arbetsförmedlarna i kommun B kunnat se 
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resultat av det som etableringsreformen haft som mål. Ju tidigare de nyanlända har 

kommit i kontakt med arbetsförmedlingen, desto närmare kommer de arbete eller 

utbildning. Reformen behöver individanpassas då vissa behöver mer hjälp och då de 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden för att kunna diskutera praktik och arbete. 

Marcus klargör att arbetsförmedlingen har blivit sämre då det inte finns en 

individanpassning utifrån individens förutsättningar och mål, vilket medför att planen 

för individen inte blir långsiktig (Marcus). Hagelund och Kavli (2009) uppger i sin 

artikel att de nyanlända som kommer till Norge ska ett obligatoriskt 

introduktionsprogram, som är individanpassat med språk- och arbetsträning under sin 

etableringstid. Detta perspektiv kan vi dra parallellt med Sverige då det är liknande 

aktiviteter som syftar till att förbättra individernas framtida anställbarhet. 

Arbetsförmedlaren Christian klargör att reformen i sig är under utveckling och att 

reformens struktur fortfarande håller på att utvecklas. Fastän reformen är under 

utveckling ska man ändå applicera reformens olika delar i praktiken för att få den att 

fungera. Etableringsreformen är inte färdig och uppdateras ständigt (Christian).  

 

Bristen på politisk intervention och interaktion mellan övergripande politiska instanser 

eller ledningar medför en svårighet för koordination och effektivt samarbete mellan de 

medverkande. Detta är ett läge där man bäst kan samplanera genom att komma ense om 

ramar, avsätta resurser och eliminera samarbetssvårigheter (Kadhim, 2000). Kadhim 

(2000) uttrycker att sådan interaktion är generellt ointressant, i alla fall vid det praktiska 

genomförandet. De som befinner sig nere i den organisatoriska strukturen, 

gräsrotsbyråkraterna, kunniga och starkt motiverade tjänstemän, har större inflytande på 

hur flyktingarbetet skall skapas och utövas. Men byråkraternas möjlighet att 

sammanlänka olika strukturer med olika riktlinjer och intressen är begränsade. Allt detta 

innebär ett demokratiskt dilemma. Med detta menar inte Kadhim (2000) den 

frånvarande politiska makten eller ansvar, utan i förhållande till de nyanländas ofta 

svaga ekonomiska, sociala och politiska ställning (Kadhim, 2000). Vi kan förknippa 

detta med arbetsförmedlaren Jasmina där hon påpekar att det finns en politisk styrning 

som begränsar handläggarnas arbete inom etableringsreformen:  

 

[…] det är svårt att jobba i en organisation som är politiskt styrd vare 

sig den är statlig eller den är privat verksamhet […] Regeringen säger 

att vi ska göra såhär och då gör vi så och då får man acceptera läget. 

Jag kanske tycker att det finns saker som inte är logiska, men när du 
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ger dig in i spelet då får du ju förhålla till det och man får anpassa sig. 

(Jasmina) 

 

Handlingsutrymmet begränsas av att besluten ska ligga inom ramen för en legitim 

myndighetsutövning, det vill säga att besluten ska kunna motiveras utifrån situationen 

(Schierenbeck, 2003).  

 

Integrationssamordnaren Pontus i kommun B anser utifrån statistik (se bilaga C) som 

återkommer om hur många efter avslut som går ut självförsörjande, inte är positivt. 

Innan etableringsreformen trädde i kraft var det bättre interaktion med 

arbetsförmedlingen och deras praktikanskaffare. Dåtida praktikanskaffare hade byggt 

upp en bra grund och hade under flera år haft värdefulla kontakter ut mot näringslivet 

och mot kommunala förvaltningen. Kommunen och arbetsförmedlingen arbetade 

tillsammans och kunde vara nere på individnivå där man kunde hitta individuella 

lösningar. I dagens situation angående reformen i kommun B skiljer handläggarnas 

arbete sig ifrån hur det var innan reformen, då numera inte arbetar genom tjänster, 

gentjänster, och viljan att ställa upp och hjälpa är inte lika starkt nu som förut då den 

begränsas av regelverk (Pontus).  

 

I kommun A upplevs etableringsreformen positiv genom att den har fått bättre struktur, 

och detta medför att jobbcenters uppdrag att få ut de nyanlända i arbete blir tydligare. 

Noha på jobbcenter som arbetar i kommun A upplever att det lättare skulle kunna hjälpa 

de nyanlända med deras målsättning ifall de hade kunnat dra nytta av 

arbetsförmedlingen, men dess regelverk begränsar deras handlingsutrymme (Noha). 

Detta är en problematik som både kommun B och kommun A möter. 

 

5.2.1 Situationen innan etableringsreformen trädde i kraft 

 

Integrationssamordnaren i kommun B upplever att det finns stora skillnader angående 

etableringsreformen:  

 

[…] jag vet ju många kollegor och många som har varit med i det i 

många år som inte har bemött den här reformen med jättestor positiv 

glädje. (Pontus) 

 

Pontus på integrationsenheten upplever att det var bättre förr. Han kan själv relatera till 

det men vill samtidigt inte vara bakomsträvande. Han anser ändå att reformen är 

nödvändig. Kommun B har haft en hög grad av självförsörjande innan reformen kom 
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till, men detta gällde inte för hela landet, på grund av att det var mycket 

omhändertagande, bidragsförsörjande och för lite fokus på arbetslinjen.  

 

Rabieh, som är handläggare i arbetsmarknadsgruppen, anser att det var bättre innan 

etableringsreformen kom till då det var färre partners, och uppdraget var tydligare när 

kommunen ansvarade över det. Men arbetsförmedlaren Christian i kommun B ser 

etableringsreformen som en positiv: 

 

Jag tycker att det är positivt Varför det är positivt? Det är för att du 

har direktkontakt med de myndigheter som egentligen pratar framtid. 

Du har ju arbetsförmedlingen inkluderad. Alltså har du med den att 

göra direkt […] Jag tycker det är positivt. Du kommer till ett nytt land 

och du får träffa till exempel arbetsförmedlare, att du får prata arbete, 

framtidstudier på en gång. Då det var kommunens ansvar så kanske du 

aldrig ens varit på arbetsförmedlingen de två första åren. (Christian) 

 

Pontus påpekar att han är öppen till reformen, men att det finns tre delar som han är 

kritisk till. Till en början var integrationssamordnaren kritiskt till att arbetsförmedlingen 

tog över ansvaret, då den tog över en hel del viktiga bitar gällande etableringen. 

Reformen påverkade kommunen negativt då ersättningen halverades, vilket därmed 

ledde till att det knappt hade ekonomiskt täckning för SFI undervisningen. Det andra 

som integrationssamordnaren är kritiskt till är att när arbetsförmedlingen tog över 

ansvaret, valde kommunen att minska sin flyktingverksamhet genom att skära ner på 

personalen och anpassa sig efter de nya kostnaderna. Konsekvenserna var att 

integrationsenheten blev underbemannat. Den tredje kritiken som han redogör för har 

med arbetsförmedlingens arbete att göra. Arbetsförmedlingen har inte tillskapat de 

personalresurser som krävs för att dess uppdrag ska fullfölja reformens mål. Det är 

omöjligt att bedriva ett aktivt individuellt arbete med endast två handläggare som har 

70-80 ärenden var.  Med tanke på dagsläget och ett stort antal nyanlända efter avslutad 

etableringstid om två år som inte är självförsörjande i kommun B visar på ett 

skrämmande resultat. Arbetsförmedlingen tillskapar inte de resurser som de ansvarar 

över då arbetet bara landar administrativt, att göra det som lagen föreskriver. Härmed 

bör man visa om det finns en oro att kommun B är underbemannad (Pontus). 

 

När det gäller integrationssamordnarens åsikter i kommun B gällande de resurser som 

kommunen förlorade när etableringsreformen trädde i kraft, anför 

integrationssamordnaren i kommun A liknande problematik: 
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[…] väldigt många kommuner har haft taggarna utåt mot denna 

reformen, eftersom man tappade folk. Samma sak med 

försörjningsstöd. Man tappade pengar eftersom det var statliga pengar 

som hamnade direkt i det svarta hålet i kommunen, för kostanden gick 

direkt till försörjningsstöd eftersom kommunen ska betala 

försörjningsstöd. Vissa kommuner valde att betala det så kallade 

introduktionsersättningen motsvarande försörjningsstöd, som gör att 

man inte behöver ansöka varje månad på det sättet här har man valt att 

alla pengar går till försörjningsstöd och ansöker som alla andra, och 

jag gillar inte den metoden. (Margareta) 

 

 

Margareta tycker att det är mycket bättre nu när etableringsreformen infördes i 

kommunen, eftersom det är många som inte behöver vara bidragsberoende och som 

kommer in i samhället något snabbare. Denna målgrupp får samhällsorientering. De har 

lotsar som underlättar trycket hos kommunen och hjälper individen med många 

kontakter i samhället samt att en del av dem får arbete. Reformen är individanpassad, 

det vill säga även om ett gift par får etableringsersättning och någon av dem missköter 

sig så drabbas inte båda parterna av konsekvenserna av misskötseln. Programmet är 

individanpassad, och ytterligare positiva aspekter som Margareta nämner om 

etableringsreformen är att när de nyanlända tagit sig in i arbetsmarknaden bidrar det till 

att de får större kunskap om samhället, vilket gör att de mår bättre och därmed minskar 

de psykosociala problem som kan förekomma i denna målgrupp (Margareta). Kadhim 

(2000) belyser detsamma, där han poängterar syftet med individanpassning är att 

stimulera kommunerna för en effektivare och snabbare integrering av de nyanlända i det 

svenska samhället. Detta utförs genom att ge de nödvändiga förutsättningarna för att 

kunna överleva och fungera normalt och oberoende. En annan aspekt som spelar roll i 

handläggarnas arbete är det Dahlström (2004) belyser i sin avhandling om att det 

behövs effektivitet uppifrån för att det praktiska arbetet med de nyanlända ska fungera. 

 

5.3 Kommunens målsättningar i anknytning till etableringsreformen 
 
5.3.1  Kommun A 

 

I kommun A är man delvis överens om de målsättningar som finns för de nyanlända. De 

målsättningar som tas upp av integrationssamordnaren Pontus är att de nyanlända ska 

vara kommunikativa: 
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Det är faktiskt ett verksamhetsmål som vi har, att efter avslut så ska du 

kunna vara kommunikativ, jag tänker att vilket betyg du har fått på 

SFI, det är klart att det kan vara viktigt, men det är inte av lika stor 

betydelse, att du är kommunikativ, att du kan föra ett vardagligt 

samtal, tänker jag. Det förväntar jag mig oavsett vad du har för 

utbildningsbakgrund. (Pontus) 

 

 

Rabieh anser att språket är en viktig faktor för att individen ska kunna uttrycka sig och 

kunna kommunicera i samhället, känslan av trygghet och att individen är en del av 

samhället och inte känner sig som en minoritet i samhället. Rabieh anser att 

arbetsförmedlare behandlar de nyanlända på ett speciellt sätt. Han uppger att det 

förekommer särbehandling och att den service de erhåller är fel. Det är betydelsefullt att 

redan från första kontakten ge en känsla att de är en del av samhället. Det är viktigt att 

de får självansvar vilket leder till att självtilliten ökar hos individen (Rabieh). Rabiehs 

resonemang kring detta kan återkopplas till Marcus, som bedriver en ideell organisation. 

Han påpekar att det är viktigt att inte tycka synd om dessa individer utan att istället ge 

dem de verktyg som behövs för att de ska stå på sina egna fötter (Marcus).  

 

Stödet som de får av handläggarna, som har en form av samhällsorienterande funktion. 

Att förklara hur myndigheter fungerar och hur du söker olika ersättningar, är viktigt, att 

individen klarar av en hel del av sådana uppgifter själv. Individen ska ha kunskap 

genom samhällsorientering som erbjuder grundläggande kunskaper om Sverige, 

traditioner, lagar och om hälso- och sjukvården. Arbetet som sker på 

integrationsenheten ska med de insatser som erbjuds resultera i att den nyanlände gör 

allt som står i dennes makt att lära sig svenska (Pontus). Att ta sitt ansvar och att 

faktiskt utnyttja alla möjligheter: 

 

[…]att man har sökt så många jobb och har faktiskt kunnat fortsätta 

även om du får hundra nej, att man aldrig ger upp,  att man fortsätter. 

Det är väl det som jag förväntar mig av den nyanlände. (Pontus) 

 

 

Problemet är att tiden för att uppnå dessa mål kan vara för kort. Två år kan vara 

tillräckligt om den nyanlände kommer till Sverige och har högskoleutbildning och 

studievana. Hade alla individer kommit med sådan bakgrund hade integrationsenheten i 

kommun B med ett aktivt arbete klarat sig med två år (Pontus). I dagsläget har det 

kommit en stor grupp av syrier till kommun A som har en högutbildning, vilket har 

resulterat i att de har lättare att ta sig in i arbetslivet, men det är upp till 
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arbetsförmedlarna att anpassa deras utbildningsutbud efter deras bakgrund (Christian). 

Problemet är det finns många som överhuvudtaget inte har högskoleutbildning: 

 

[…] alla har ju inte utbildning överhuvudtaget, och min bestämda 

uppfattning är att jag inte förstår riktigt hur man tänkt kring den biten 

när man å andra sidan inför den här biten som är en del av 

etableringsreformen, som motiveras med att det tar i snitt 7 år för 

någon att komma ut på arbetsmarkanden efter uppehållstillstånd. Hur 

man då föreställer sig att de som har bott på landsbygden, ute och 

väldigt primitivt, och som inte har läst en ända dag i skolan, ska som 

är analfabet på två år lära sig svenska språket och få utbildning och 

sen få jobb, det är omöjligt. (Pontus) 

 

Arbetsförmedlaren Jasmin klargör det som Pontus nämner tidigare att det finns studier 

som visar att det tar ungefär sju år innan den nyanlände kan etableras i Sverige. Två år 

är otillräckligt. Som arbetsförmedlare skrapar man bara på ytan:  

 

Man har inte riktigt tagit hänsyn till att de människorna som vi har att 

göra med är ju väldigt trasiga människor, rent ut sagt. Det är ju inte 

människor när vi träffar, de är ju inte redo att prata om utbildningar 

och jobb i många fall, en del är det men långt ifrån alla. Så även om 

det är 2 år så i realtid kanske vi hinner utnyttja ett och ett halvt år för 

första halvåret är ju trögt. Tre år skulle ju vara fantastiskt i alla fall. 

(Jasmin) 

 

Målsättningen för arbetsförmedlingen gällande de nyanlända är att de antigen går vidare 

till högre utbildning, alltså universitetsutbildning, eller att man kommer in i ett arbete. 

För att uppnå målet måste individen vara tillräcklig språkligt kompetent. Detta är ett av 

de svåraste målen för de nyanlända, vilket gör att det även begränsar deras utveckling i 

ett socialt nätverk. Cheung & Phillimore (2013) påvisar att sociala nätverk är viktig 

faktor för att individen ska bli malplacerade. Det är viktigt under etableringstiden att de 

är medvetna om hur ett arbete ska sökas (Jasmin). Det ska vara tydligt för individen att 

veta vad som krävs för att studera vidare. Det är grundläggande att kommunen har ett 

bra samarbete där rutiner och metoder är tydliga som medför att arbetet blir effektivt 

(Christian). En annan viktig aspekt i detta sammanhang är att individen ska få mer 

information om hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar (Rabieh). 

 

5.3.2 Kommun B 

 

De mål som integrationssamordnaren i kommun B tycker ska uppnås inom de två 

etableringsåren är att de nyanlända ska snabbt in i arbetsmarknaden. Det blir svårt att 

alla ska hitta ett arbete, men många är på god väg att nå målet genom olika program 
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som arbetsförmedlingen har för att anställa personer, som t.ex. ensexjobben. 

Ensexjobbet innebär att man kan jobba och gå i skolan en eller två gånger i veckan. Det 

är ett krav från arbetsförmedlingen till arbetsgivare, då de får mycket statliga pengar. 

Arbetsgivarna får 80 % av lönen. Margareta påpekar att det är viktigt att de nyanlända 

fokuserar på att lära sig språket för att nå målet att ha ett arbete. Ensexjobben har varit 

positivare för många då syftet med dem har varit att så fort som möjligt få in en fot på 

arbetsmarknaden, men att de som brister i språket får samtidigt möjlighet att gå på 

svenskaundervisning en eller två gånger i veckan. De som har ensexjobb får ett intyg 

där lärare godkänner att den nyanlända inte kommer regelbundet till undervisningen 

utan kommer de tider som passar arbetsgivaren. De som befinner sig i etableringen får 

jobba på ensexjobben i sex månader. Därefter fortsätter de anställningen istället för att 

få etableringsersättningen. Ytterligare ett program som Margareta nämner för att de 

nyanlända lättare ska nå sitt mål att få in sin fot i arbetsmarknaden är nystartsjobben 

(Margareta) 

[...] en del får nystartsjobb, och nystartsjobb är lite annorlunda än 

ensexjobb, för då får arbetsgivare mindre ersättningen från staten men 

däremot, om man är anställd på nystartsjobb så får man a-kassa som 

person som arbetar men inte när man har ensexjobb. Så det finns 

fördelar och nackdelar, och sen att arbetsgivare inte är tvungna att 

skicka iväg dem till svenska undervisningen på nystartsjobb. Det är 

som ett vanligt jobb inom parantes[...] (Margareta) 

 

Det är individuellt vilka individer som når målet. Det är viktigt att vara driven som 

person. Margaretha förklarar att arbetsförmedlingen bidragit till att ta kontakt med 

arbetsgivare. Det går snabbt när individen får kontakt med arbetsförmedlingen. 

Integrationssamordnaren i kommun B nämner att de två etableringsåren går väldigt fort 

och därför är det viktigt med god samverkan eftersom etableringen ska ske snabbt. 

 

Kommun B har genom olika projekt försökt påskynda processen att få in personer på 

arbetsmarknaden, däribland nyanlända som tillhör etableringsreformen. Ett är 

resursjobben. Resursjobben har varit sätt för kommun A att få ut arbetslösa invånare i 

arbete. Resursjobben bidrog till att 30 av 140 personer fick fast arbete efter projektet.  

 

[...] kommunen har bestämt att 140 personer ska få anställning i 

kommunen istället för att betala försörjningsstöd. Kommunen ska 

istället betala ut en lön och en förutsättning för att få detta att fungera 

för att de ska kunna ansluta till en a-kassa inom ett år [...] (Margareta) 
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Samordnare för jobbcenter i kommun B påpekar att ett bra samarbete mellan kommun 

och arbetsförmedlingen är avgörande för att de nyanländas mål ska kunna uppfyllas. 

Noha menar att etableringstiden är tillräcklig då de inte ska fastna i någon reform, men 

då ska heller inte bristande samverkan hindra dem att nå målen (Noha), att de nyanlända 

ska kunna etablera sig i självförsörjande och känner att de ingår i samhället är självklara 

mål som Noha nämner. 

 

5.4 Kommunens samverkan med de medverkande aktörerna 

 
5.4.1 Kommun A 

 

Avgörande för ett samlat och konstruktivt invandrar- och flyktingpolitiskt 

integrationsarbete, är samarbete och koordination mellan olika berörda kommunala och 

statliga myndigheter, vars olika roller är avgörande för etableringsprocessen (Kadhim, 

2000). Kommun A har idag en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen som 

tydliggör arbetsuppgifterna. Syftet med överenskommelsen är att klargöra roller och 

ansvarsfördelning för att varje nyanländ utifrån sina förutsättningar så snabbt som 

möjligt ska få professionellt stöd för att lära sig svenska, kliva in i ett arbete och klara 

sin egen försörjning. Appelqvist (2006) belyser i sin avhandling att meningen bakom 

överenskommelsen är att den ska fungera som en motor till ett förbättrande av lokala 

samverkansmodeller, ett incitament för att de förutnämnda myndigheterna ska börja 

sammarbeta. Pontus förklarar att den lokala överenskommelsen (se bilaga E) behöver 

revideras, då SFI bör vara med i överenskommelsen (Pontus). Jasmina påpekar att 

styrkan med överenskommelsen är att alla vet vad de ska göra, att den nyanlände inte 

faller mellan stolarna. Kommun B vill ha tydliga rutiner med SFI då de haft ett ökat 

mottagande i år: 

 

För tyvärr, en konsekvens är att vi har tappat lite kontakten med SFI 

som både varit på en mer övergripande nivå av samverkan men 

framförallt på handläggarnivå gentemot lärarna. Så man kan säga att 

det framförallt är arbetsförmedlingen och SFI som är våra viktigaste 

samarbetsparters. (Pontus) 

 

En annan viktig samarbetspartner är etableringslotsarna, där de nyanlända väljer att bli 

tilldelade. Här behövs en överenskommelse med lotsar som tydliggör deras uppdrag, 

eftersom det i dagsläget är halvt diffust och varierar i uppdragsbeskrivningen från vilket 

företag lotsarna kommer ifrån. Lotsarna i kommun A har blivit lik som frilansare, där 
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Pontus anser att det blir otydligt vad de gör och inte gör. Han nämner att det finns 

tillfällen där handläggarna upplevt att de har ”dubbelarbetat” (Pontus).  

 

Integrationssamordnaren poängterar brister i arbetsförmedlingen. Han menar att de 

behöver gå in mer aktivt tillsammans med arbetsförmedlingen och stärka upp 

samarbetet, och att arbeta mer tillsammans med etableringsplanen:  

 

Det var ju faktiskt så att vi innan vi fick så högt mottagande i kommun 

B, bedrev vi ju i rätt hög utsträckning ett sådant arbete. Det fanns 

möjlighet att handläggare var med i nästan alla etableringssamtal och 

uppföljningssamtal, och hade då rätt bra koll. Då kunde vi komplettera 

med sociala och hälsa in i etableringsplanen. Det har gått lite förlorat 

nu och det tänker jag är något som jag ser väldigt stora vinster med, 

att kunna jobba på det sättet, och som jag hoppas vi ska kunna. 

(Pontus) 

 

Pontus berättar att varken arbetsförmedlingen eller integrationsenheten hade förutsett 

denna ökning av mottagande, vilket innebar att de inte har kunnat rusta organisationen 

för att möta det på bästa sättet. Kommun A står nu inför rekrytering av nya handläggare 

för att stärka upp. Enligt Pontus kommer det en process där man måste göra det mest 

akuta, vilket ger konsekvenser för samverkansdelarna.  

 

Enligt Jasmina på arbetsförmedlingen finns det en fungerande samverkan med 

kommunen. Det finns ett rikt samarbete med integrationshandläggarna där de oftast är 

med på de första samtalen. Det finns ett samtycke från de nyanlända att de kontinuerligt 

kan uppdateras om hur dagsläget ser ut gällande nyanlända.  

Jämfört med integrationsenheten har arbetsförmedlingen ett bra samarbete med SFI. De 

träffas regelbundet var tredje vecka för att diskutera de sökande:  

 

[…] vi går igenom hur det går för de nyanlända och om de gör någon 

framsteg i den takt som det behövs, eller kanske behövs det en annan 

insats? Det kan vara att de börjar bli studietrötta och att vi fångar upp 

dem så snabbt som möjligt. Sen har vi när man går ut ur etableringen 

de sista månaderna, där vi brukar träffa handläggarna som jobbar på 

ekonomiskt bistånd för att de också ska bli involverade, att det blir en 

snygg överlämning, för att de inte ska stå där och inte veta hur de ska 

betala hyra. Därför är en bra grund i samarbetet viktigt för att allt det 

andra ska fungera. (Jasmina) 

 

Arbetsförmedlarna i kommun B klargör att det underlättar att ha ”flerpartssamtal”, där 

de medverkande aktörerna är delaktiga. Det är viktigt för den enskilde individen att alla 
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parter verkar tillsammans och är överens om att hjälpa (Jasmina & Christian). Rabieh 

upplever att samarbetet med arbetsförmedlingen är givande, eftersom vi ofta hänvisar 

vidare till varandra, och detta medför tydlig information för klienten. 

Christian på arbetsförmedlingen uppger att det behövs en förbättring i samspelet mellan 

aktörerna i dagsläget. Han upplever att det behövs ett samordningsansvar från 

arbetsförmedlingens sida för att utveckla kommunikationen om samspelet. 

Problematiken ligger på personal- och resursfrågan, där arbetsförmedlingens 

omstruktureringar i organisationen konsumerar arbete för en bra grund för samarbete. 

Liknande problem beskriver Hagelund & Kavli (2009): Handläggarna i Norge får ett 

begränsat handlingsutrymme, eftersom de inte har tillgång till de resurser de behöver för 

att genomföra ett mer arbetsmarknadsinriktad program. Detta kan knytas samman med 

Kadhims (2000) resultat där olika regelsystem, intressen och resurser har inneburit att 

ett kontinuerligt samarbete mellan de medverkande aktörerna inte har kunnat 

förverkligas. 

 

Rabieh från arbetsmarknadsgruppen har ett nystartat projekt som heter ”Samba”. Det 

riktar sig till tre målgrupper: arbetslösa under en längre period, sjukskrivna och de 

språksvaga individerna under etableringen. Projektet samarbetar med kommun B, och 

en annan kommun, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Fördelen 

med projektet är de olika handläggarna från olika myndigheter, vilket innebär att alla 

träffas angående individen och uträttar en handlingsplan. Under tiden då individen 

befinner sig i projektet får de en coach. Coachen, projektledaren, ska hjälpa med 

arbetssökandet för att komma in i arbetsmarknaden. Rabieh påpekar även att kommunen 

inte hade varit tvungen att starta projekt om staten hade haft ett färdigt 

etableringskoncept. Naturligtvis krävs det projekt för att snabba processen inom 

etableringen, men det behövs inte ständiga projekt för att nyanlända ska etableras i 

arbetsmarknaden (Rabieh). 

 

Rabieh menar att kommun A borde satsa på samverkan på ledningsnivå istället för 

handläggarnivå: 

 

Om jag har en diskussion angående en individs situation med en 

annan handläggare och vi försöker göra något, men vilket ger 

konsekvenser för att vi inte kan fatta rätt beslut, då måste vi komma 

tillbaka till ledningen för att diskutera det, vilket är en nackdel, då 

processen för den nyanlände går långsamt. (Rabieh) 
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Kommunikationen med ledningen är bristande av den orsaken att ekonomin och 

konkurrens påverkar samverkan negativt. 

 

5.4.2 Kommun B 

 

Kommun B har samhällsorienteringen gemensamt med den mellanstora länet som är på 

individernas modersmål. Alla kommuner har kommit överens om att det blir för hög 

belastning för en kommun att klara av alla språk. Därför har de slutits samman i ett 

avtal. Första avtalet gällde ett år, men numera är det förlängt till en treårsperiod för att 

situationen ska bli säkrare. Det är en överenskommelse som finns i kommun A och inte 

i kommun B då ett större län medför flera möjligheter samt fler aktörer att samarbeta 

med. Detta kan även medföra konsekvenser för handläggare. Hagelund & Kavlis (2009) 

förklarar att ju fler aktörer man samarbetar med, desto mindre väldefinierad spelplan av 

metoder att handskas får man, vilket gör att handläggarnas arbete med de nyanlända blir 

mer utmanande. 

 

Integrationssamordnaren i kommun B, förklarar hur bristande samverkan och 

kommunikationsbrister kan påverka och hämma målen för ett utvecklande arbete för de 

nyanländas etablering i samhället. Integrationsenhetens samverkan med 

försörjningsstöd är otillräcklig. Försörjningsstödsenheten är den enda enheten inom 

socialtjänsten som tillhör utbildning- och arbetsmarkaden och dess sekretess är en del 

som begränsar dess samarbete gällande bland annat de nyanländas närvarorapporter 

med integrationsenheten (Margareta). Margareta beskriver det som problematiskt, då 

sekretessen gällande samma utövare komplicerar och bromsar deras samarbete, vilket 

missgynnar individen:  

De tillhör socialtjänsten i själva verket, men organisatoriskt i den här 

kommunen har man valt att tillhöra utbildning och arbetsmarknaden, 

för att det ska gå hand i hand och för att det ska bli ett bättre 

samarbete, men det har inte varit lyckosamt. (Margareta) 

 

Margareta förklarar att de får nya chefer och socialsekreterare som samarbetar, men när 

de försvinner så blir situationen problematisk igen. På så sätt påverkar även den höga 

personalomsättningen i kommunen negativt. Samverkan med arbetsförmedlingen är 

däremot bra klargör Margareta. Hon förklarar varför det är många som var kritiska till 

överlåtandet av ansvaret till arbetsförmedlingen: 

Ni kommer inte att höra det från många kommuner, angående 

etableringen. Väldigt många kommuner har haft taggarna utåt mot 
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denna reform, eftersom man tappade personal. Om man var fem så 

minskade man med ett till två personer, eftersom det inte fanns 

resurser i kommunen. (Margareta) 

 

Samarbetet med Arbetsförmedlingen har fungerat bra, på grund av de chefer som 

arbetsförmedlingen har haft och den fungerande kommunikationen som förekommer 

mellan arbetsförmedlare och integrationsenhet. Margareta förklarar att samverkan 

mellan kommun och arbetsförmedling har utvecklats från ett mindre fungerande 

samarbete till ett bättre sedan etableringsreformen trädde i kraft. Margareta nämner de 

två främsta styrkorna med kommunens samverkan med arbetsförmedlingen: Den första 

är den fysiska interaktionen med varandra och den andra är ”flerpartssamtal”. 

Trepartssamtalen eller flerpartssamtalen nämner hon som det absolut smidigaste sättet 

att samspela med alla som är inblandade i ett ärende. De som brukar ingå i 

flerpartssamtalen är integrationssamordnare, arbetsförmedlare, studievägledare samt 

individen i sig tillsamman med etableringslots. I dessa samtal sätts individen i fokus för 

att inga missuppfattningar ska förekomma, då alla aktörer är tillgängliga för att besvara 

de frågor som uppstår. Margareta förklarar samtalen som ett sätt där alla aktörer med 

samma mål för individen talar samma språk men tänker på olika sätt. Ingen missförstår 

varandra då alla fått samma information och ska följa den (Margareta). 

Integrationssamordnare i kommun B nämner att en god samverkan beror på 

verksamheten i sig: 

Och det är så i samhället i övrigt: Alla pratar om samverkan och alla 

upplyser om samverkan. Men tyvärr så beror det på verksamheten 

plus även på personerna som jobbar, om de är intresserad. Vissa 

kommuner har ingen bra samverkan med arbetsförmedlingen och det 

är verkligen olyckligt. (Margareta) 

 

Margareta klargör de brister som förekommer i samspelet mellan kommunen och de 

medverkande aktörer, samt brister i etableringsformen i sig. Dessa är problem med 

”bostadshittandet”, glappersättningar men främst överlämningen som sker vid avslut av 

de två etableringsåren. ”Bostadshittande” innebär att de nyanlända som befinner sig i 

sin etablering har möjlighet att anmäla sig vid behov av hjälp med bosättning. Det är 

arbetsförmedlingens ansvar att sätta i gång bosättningsprocessen vid första 

etableringssamtalet.  Margareta förklarar att glappersättningar innefattar de 

utbetalningar av etableringsersättningarna. Samverkan mellan arbetsförmedling, 

försäkringskassan, migrationsverket och skatteverket. Ledtiden är för långsam att 

nyanländas etableringsprocess dröjs.  Enligt Margareta sker överlämningen och 
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kommunikationen av de handlingar gällande den nyanlände i enlighet med de lagar som 

finns gällande sekretess. Det informationsbyte som sker, angående den nyanlände, 

mellan myndigheter och de medverkande aktörerna ska ske i diskussion med den 

nyanlände. Enligt Kadhim (2000) brister det ofta i samarbetet mellan berörda aktörer 

vid upprättande av etableringsplanerna, då det saknas uppföljning. Detta gör att det 

förekommer stor brist på tydliga mål och program i kommunen, och detta är en orsak 

till svårigheten för en fungerande samarbete mellan de olika aktörerna för ett mera 

funktionellt och effektivt integrationsarbete. 

 

Integrationssamrodnaren påpekar att kommunen saknar överlämningen samt en 

uppföljning efter de två åren: 

Ja, för det behövs en överlämning till kommunen, så att man kan vara 

förberedd. Samtidigt känns det bra för personen i fråga, att individen 

känner att den inte hamnar mellan stolarna, alltså att det finns en bra 

uppföljning, att man kan få hjälp direkt. Det skulle jag önska. 

(Margareta) 

 

Det som händer när överlämningen är bristande mellan aktörerna är att det inte finns 

tillräckligt med dokument som påvisar att individen exempelvis tillhör etableringen. Det 

betyder att en person som kanske avslutat etableringen fortfarande får 

etableringsersättning på grund av att arbetsförmedlingen inte har tagit sin tid att utreda 

personen, då det är dess ansvar (Margareta).  De agerar i motsatts till när det gäller 

regelverk då en person får ersättning som de nyanlända egentligen inte ska erhålla. Det 

här exemplet från Kommun B påvisar det Appelqvist (2006) förklarar, i generella 

termer nämligen hur system knyter formell makt till organisationerna i egenskap av 

regelverket, då individuella aktörer av olika orsaker agerar mot regelverk (Appelqvist, 

2006). Det tydliggör att en instabil samverkan påverkar en organisation negativt. 

 

Samordnare för jobbcenter i kommun B betonar att samspelet är grunden till att de 

nyanlända ska lyckas nå sina mål. Det Noha anser motverkas samarbetet mellan 

kommunen och arbetsförmedlingen är bristen på resurser samt att de regelverk som 

arbetsförmedlingen måste förhålla sig till begränsar samspelet: 

Jo. det som ställer till det mest för oss, om man ser det ur ett 

kommunperspektiv, gentemot samarbetet med arbetsförmedlingen, är 

att de alltid har sina regler att förhålla sig till och paragrafer medan vi 

kan vara mer töjbara, och där kan vi åka på lite nitar då och då. Vill vi 

göra en insats för en individ som vi vet kommer leda till att den här 

personen etablerar sig, då kan arbetsförmedlingen sätta stopp för det. 
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De visar paragrafer eller regler som inte är uppfyllda, och då kan inte 

de gå in och hjälpa till, vilket är ett område som kan bli bättre. (Noha) 

 

Noha förklarar att om kommunen hade haft de resurser som krävs för att göra en bättre 

insats för språkundervisningen, d.v.s. SFI, så hade de nyanlända snabbare fått in en fot i 

arbetsmarkanden. Ju snabbare de integreras i språket, desto bättre kommer de nyanlända 

ut på arbetsmarkanden. 

 

Samordnare för jobbcenter beskriver att samverkan med arbetsförmedlingen har varit 

bra historiskt. Mestadels går det att lösa problem som uppstår, men de gånger det inte 

har fungerat har det berott på regelverket. Samverkan med försörjningsstödsenheten har 

däremot varit bristande, då det tar tid för att hitta en gemensam tid för möte, dålig 

kommunikation och den höga personalomsättningen hos försörjningsstöd som påverkat 

dess rutiner negativt: 

[...] Och det är klart att om inte vi kan samarbeta, då stjälper vi dem 

som kommer. Det är ju egentligen det minsta man kan begära, att vi 

ska kunna samarbeta för att individen ska få ut det bästa [...] Det är 

mycket man måste förhålla sig till, när man ser hur mycket tid som 

försvinner, bara för att man inte kan komma överens. Man hittar inte 

en tid, där tre personer kan träffas. Det tar åtta veckor innan man hittar 

en tid! Det är klart att det blir helt galet. (Noha) 

 

Samspelet mellan försörjningsstöd och jobbcenter har under en längre period varit 

instabilt. Noha anser att samarbetet kan bli bättre, och det har även individerna påpekat 

då de har varit besvikna och missnöjda med deras samarbete. Noha menar att 

organisationerna måste vara stabila och fungera bra individuellt för att få ett fungerande 

samspel med andra organisationer och myndigheter. Det här är något som både 

jobbcenter, men särskilt försörjningsstödsenheten, behöver jobba på för att ge 

individerna bästa möjliga service. Det Noha problematiserar kan man se omnämnas i 

Kadhims (2000) avhandling där han påpekar att samarbetet förloras när de råder 

okunskap om varandras arbetsuppgifter, de egna målen och prioriteringarna. 

Arbetsförmedlingen initierade ett projekt som pågick i ungefär sex månader för att 

förbättra samarbetssvårigheterna med jobbcenter. Pilotprojektet fokuserade just på 

samarbete och att utveckla för nyanlända med försörjningsstöd, nyanlända som avslutat 

etableringstiden. Projektet syftar till att förbättra samarbetet, arbetssättet och de former 

de ska jobba utifrån, för att snabba på processen för individen att komma in på 

arbetsmarkanden (Noha). Nohas åsikter om hur ett annorlunda förhållningssätt påverkar 
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samverkan positivt kan relateras till Appelqvists analys. Appelqvist (2006) belyser hur 

samverkan mot ett gemensamt mål kräver lyhördhet samt ett avvikande förhållningssätt 

från det institutionella ramverket och dess anställda (Appelqvist, 2006). 

 

5.5 Sammanfattande analys 
 

Detta avsnitt syftar till att analysera studiens resultat som besvarar våra frågeställningar; 

vad anser handläggarna att etableringsreformen har resulterat till i de två kommunerna 

före och efter reformen och vilka faktorer i samverkanprocessen anser handläggarna 

vara problematiska i samband till etableringsreformen? 

 

Flaa et al (1998:167) ska det öppna systemperspektivet i hög grad rikta uppmärksamhet 

mot det ständiga utbytet av energi, varor, tjänster, information, pengar, individer osv 

som förekommer i förhållande till omgivningen. Ingen organisation är absolut 

oberoende och därför är utbyte av resurser och information nödvändigt. Alla 

organisationer bör i omväxlande grad baseras på resurser, informationer och stöd från 

andra organisationer och grupper i arbetet med att uppnå sina målsättningar och trygga 

överlevnaden. Detta är nödvändigt för att en organisation ska kunna utvecklas genom att 

ta del av hur andra organisationer strukuterar sitt arbetsätt och därmed kan 

organisationen förbättra dess brister. 

 

Flaa et al (1998:168) anger två typer av kontext, generella och specifika. Av dessa två är 

den specifika omgivningen mest relevant att koppla till den empiri som vi har utifrån 

informanternas verklighetbild av de nyanländas situation på arbetsmarknaden. Specifika 

omgivningar omfattas av de organisationsenheter och grupper som en organisation 

direkt interagerar med. Inom de specifika omgivningarna ingår: graden av vänlighet, 

graden av stabilitet och graden av komplexitet (Flaa et al. 1998:168). Dessa tre kan 

tillämpas till resultatet genom handläggarnas erfarenheter kring den 

samverkansproblematik som förekommer i kommun A och B. Det är den problematik 

som upplevs svag gällande samverkan och det innebär att kontakten med de 

medverkande aktörerna i kommunerna är ineffektiv. Det krävs en utveckling av 

kommunikationen om samspelet. Vänlighet kan kopplas till handläggarnas attityder till 

de aktörer som medverkar med varandra. Det kan också kopplas till teorins mening om 

stabilitet, som innebär den förändring som skedde i enlighet av etableringsreformens 

uppkomst. Reformens uppkomst förändrade personalomsättningen vilket skapade 
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konsekvenser för myndigheternas samverkan. Komplexitet innebär i detta sammanhang 

att handläggarna besitter en otydlig roll om vad som ska göras.  

 

I vår empiri förkommer det liknande åsikter kring de attityder som uppstår mellan 

handläggarna i arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och integrationsenheten. Det vi 

observerat är att etableringsreformen förändrat attityderna myndigheterna sinsemellan. 

Enligt handläggarna i kommun B förekommer inga tjänster eller gentjänster längre. 

Detta tillstånd beror på omstruktureringar och förändrad ansvarsfördelning i kommunen 

sedan etableringsreformen trätt i kraft. Handläggarnas vilja att hjälpa är inte lika starkt 

längre då deras handlingsutrymme begränsas av regelverket.  

 

När det gäller handläggarnas attityder efter etableringsreformen grundar den sig på den 

resursbrist som därmed leder till en underbemannad organisation. En handläggare 

menar att, om man skär ner på personal, påverkar det arbetsförmedlingens möjligheter 

att fullfölja etableringsreformens mål. Detta kan kopplas till Flaa et al (1998:174) 

resonemang gällande graden av stabilitet. Flaa et al (1998:174) hävdar att om 

omgivningen är instabil, måste besluten fattas utifrån begränsad effektivitet och 

handlingsutrymme på grund av diffus tillgång till information och resurser. Samordnare 

på jobbcenter i kommun A anser att organisationerna bör vara stabila och fungera som 

en enhet för att utveckla en interaktion med andra organisationer och myndigheter. Då 

kommunikationsbrister förekommer i kommunerna medför detta att överlämningen av 

individdokument från en aktör till en annan blir oregelbunden. Den oregelbundna 

överlämningen är en av konsekvenserna av otydliga arbetsformer som gör att aktörerna 

missar överlämningen. Det är ett problem som både försörjningsstödsenheten och 

jobbcenter behöver arbeta med för att individen ska få bästa möjliga service. 

 

Appelqvist (2006:23) redogör i sin avhandling för att regulativa kontrollsystem 

uppfattas som ett formellt system, alltså staten, av regler och arbetsformer, som inte 

bara begränsar organisationer utan också aktörernas förmågor till handlande i relation 

till målgruppen, som i det här fallet är nyanlända. Härmed menar Appelqvist (2006) att 

lagar styr myndighetens ansvar och att systemet knyter formell makt till 

organisationerna i form av regelverk. Regelverket anses vara ett problem i både 

kommun A och B då handlingsutrymmet begränsas, vilket påverkar samverkan på ett 

negativt sätt. Integrationsenhetens vilja till sammarbete finns inte längre, då 
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förändringen av ansvaret av de nyanlända förflyttats till arbetsförmedlingen, eftersom 

en stor del av integrationsenhetens arbetsuppgifter har reducerats och även medfört en 

nedskärning av personal. Integrationssamordnare i kommun B säger att sedan reformen 

tillkommit har handläggare och arbetsförmedlare förändrats negativt, vilket innebär att 

reformen har medfört förändrade roller för handläggarna. De nya rollerna har resulterat 

till otydlighet och osäkerhet i kommunen. Otydligheten utformar problem för 

kommunens sett att organisera sig på ett korrekt sätt. Ansvarsfördelningens olikheter 

och otydlighet har utfallit till att arbetet med att tillförsäkra beredskap och kapacitet för 

de nyanlända försvåras betydligt. Därför innebär det att handläggarna inte längre kan 

agera på individnivå och hitta individuella lösningar. 

 

En väsentlig faktor beträffande samverkan är hur den organiseras, förklarar Danermark 

(2005:17), utifrån fyra olika ambitionsnivåer. En av dessa handlar om samverkan, där 

de medverkande aktörerna skapar nya arbetsformer för ett gemensamt arbete. Utifrån 

vår uppfattning av kommunernas situationer om två olika organisationer med olika 

riktlinjer, ska det finnas tydliga arbetsrutiner inom etableringsreformen och ett 

gemensamt formande av dessa, för ett fungerande samspel. Tydliga arbetsroller och 

gemensamma mål skapar effektivitet i samverkan, vilket är något som kommun A och 

B saknar. Detta kan bero på att själva reformen kontinuerligt uppdateras, då den 

fortfarande inte är färdig, detta klarläggs av arbetsförmedlaren i kommun B (se sida 23). 

En handläggare i kommun B (se sida 32) klarlägger att projekten som kommunen 

påbörjar är i syfte att få ut fler individer till arbetsmarkanden och har därmed inrättats 

för att etableringsreformen inte ännu är ett färdigt koncept. 

 

Brist på samverkan kan bero på att ledningen är passiv. Ledningen bör alltid ha en aktiv 

roll under hela processen. De frågor gällande utveckling av verksamheten och dess 

arbetssätt som oftast dyker upp hos handläggarna behandlas bäst på ledningsnivå, då det 

är ledningen som har svaren och ansvaret för de frågorna (Jämf. Danermark, 2005:19). 

Detta kan relateras till det en handläggare i kommun B säger om ledningsfunktionens 

roll i organisationen, att den är mer betydande än handläggarrollen. För att alla 

pusselbitarna ska falla på plats gäller det, att handläggarna har en klar uppfattning om 

vilka arbetsformer som gäller samt att ledningen har en klar bild av vilka brister som 

finns i dessa arbetsformer. 
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6 Slutdiskussion 
 

Syftet med studien har varit att utifrån etableringsreformen undersöka samverkan och 

samordning i två kommuner samt summera de medverkande informanternas upplevelser 

av de samverkansfaktorer som påverkar de nyanländas etablering i samhälls- och 

arbetslivet. I våra frågeställningar har vi velat få svar på de åsikter, uppfattningar och 

den kunskap som handläggarna samt ledningen besitter gällande samverkan- och 

etableringsfrågor. Sammanfattningsvis har handläggarna och samordnarna relativt 

likartade åsikter kring etableringsreformens behov av att utvecklas. Med relativt olika 

åsikter menar vi att vissa handläggare och samordnare anser att reformen är otillräcklig 

medan andra ser den som fungerande. Många av handläggarna ansåg att 

etableringsreformen är otillräcklig eftersom arbetsformerna i organisationerna är 

otydliga. En annan del som handläggarna var kritiska till är att regelverket hindrar en 

fungerande samverkan, då deras handlingsutrymme begränsas. De har däremot olika 

upplevelser gällande kommunens överlämning av arbetsuppgifter till 

arbetsförmedlingen, som skedde när etableringsreformen kom till. Ena kommunen 

ansåg att sammarbetet med arbetsförmedlingen fungerade bra, medan den andra ansåg 

att sammarbetet brast för att det behövdes ett samordningsansvar från 

arbetsförmedlingen. 

 

Hur kommer det sig att en åtgärd i förebyggande syfte, som etableringsreformen, leder 

till de negativa problem som förekommer i nuläget? När etableringsreformen trädde i 

kraft innebar det ett systemskifte från ett helhetsperspektiv med kommunalt ansvar till 

ett arbetslivsperspektiv med arbetsförmedlingen som ansvariga för att hjälpa de 

nyanlända att etablera sig i arbetsmarknaden. I systemet som fanns när kommunerna var 

ansvariga för introduktionen fanns det stora avvikelser mellan kommunerna och det 

systemet har kritiserats eftersom den genomsnittliga tiden för de nyanlända att komma 

ut på arbetsmarknaden har varit lång. Regeringens syfte med etableringsreformens 

tillkomst har därför varit att påskynda tiden för den nyanlände att etablera sig på 

arbetsmarknaden från och med att denne har fått uppehållstillstånd. Ytterligare en 

ambition var att minska skillnaderna i förutsättningar och insatser mellan kommunerna.  

 

Då vi i studien till mesta del lyfter svårigheterna med reformen för att undersöka vad det 

är som fattas med reformen och vad som behövs kompletteras har inte de delar som 

fungerat bra med reformen uppmärksammats. Därför kan det framstå som att reformen 
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inte har åstadkommit något av dess mål, vilket den har. Det finns positiva aspekter med 

den, en aspekt är att den tillfört ett större jobbfokus i integrationspolitiken som inte var 

lika centralt innan dess tillkomst. Fler positiva belysningar som reformen medför är att 

arbetsförmedlingens resurser görs tillgängliga. Etableringsreformen har även en positiv 

effekt på de nyanlända då de mår bättre av att aktivera sig genom att arbeta, det kan 

bidra till att minska de psykosociala problem som kan förekomma i den här 

målgruppen. Trots de positiva aspekterna så väger de negativa mer utifrån vår 

undersökning.  

 

Vi grundar det fenomen som lyfts i studien och handläggarnas definition av feonomenet 

utifrån aktuell resultat samt tidigare forskning gällande samverkansfaktorer. Det är 

ingen fråga om att handläggarna behöver stöd och insatser för att förbättra etableringen 

men etableringsreformen har inte varit en tillräcklig insats. Enligt handläggarna är brist 

på resurser och ett begränsat handlingsutrymme styrt av regelverk centrala orsaker till 

varför de inte kan utföra det arbete som reformen kräver på rimligt sätt. Resultatet 

belyser detta då en av handläggarna berättar att kommunen har utformat olika projekt 

utöver reformen som ett komplement till etableringsformen för att få ut nyanlända inom 

etableringen på arbetsmarknaden. Därför är kritiken befogad till det vi har sett i vårt 

resultat och utifrån det hävdar vi att det är gynnsamt med en integrationspolitisk inriktad 

reform som strävar efter att utveckla förutsättningarna för en bättre etablering i det 

svenska samhälls- och arbetslivet. Även om etableringsreformen inte är komplett och 

har fulländat sitt syfte, tror vi att denna reform är en bra utgångspunkt till kommande 

reformer och projekt i samma inriktning som syftar till att utveckla nyanländas 

etablering. Det finns ett behov av att vidareutveckla etableringsreformen till en 

färdigtänkt och fulländad reform som förhoppningsvis kan åstadkommas utan 

kompletterande projekt från kommunernas sida. Det gynnar kommunerna ekonomiskt, 

dessutom gynnar en fungerande reform de samverkande aktörerna och främst de 

nyanlända. 

 

Bara för att reformen brister ska inte samordningen och kommunikationen behöva 

brista, delmålen för reformen var att minska skillnaderna i förutsättningar och insatser 

mellan kommunerna. Det finns en väldigt olika syn på vilka åtgärder som är betydande 

på områden som socialt stöd när det gäller de som erbjuds samt inte erbjuds 

etableringsplan. De delade åsikterna om vilka åtgärder som är betydande finns 



  
 

46 

fortfarande och det har blivit allt annat än enhetligt i kommunerna. Skillnaderna beror 

på det kommunala ansvaret som blivit alltmer övergripande när etableringsreformen 

trätt i kraft, därmed blir de kommunala politiska målen väsentliga att gå efter för att 

klargöra ambitionsnivån och resursfördelningen. Vi har utifrån våra egna erfarenheter i 

dessa kommuner upplevt att det förekommer hög personalomsättning, 

omstruktureringar i organisationerna och kommunikationsbrister efter 

etableringsreformens tillkomst. Tillkomsten av reformen rörde organisationernas 

arbetssätt och ansvarsfördelningar, vilket skapade en instabilitet och osäkerhet hos dem 

som arbetade med reformen. Med detta resonemang kan vi klargöra att det krävs hög 

stabilitet i kommunen för att etableringsreformen ska ha en fungerande funktion, och 

inte bara betydande i det här sammanhanget utan rent generellt är det en väsentlig faktor 

för vilken organisation som helst att kunna ha den beredskap som krävs för att möta ett 

nytt system som påverkar dess arbetssätt, som exempelvis etableringsreformen. 

 

Innan vi började med studien trodde vi inte att centrala problematiken låg i begränsat 

handlingsutrymme på grund av regelverk och politisk styrning. Etableringsreformen har 

haft ett mer politiskt syfte än ett utvecklande syfte för de nyanlända då den politiska 

styrningen medför en hög press för både handläggarna och de nyanlända samtidigt som 

den avgränsar deras förutsättningar för att uppfylla reformens mål. Handläggarna 

strävar efter att uppfylla de siffror, uppdrag samt ge den statistik som politikerna begär 

under en begränsad tidsperiod, därmed förlorar de fokusen på en introduktion av god 

kvalitet för de nyanländas etablering. Därför bör det finnas en samverkan ifrån 

politikernas sida också då det är dem som ansvarar för de krav och höga 

arbetsbelastningen som de som arbetar inom reformen besitter under en pressad 

tidsperiod. Politikerna bör ta hänsyn till det genom att balansera det resultat som de 

begär av kommunerna med tiden för att kunna få ett gott resultat och inte bara ett 

snabblevererat resultat av mindre god kvalitet, detta för ett mer långsiktigt syfte. 

 

Om en inställning i kommunerna finns som medför att etableringsreformen är 

problematisk, bör detta uppmärksammas då den ju ska underlätta arbetet med etablering 

och inte sätta stop för dess utveckling. Det behövs en uppföljning av regeringen 

gällande kommunens arbete med reformen. En uppföljning är väsentlig då det ger 

regeringen en verklighetsbild på det bakomliggande problemet, den underlättar 

regeringens arbete med att möta kommunernas svårigheter. Det är av betydande roll att 
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vidareforska inom det här området för att kommunerna ska kunna förbättra sitt arbete 

samt samverkan i denna fråga.  

 

För att uppnå huvudmålet med reformen behövs det ett mer klarläggande av 

arbetsförmedlingens samordningsroll. Det som krävs för att medföra goda 

förutsättningar för att i framtiden uppnå måluppfyllelsen av reformen är dels 

arbetsförmedlingens överblick med fokus på arbete och ledtider. Ledtider innebär den 

tid som går från att en process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte, vilket i 

detta sammanhang blir etableringsprocessen.   

 

Vi har anhöriga som kan relatera till hur etableringsprocessen fungerar samt har 

fungerat i Sverige, då vi har släktingar som har gått igenom den här processen både 

innan och efter etableringsreformen trädde i kraft. Studiens informationsinsamling har 

dock inte innefattat nyanländas perspektiv utan har mer uppmärksammat de samordnade 

aktörernas samverkansperspektiv. De nyanländas perspektiv av situationen saknas och 

vi vill därför utifrån våra anhörigas erfarenheter och åsikter infoga deras synvinklar för 

att få perspektiv och en djupare förståelse i dem nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden. Både nu och innan etableringsreformen uppkom besatt de liknande 

upplevelser kring det som är väsentligt för en snabbare etablering av nyanlända på 

arbetsmarknaden. Enligt de anhöriga krävs det ett helhetsperspektiv i kommunen, vilket 

innefattar stödjande strukturer där den nyanländas behov och förutsättningar ska stå i 

fokus. Därför är ett fungerande samverkan väsentligt för att uppnå detta. Men det ligger 

även ett stort ansvar hos individen att själv skapa ett aktivt deltagande.  

 

Efter att etableringsreformen trätt i kraft, förklarar de anhöriga, att 

arbetsmarknadsperspektivet och individanpassning inte längre är lagom starkt. En av 

våra anhöriga arbetar idag med nyetablerade som precis tagit sig in i arbetsmarknaden 

och hon jämför dem med sin egen etablering erfarenheter som hon hade när hon kom till 

Sverige för 23 år sen.  Hon påstår att kvaliteten på svenskaundervisningen och 

utbildning är lägre idag och att de som kommer ut i arbete därför inte är kvalificerade 

när de väl kommer ut på arbetsmarknaden. Hon märker stora språksvårigheter hos dessa 

individer trots att dem klarat alla SFI-steg. På hennes tid var det höga krav på SFI-

undervisningen. Hon kom in på arbetsmarknaden inom tre år från och med att hon fått 

sitt uppehållstillstånd. För att få jobb som banskötare till exempel krävdes det att man 
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hade klarat SFI, svenska för andra språk, kompletterande komvuxutbildning och 

därefter barnskötare utbildning. Med andra ord är drivkraften hos individen viktigast 

och därefter kommer den stöd de kan få av kommunen samt arbetsförmedlingen, säger 

hon. Då fanns det även något som kallades för beredskapsarbete som pågick i 6 

månader, det syftade till att öva på det svenska språket och systemet, vilket en anhörig 

uttryckte som väldigt givande för etableringen.  De anhöriga som kom till Sverige för 

20 år sedan upplevde dock en god individanpassning, vilket innebar att individen fick 

utbildningar och praktik som tillskapades för just den enskilde. Att tillvarata deras 

kompetens från en tidig stadie utvecklas även individens vilja att etablera sig i det 

svenska samhället. Det krävs troligen en nyanserad verktygslåda för att de 

individanpassade insatserna ska förverkligas och även att individens etableringslotsar 

besitter de specialkunskaper som krävs för att den nyanlände ska etableras. De anhöriga 

som kom till Sverige innan reformens tillkomst, upplevs individanpassning som en stor 

hjälp för var de befinner sig i dagsläget. En fördel har varit att man kombinerade 

svenskaundervisning med arbete och praktik. De anser att nyckeln till att lära sig 

svenska är genom att ha kollegor att tala med. Svenska språket är avgörande för att 

komma in i det svenska samhället men det bör därmed finnas individuella lösningar så 

att individerna inte tvingas gå igenom samma process då de besitter olika erfarenheter, 

mål och förutsättningar som kan visa sig vara styrkor i till en snabbare etablering. 

 

Åldern är en faktor för hur snabbt man kommer in i arbetsmarknaden. De flesta av de 

anhöriga kom till Sverige i 30 års ålder vilket gjorde det svårt att lära sig språket snabbt. 

För dessa var vägen till arbete längre vilket resulterade till en längre tid på olika 

praktikplatser. De menar att språket ska stå i fokus redan från första början, men där 

fokus att inrikta sig på språket blir svårt. Det är svårt att vara ny i Sverige och börja om 

på nytt. Där man kommer ifrån är annorlunda, språket och kulturen. Det krävs att få nya 

kontakter med lokalbefolkningen, dessa kontakter är en väg för att komma in i 

samhället samt att lära sig språket. Ett socialt nätverk är bryggan till att bli delaktig i 

samhället, den individuella kontakten resulterar till integration. Att vara öppen till 

samhället är avgörande och vägen till arbete är olika men dock möjlig för alla. Tidens 

etableringsprocess jämfört med nutidens tyder på att det var enklare och bättre för 23 år 

sedan, då möjligheterna för utbildning och en mer individanpassad etablering fanns då. 

Givetvis kan det ha mycket med mottagandet att göra också, då Sverige är ett land med 

ett högt mottagande av nyanlända vilket även påverkar kvaliteten av en god introduktion 
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samt etablering för de nyanlända som kommer. Det blir för många nyanlända som 

kommunerna ska introducera i etableringsprocessen inom en kort tid och kommunerna 

hänger därför inte med. Då det enligt våra anhöriga skett en sämre utveckling av 

invandrarpolitiken och etableringsprocessen från och med att våra anhöriga kom till 

Sverige för 23 år sedan kan man tycka att det vore en god idé att titta tillbaka på 

invandrarpolitikens historia. Genom att följa utvecklingen, genom att höja kraven på 

svenskaundervisning samt utbildning och genom att till viss del återgå till det system 

som var då, kan politikerna möjligtvis få det resultat de vill ha av etableringsreformen. 
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Bilagor 

Bilaga A  
 

Informationsbrev 

 Kalmar 2014-04-14 

 

Hej! 

Vi heter Wintana Ghebrehiwet och Mirlinde Hajredinaj. Vi går på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar och vi läser vår sjätte termin. I 

nuläget skriver vi vårt examensarbete inom socialt arbete. Vi har valt att undersöka hur 

ni samarbetar med andra myndigheter/verksamheter för att de nyanlända ska komma in i 

arbetslivet. Syftet med studien är att identifiera samverkansfaktorer som påverkar de 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att undersöka handläggarnas åsikter 

kring samspelet mellan medverkande organisationer i två kommuner före och efter 

etableringsreformen.  

 

Vår tanke är att utföra kvalitativa intervjuer med handläggare, arbetsförmedlare och 

integrationssamordnare i kommun B och kommun A. Vi räknar att intervjun kommer att 

ta ungefär 40 minuter och planerar att spela in intervjuerna. Intervjuerna kommer 

därmed att transkriberas och allt som framförs under intervjun är konfidentiellt som 

betyder att ingen utomstående kommer att ta del av underlaget. De som kommer att läsa 

materialet är vår handledare Ulf Drugge och ansvarig examinator. Ditt deltagande är 

frivilligt och kräver ditt samtycke och du kan avstå att svara på vissa frågor. Du har 

dessutom en möjlighet att vara anonym. Du kommer även tilldelas ett exemplar av vår 

färdiga examensuppsats vid intresse.  

 

Om du har frågor angående intervjun kan du kontakta oss på telefonnummer 076-586 96 

31 eller 076-211 09 50. Du kan även kontakta oss på e-post: mh222mh@student.lnu.se 

och wintana-ghiwet@hotmail.com 

Du kan nå vår handledare, Ulf Drugge, på epostadress: ulf.drugge@lnu.se 

 

Vänliga hälsningar 

Wintana Ghebrehiwet & Mirlinde Hajredinaj 
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Bilaga B  

Ansvarfördelning mellan kommun och arbetsförmedling i kommun B 

 Ansvarsfördelning   AF Kommun Kommentar 

1 
Boka tid för etableringssamtal 

X   

2 Ansvarar för att kartläggning görs och 

upprättande av etableringsplan 
X   

3 Informerar nyanlända om 

tilläggsförmåner kopplande till 

etableringsersättningen 

X   

4 Ansvarar för individanspassade 

aktiviteter, tex praktik 
X   

5 Bosättningsenheten informerar om 

kommande nyanländ 
X   

6 Bedömning av prestationsförmåga i 

samarbete med landstinget 
X   

7 Erbjuder och bekostar de program tex. 

Praktik, utbildning, anställningsstöd 
X  

Program som bedöms lämpliga och som kan 

underlätta nyanländas inträde på 

arbetsmarknaden 

8 

Praktik 
X X 

Arbetsförmedlingen har det övergripande 

ansvaret för arbetspraktik vad beträffar 

anförskaffning, uppföljning och kontroll av 

närvaro. Kommunen bistår AF med hjälp 

genom att antingen anförskaffning av 

praktikplatser eller att förmedla AF 

kontaktuppgifter till arbetsgivare. 

9 Anordna SFI-undervisning och anmäla 

nyanländ 
 X 

 

10 
Samhällsorientering 

 X 
 

11 
Anmäla barn till skola och barnomsorg 

 X 
Vid behov hjälper kommunen den nyanlända 

12 
Etableringssamtal 

X X 
Kommun närvarar vid första etableringssamtalet 

och i mån av tid även vid uppföljningssamtalen. 

13 Registrering till f-kassa samt ansökan om 

sociala förmåner 
 X 

Bostadsbidrag, föräldrarpenning etc. 

14 Utbetalning av initalt ekonomiskt bistånd 

”glappet” 
 X 

Den nyanlända får ansöka om ekonomiskt 

bistånd. 

15 

Socialt stöd 
 

X 

Kommunens integrationssekreterare gör initialt 

en social utredning av den nyanländas behov av 

stöd och beviljar vid behov insatsen ”Socialt 

stöd”. Den nyanlända kan av sin handläggre få 

hjälp med bland annat: rådgivning, vägledning, 

hjälp med myndighetskontakter. 

16 
Folkbokföring 

 X 
Kommunen hänvisar nyanlända till 

skattekontoret i Kalmar 

17 
Id-kort 

 X 
Vid behov hjälper kommunen den nyanlända 

18 
Hemutrustningslån 

 X 
Kommunen informerar nyanländ om 

möjligheterna att ansöka och hjälper till med att 

skriva en ansökan 

19 

Tecknande av hemförsäkring, elavtal, 

TV-licens etc 

 X 

Kommunen informerar nyanländ och kan vid 

behov bistå med hjälp. 

21 
Löpande sjukvårdskontakter 

 x 
Kommunen informerar nyanländ och kan vid 

behov bistå med hjälp. 
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22 
Informera om SFI-bonus 

 X 
Kommunen informerar nyanlända om 

regelverket 

Bilaga C 

Statistik över självförsörjande efter etableringens avslut 
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Bilaga D 

Överenskommelse för lokal samverkan i etablering av vissa nyanlända i kommun A 

 

Denna överenskommelse syftar till att säkerställa att: 

 

• tydliga och gemensamma mål har ställts upp 

• det finns fasta rutiner för samordnad etableringsplanering mellan den nyanlände, 

Arbetsförmedlingen och övriga aktörer 

• arbetslinjen går som en röd tråd genom etableringsperioden 

• medverkan från arbetsmarknadens parter tas tillvara 

• det finns samarbete över kommungränserna 

• individens hälsa beaktas i etableringsplaneringen 

 

Parter: Arbetsförmedlingen, kommun A och Försäkringskassan  

 

Syftet med överenskommelsen 

Det övergripande syftet med att denna lokala överenskommelse är att 

• utveckla och gemensamt ta ansvar för insatser som ska främja och stödja den 

nyanländes etablering på arbetsmarknaden och introduktion till samhällslivet 

• bidra till en gemensam behovsbild och gemensam målsättning gällande insatser för att 

nå uppsatta mål 

• definiera aktörernas specifika roller och ansvar samt synliggöra behovet av 

utvecklings- och kvalitetsarbete  

 

Det är angeläget att kommunens erfarenheter av flyktingmottagande tas tillvara. Det är 

också viktigt att det skapas rutiner för samarbete där det ska ske, och att 

Arbetsförmedlingen, som samordnare av etableringsprocessen initierar 

informationsutbyte där det råder oklarheter.  

 

Målgruppen i överenskommelsen 

De som omfattas i lokala överenskommelsen är: 

nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare 
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I dessa målgrupper ingår bland andra  

• nyanlända som har varit inskrivna vid Migrationsverkets  mottagningsenheter 

• anhöriga till primärflykting, som har ansökt om uppehållstillstånd inom två år, räknat 

från datum för mottagning i en kommun.  

• Kvotflyktingar 

• unga 1 -19 år, utan föräldrar i Sverige (främst ensamkommande) 

 

Helhetsperspektivet 

Etableringsplanen är det styrande dokumentet för individens planering till arbete och 

egen försörjning.  Etableringsplanen beskriver de planerade aktiviteterna samt vilka 

aktörer och anordnare som levererar aktiviteterna 

En grundläggande förutsättning är att individens aktiviteter ska kunna bedrivas 

parallellt, eller kombineras, för att den samlade tiden för etableringen ska förkortas. Det 

är därför angeläget att parterna kan leverera planerade aktiviteter och andra insatser i 

rätt tid och i rätt sammanhang. 

Individen har vanligtvis behov av insatser inom de sju områdena 

 

 

 

 

 

 

 

örjning 

 

Arbete 

Målet för samverkan inom etablering är först och främst arbete. Upprättandet av 

samverkansöverenskommelser syftar ytterst till detta ändamål.  

Arbetsförmedlingen har ansvar för att det utformas en individuell och tydlig plan för 

den nyanländes arbetsmarknadsinträde. Den nyanlände har ett stort eget ansvar för att 

målet nås.  

 

Utbildning 



  
 

VI 

Ett indirekt mål, på vägen mot arbete, kan vara en utbildning. Både Arbetsförmedlingen 

och kommunen kan vara anordnare av såväl yrkesinriktad utbildning som av 

högskoleförberedande utbildning. När det gäller de av kommunen anordnade 

utbildningarna inklusive SFI sker samverkan med Centrum för Vuxenutveckling. 

SFI kan erbjudas i olika form och med olika inriktning i länet. Arbetsförmedlingen 

ombesörjer att den nyanlände anmäls till SFI och lämnar kännedomskopia till 

integrationsplaneraren.    

Studievägledaren vid SFI upprättar tillsammans med den nyanlände en studieplan. 

 

Samhällsorientering 

Nyanlända flyktingar och anhöriga som från och med den 1 december 2010 har en 

etableringsplan ska delta i samhällsorientering. Deltagandet blir obligatoriskt. 

Kommunernas uppdrag att bedriva samhällsorientering preciseras i förordning 

(2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Från hösten 2011 

erbjuds en upphandlad insats i samarbete med övriga norrortskommuner. 

Integrationsplaneraren bistår i samarbete med Arbetsförmedlingen den nyanlände vid 

anmälan till Samhällsorienteringen. Det finns rutiner för anmälan till 

Samhällsinformation via ett länsgemensamt kansli. 

 

Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och 

en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. I samhällsorienteringen ska betydelsen av de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna tas upp, 

likaså den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt samt om hur samhället är 

organiserat och om praktiskt vardagsliv. 

 

Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion och i möjligaste mån 

bedrivas på modersmålet eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Den ska 

innehålla följande delar: 

1. Att komma till Sverige. 

2. Att bo i Sverige. 

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 

4. Individens rättigheter och skyldigheter. 

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 

6. Att påverka i Sverige. 
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7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 

8. Att åldras i Sverige. 

 

Boende 

För nyanlända med rätt till en etableringsplan, som är bosatta i anläggningsboende 

(ABO) och som önskar hjälp med bosättning, sker denna genom överenskommelse 

mellan arbetsförmedlingens bosättningsenhet och den kommun där den nyanlände ska 

bosättas. 

Nyanländ med rätt till etableringsplan som har ordnat eget boende (EBO) ska, vid 

behov och inom sex månader från den dag de har fått uppehållstillstånd, få stöd till 

bosättning som ger bättre förutsättningar för etablering och egen försörjning på annan 

ort. Arbetsförmedlingen, via bostadssektionen ger ett sådant erbjudande till varje 

individ/familj som önskar detta stöd. 

Nyanlända, som önskar bosätta sig i Sigtuna Kommun ska informeras tydligt och tidigt 

om ansvaret för att själv aktivt försöka hitta boende. Arbetsförmedlingen ska aktivt 

stödja sökande med information om andrahandsboende, kö hos Sigtunahem  osv.  

 

Barnomsorg 

Skollagen (1985:1100) stadgar att förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen ska 

tillhandahållas utan oskäligt dröjsmål när vårdnadshavaren har anmält behov av plats. 

Arbetsförmedlingen och kommunen har ansvar för att ansökan görs på ett tidigt stadium 

så att onödig fördröjning av aktiviteter i etableringsplanen undviks. 

 

Skola för barn och ungdomar 

Förberedelseklasser i grundskolan för barn med annat modersmål än svenska finns inom 

kommunen. 

Inom kommunen finns ett introduktionsprogram med språkintroduktion för 

gymnasieungdomar.  

 

Hälsa 

Nyanlända som omfattas av etableringsreformen har rätt till hälsosamtal. 

Migrationsverket ersätter Landstingets kostnader för hälsosamtal om hälsosamtal inte 

har ägt rum under asyltiden, samt för anhöriga som kommer som anknytning till dessa.   
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Språk  

Svenskundervisning (SFI) och samhällsorientering är obligatoriska delar i en 

etableringsplan. Utbildningen ska bedrivas parallellt och integrerat med andra aktiviteter 

i den nyanländes plan. 

För att SFI-undervisning ska kunna utgöra en samordnad del i den nyanländes 

etableringsplan bör beaktas att 

• Studievägledaren hjälper till att upprätta en studieplan för den nyanlända. Uppföljning 

sker och planering för tiden efter SFI sker. 

• undervisning är flexibel och kan kombineras med t.ex.  praktik, arbete eller andra 

studier. Personer med yrkesutbildning erbjuds plats inom SFX (svenska med 

yrkesprofil)  

• avbrott uppmärksammas. 

 

Försörjning 

Nyanlända, som saknar arbete eller egenförsörjning på annat sätt, kan ha rätt till 

ersättning för sitt uppehälle. Vilken ersättning som kan bli aktuell beror på bland annat 

deltagande i aktiviteter, kvalifikationstid i arbete, försörjningsbörda och arbetsförmåga. 

Ersättning utgår till den som inte har ordnat egen försörjning, enligt särskilda 

bestämmelser inom respektive system. 

De viktigaste försörjningssystemen är 

- LMA-ersättning - enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

- Etableringsersättning -  enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare 

- Försörjningsstöd - enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

I normalfallet ska etableringsersättningen ta vid i direkt anslutning till LMA-

ersättningen. Uppstår ett glapp kan den nyanlände ha rätt till försörjningsstöd. Ansökan 

om detta handläggs av enheten för försörjningsstöd.  Arbetsförmedlingen ska arbeta för 

att Sigtuna kommun som tar emot en nyanländ som flyttar mellan olika kommuner ska 

få tillgodogöra sig ”glappersättningen”. Med nuvarande regler går denna förlorad efter 

en månad efter beviljat PUT om den nyanlände först bott i en annan kommun. 



  
 

IX 

Försäkringskassan har skapat särskilda rutiner för att utbetalning av 

etableringsersättning till sökande som inte hunnit få id-handlingar ska kunna göras. 

Etableringshandläggarna hänvisar till lokala Försäkringskassekontoret som informerar 

sökande vidare. 

Arbetsförmedlingen ska också aktivt sörja för att den nyanlände ansöker om de olika 

inkomster i form av till exempel barnbidrag, bostadstillägg och underhållsstöd. 

Ingång till Arbetsförmedlingens tjänster och service för nyanlända 

Arbetssökande registrerar sig normalt vid Arbetsförmedlingen genom ett personligt 

besök i Arbetsförmedlingens direktservice.  

Nyanlända med behov av stöd genom samverkan kan därutöver aktualiseras till 

Arbetsförmedlingen via Migrationsverkets mottagningsenheter. 

 

Implementering av överenskommelser  

Denna samverkansöverenskommelse ska ägas och förvaltas av parterna som 

undertecknat dokumentet.  

Överenskommelsen ska vara känd och tillämpas av samtliga aktörer som medverkar i 

nyanländas introduktion och etablering. 

Det är angeläget att särskilda omständigheter gällande t.ex. för anhöriga beaktas vid 

utformningen av det gemensamma arbetet. 

Uppföljning och uppdatering  

Överenskommelsen gäller under år 2014- 2015. Arbetsförmedlingen kommer att kalla 

parterna till uppföljning senast 1 mars 2015. 

 

    Källa: Margareta (2014-05-05) 
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Bilaga E 

Överenskommelse om etableringsinsatser för  

nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare i kommun B 

 

Syfte 

Syftet med överenskommelsen är tydliggöra roller och ansvarsfördelning för att varje 

nyanländ utifrån sina förutsättningar så snabbt som möjligt ska få professionellt stöd för 

att lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. 

 

Parter 

Arbetsförmedlingarna och kommunerna inom Kalmar arbetsmarknadsområde, Kalmar, 

Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm, Mörbylånga 

 

Målgruppen för insatserna 

Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyan¬lända i arbetsför ålder (20-64 år) som 

har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt 

kvotflyktingar. Även nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, 

omfattas av den nya lagen liksom anhöriga till nyanlända som fått uppehållstillstånd de 

senaste 24 månaderna. 

 

Övriga förslag från kommun för att underlätta nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden 

- En gång i halvåret bör ambitionen vara att etableringshandläggare kallar samtliga 

parter som är involverade i den nyanländas etablering för att kunna göra en gemensam 

avstämning och få en bredare helhetssyn kring var den nyanlända befinner sig i sin 

etablering. Förslagsvis närvarar då: Etableringshandläggare, den nyanlända, ansvarig 

lärare från SFI, handläggare från kommun, praktikhandledare. Frågor som då kan 

diskuteras: Var i etableringen befinner sig den nyanlända idag? Finns det 

utvecklingsområden som den nyanlända behöver få kännedom om för att öka sina 

chanser att bli anställningsbar? Hur långt har den nyanlända kommit i svenska-

undervisningen? etc.  
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- Integrationshandläggarna i Nybro kommun har det huvudsakliga uppdraget att 

tillgodose den nyanländas behov av socialt stöd. Vid mottagande av en nyanländ inleder 

handläggarna en social utredning av den nyanländas situation. Utredningen innefattar 

bland annat en kartläggning av den nyanländas bakgrund, social situation, hälsa och vad 

vederbörande önskar för stöd från kommunen eller från andra instanser. Handläggarnas 

medverkan vid etableringssamtal och uppföljningssamtal bör därför uteslutande syfta 

till att komplettera etableringsplanen med de delar som omfattar de sociala frågorna.  

 

Helhetsintroduktion 

 

Utifrån den enskildes förutsättningar skall SFI kombineras med praktik som i möjligaste 

mån skall bygga på individens yrkes- och utbildningserfarenhet samt gynna inlärningen 

av det svenska språket. Individen skall i möjligast mån med hjälp av anpassning ha en 

heltidsintroduktion. 

Med heltidsintroduktion menar vi en introduktion där SFI kombineras med 

arbetsplatsförlagd praktik, samhällsinformation och deltagande i andra lämpliga 

aktiviteter. 

Denna heltidsintroduktion skall samordnas av arbetsförmedlingen. Praktikanskaffning 

och uppföljning av praktik skall ske genom samverkan mellan parterna. 

Individens behov av insatser inom sjuk- och hälsovården kartläggs i etableringsplanen 

där också behov av rehabilitering och bedömning av prestations och arbetsförmåga skall 

finnas. Arbetsförmedlingen har ansvar för att en sådan bedömning kommer till stånd 

genom samverkan med sjuk- och hälsovården samt försäkringskassan. 

 

Landstinget 

 

- utfärdar på Arbetsförmedlingens begäran läkarutlåtande om hälsotillstånd för att styrka 

eventuell sjukdom i de fall där Arbetsförmedlingen eller den nyanlände befarar nedsatt 

prestationsförmåga.  

 

Uppföljning 

- Parterna i denna överenskommelse har ett uppföljningsansvar inom sina respektive 

verksamhetsområden. En gång per år ska uppnådda resultat redovisas i en årlig 

sammanställning. 
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 Etableringsgrupp arbetsmarknadsområde Kalmar 

- Gruppen består av representanter från kommunerna i arbetsmarknadsområdet, 

projektledare för SFI projekt, regionförbundet, länsstyrelsen.   

- Gruppen träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och diskutera eventuella 

samordnade och gemensamma insatser i regionen. 

- Sammankallande är arbetsförmedlingen. 

 

Implementering av överenskommelse 

- Parterna är överens om att gemensamt äga och förvalta denna överenskommelse.   

- Parterna är överens om att överenskommelsen skall implementeras i parternas       

- Organisationer samt att ledning och styrning i frågor som rör rutiner och praxis för  

 samarbetet beslutas i samverkan. 

 

Denna överenskommelse revideras årligen eller vid behov 

 

    Källa: Pontus (2014-04-16) 
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Bilaga F 

Intervjuguide för handläggare 

 

Bakgrundsinformation  

Ålder? 

Utbildning? 

Tjänst? 

Tidigare arbetslivserfarenhet? 

Hur länge har du arbetat på arbetsförmedlingen? 

 

Etableringreformen 

Hur upplever du etableringsreformen generellt? 

Hur länge har du arbetat under etableringsreformens tillkomst? 

Hur såg situationen med nyanländas etablering på arbetsmarknaden ut innan 

etableringsreformen kom? 

Upplever du att etableringstiden är tillräcklig för att de nyanlända ska hinna etableras 

generellt? 

Vad ska uppnås under de två åren?  

Vad uppnås och vad uppnås inte? 

Har etableringsreformen påverkat de nyanländas situation positivt eller negativt? 

Samverkan 

Hur ser samarbetet kring de nyanländas väg till arbetsmarkanden ut i Nybro Kommun?  

Vilka har huvudansvaret? 

Vad innebär det? 

Vad upplever du att det finns för styrkor samt brister med de medverkande aktörernas 

samverkan? 

Vad anser du vara faktorerna till en snabb etablering i arbetsmarknaden? 

Hur betydande är en bra samverkan mellan de medverkande aktörerna? 

Varför? 
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Bilaga G 

Intervjuguide för integrationssamordnare 

 

Beskriv processer i korta drag från att den nyanlände påbörjar etableringen till att det 

kommer in i arbetsmarknaden? 

Hur ser samverkan ut i en mottagningskommun?  

Anser du att ansvaret skiljer sig mellan en mottagningskommun och en 

ankomstkommun? 

Hur upplever du att samspelet såg ut innan etableringsreformen trädde i kraft?   

Hur fungerar etableringsreformen i dagsläget? 

Vad är ert ansvar gällande att slussa ut de nyanlända i arbete? 

Vad upplever du som styrkor angående samverkan? 

Vad upplever du som bristande angående samverkan? 

Upplever du att etableringstiden är tillräcklig för att de nyanlända ska hinna etableras i 

arbetsmarknaden? 

Vad anser du ska uppnås inom de två åren under etableringstiden? Vad uppnås och vad 

uppnås inte? 
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