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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka måluppfyllelsen av etableringsreformen, som trädde i kraft 

den 1 december 2010, samt aktören etableringslotsens funktion inom denna reform. Detta görs 

utifrån de uttalade målsättningarna i regeringens proposition 2009/10:60 Nyanlända 

invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd. Därutöver belyses 

vilka hinder som finns för målens uppfyllelse. Studien baseras på rapporter och andra dokument 

från offentliga myndigheter, vilka bland annat kompletteras med egeninsamlad data. 

Primärdatan bygger på intervjuer som genomförts med fyra handläggare på Arbetsförmedlingen 

och fyra etableringslotsar som är verksamma i Linköping och Norrköping, samt en mailintervju 

med Arbetsförmedlingen på central nivå. Resultaten tolkas utifrån institutionell ekonomisk teori 

med fokus på teorier av Douglass North. 

 

Studien visar bland annat att likvärdigheten av etableringsinsatserna har ökat över landet och att 

arbetsmarknadsperspektivet är tydligare med Arbetsförmedlingen som huvudansvarig istället för 

kommunerna. Dock lider etableringsreformen av icke-individanpassade etableringsinsatser och 

en hög samordningsproblematik. Detta drabbar i slutänden de nyanlända som redan möter höga 

barriärer vid etablering i det svenska samhället. Även externa faktorer påverkar 

etableringsarbetet och de möjligheter som ges till de nyanlända. Framförallt är det 

bostadssituationen som påverkar olika ledtider och begränsar de nyanländas möjligheter till 

deltagande i etableringsinsatserna. 

 

De ekonomiska incitamenten för etableringslotsarna att fylla sin tilltänkta funktion är för låga 

och fokus från lotsarna läggs på socialt stöd istället för arbetsförberedande insatser för den 

nyanlände. Innovationer från positiv konkurrens har till stora delar uteblivit. Systemet innehåller 

även vissa brister som tillåter oseriösa eller opportunistiska etableringslotsar att verka, vilka 

sänker kvaliteten på etableringsarbetet och försämrar de nyanländas möjligheter till etablering 

på arbetsmarknaden. 

 

 

Nyckelord: Etableringsreformen, Prop 2009/10:60, etableringslots, nyinstitutionell ekonomisk 

teori, Arbetsförmedlingen, nyanlända, invandrares etablering på arbetsmarknaden 
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Abstract 

The aim of the study is to assess the compliance between the goals and the results of the 

Establishment reform, which entered into force on December 1st 2010, and the role of the 

participant called the Introduction guide. This assessment is done on the basis of the goals in the 

proposition from the Swedish government 2009/10:60 Nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd. In addition the obstacles to 

achieving the goals are highlighted. The study is based on reports and other documents from 

public bodies that are supplemented by, amongst others, the primary data of the study. This 

primary data consists of interviews with four employees at the Public Employment Service and 

four Introduction guides in Linköping and Norrköping as well as of mail correspondence with the 

Public Employment Service at a central level. The results are interpreted using New Institutional 

Economic Theory, focusing on the theories by Douglass North. 

 

The study shows, among other things, that the differences between various establishment 

activities have diminished, and that there is a stronger labour market focus now that the Public 

Employment Service has taken over the responsibility from the municipalities. However, the 

Establishment reform does suffer from a lack of individually adapted establishment activities as 

well from a failure in collaboration and coordination. This ultimately afflicts the new arrivals, 

which are already facing high barriers while trying to become a part of the Swedish society. 

External factors also affect the establishment process and the possibilities for new arrivals.  It is 

foremost the living situation that is affecting different lead times and limiting the immigrants 

possibilities to participate in establishment activities. 

 

The economic incentives for the Introduction guides to fill their intended function are too low 

and the guides are primarily providing social support for the new arrivals instead of labour 

market oriented activities. Innovations as a result of competition are largely absent. The system 

contains various flaws that allow for flippant or opportunistic Introduction guides, which in turn 

lowers the quality of the Establishment work and worsens the new arrivals’ chances of getting 

established on the labour market. 

 

Key words: Establishment reform, Proposition 2009/10:60, Introduction guide, New Institutional 

Economics, the Public Employment Service, New arrivals, immigrants’ establishment on the 

labour market 
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Förord 

Nu har sommaren äntligen kommit till Linköping och vi lämnar ifrån oss examensarbetet vi har 

arbetat med under hela vårterminen. Att skriva ett så omfattande arbete har gett oss många nya 

kunskaper och insikter och en extra bonus är samarbetet oss emellan har varit både givande och 

roligt. 

 

 Vi vill tacka vår handledare Hans Sjögren och våra opponenter som kommit med idéer och 

konstruktiv kritik under arbetets gång. Ett extra tack till Göran Hägg som har hållit i lärorika och 

relevanta seminarium som vi har haft glädje av i vårt skrivande. Även våra kurskamrater har varit 

högst delaktiga i att göra dessa seminarier till mötesplatser för intressanta diskussioner. Vi riktar 

också ett tack till Martin Qvist som under inledningen av vårt arbete tog sig tid att prata med oss 

och ge oss många bra råd som vi hade nytta av under arbetets gång. 

 

Framförallt vill vi framföra ett stort tack till alla våra engagerade informanter som tagit sig tid att 

låta sig intervjuas och läsa igenom intervjureferaten. Utan dem hade vårt arbete aldrig blivit av. 

 

Till sist vill vi tacka våra nära och kära som läst igenom vårt arbete och kommit med synpunkter.  

 

 

 

Alexander Högberg och Ellinor Hegart 

 

Linköping, maj 2013 
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Ordlista och förkortningar 

 

ABO Anläggningsboende; nyanlända som bott i anläggningsboende under asylprocessen. 

EBO  Eget boende; nyanlända som bott i eget boende under asylprocessen. 

Etableringslots En organisation eller ett privat företag som har ett avtal med Arbetsförmedlingen att 

hjälpa den nyanlände realisera sin etableringsplan. 

Etableringsinsats Verksamhet som den nyanlände deltar i, såsom språkundervisning, samhällsorientering 

eller arbetsförberedande insatser, som en del av etableringsplanen. 

Etableringsperiod Den 24 månader långa period som etableringsplanen gäller och den nyanlände har rätt 

till etableringsinsatser inom ramen för etableringsreformen. 

Etableringsplan Ett schema med etableringsinsatser som Arbetsförmedlingens handläggare upprättar 

tillsammans med den nyanlände. 

Etableringsreformen En nationell reform som trädde i kraft 1 december 2010 och som syftar till att ge 

nyanlända förutsättningar för en snabbare etablering på arbetsmarknaden. 

Etableringsuppdraget Uppdraget Arbetsförmedlingen fick i samband med etableringsreformen. 

Lag 2010:197  Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare; lagen som trädde i kraft i 

samband med etableringsreformen. 

Ledtid Den tid som går från att en process startar tills den är slutförd, exempelvis tiden från att 

en nyanländ har fått uppehållstillstånd till att den får en etableringsplan. 

Meritportfölj En aktivitet där arbetssökande genom olika kursmoduler får kartlägga sin kompetens för 

att kunna göra sig matchningsbara på arbetsmarknaden. 

Nyanländ En person mellan 20 och 64 år som är flykting eller kommer från flyktinglika 

förhållanden och därmed är berättigad till en etableringsperiod. 

Prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt 

stöd; propositionen som låg till grund för etableringsreformen. 

Sfi Svenska för invandrare; den obligatoriska språkundervisningen som ingår i de 

nyanländas etableringsplan. 
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1 Inledning 

Sverige har innehaft förstaplatsen i integrationsindexet Migration Integration Policy Index 

(MIPEX) vid de två senaste mätningarna. MIPEX undersöker lagar och policys för integration i 31 

länder i Europa och Nordamerika och hur de ger förutsättningar för lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter för invandrare som för inrikes födda. I båda undersökningarna utmärkte sig 

Sverige på området Labour Market Mobility genom att vara det enda landet att få 100 poäng av 

100 möjliga. (Huddleston et al 2011, s. 6-13) Paradoxalt nog tyder statistik snarare på att 

integrationen av invandrare på den svenska arbetsmarknaden inte fungerar helt effektivt. I 

jämförelse med andra länder i Europa har Sverige en låg deltagandegrad av invandrare på 

arbetsmarknaden (Wiesbrock 2011, s. 57-58). Mellan åren 2003 och 2008 var andelen arbetslösa 

bland utrikes födda män och kvinnor i genomsnitt mer än dubbelt så hög som andelen bland 

inrikes födda (OECD 2010, s. 243). 

 

En del av förklaringen låg enligt integrationsminister Erik Ullenhag på organiseringen av de 

nyanlända invandrarnas första tid i Sverige, som kommunerna ansvarade för. Detta ville 

Ullenhag ändra när han gick ut i media med orden “den största förändringen av svensk 

integrationspolitik på 25 år”. (Ullenhag 2004) Vad han syftade på var etableringsreformen som 

trädde i kraft genom Lag 2010:197 den 1 december 2010. Målet med reformen är att nyanlända 

invandrare snabbt ska få stöd att lära sig det svenska språket och kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden. (Ullenhag 2004) 

 

Huvudansvaret ligger nu på Arbetsförmedlingen istället för kommunen. Arbetsförmedlingen är 

ansvarig för reformen och samordnar alla insatser under den 24 månader långa 

etableringsperioden samt gör upp en etableringsplan tillsammans med den nyanlände. Den helt 

nya, privata, aktören etableringslotsen1 ska hjälpa den nyanlände att realisera och utveckla 

etableringsplanen och vara länken mellan den nyanlände och det svenska samhället. Det slutliga 

målet är att den nyanlände ska uppnå egen försörjning så snabbt som möjligt. (Melchert 2010) 

Svensk integrationspolitik har dock tidigare fått kritik för att nya politiska målsättningar inte 

                                                           

1
 för att undvika att etableringslotsar misstas för enskilda personer som jobbar med lotsverksamhet vill vi 

poängtera att etableringslots syftar på en organisation eller ett privat företag som har ett avtal med 

Arbetsförmedlingen. En enskild anställd hos en etableringslots kallar vi i detta arbete enbart för lots. 
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påverkar det praktiska arbetet (Dahlström 2004, s. 10) och att det finns skillnader mellan 

nationella målsättningar och lokalt arbete (Qvist 2012, s. 10). Har etableringsreformens 

införande lett till att de politiska målsättningarna uppfyllts, eller är reformen endast en ny 

kostym utan efterföljande förändringar av integrationsarbetet och resultaten? 

 

1.1 Problemdiskussion 

Etableringsreformen innebar en stor förändring av samordningen och strukturerna kring 

etableringsinsatserna för nyanlända invandrare. I den senaste MIPEX-undersökningen 

undersöktes de policys som fanns i maj 2010. (Huddleston et al 2011, s. 6) Sverige hade då 

förutsättningarna för att nå goda resultat, men statistiken var långt ifrån framgångsrik inom 

området arbetsmarknad och integration. Att etableringsreformen genomfördes trots att Sverige 

enligt MIPEX skulle vara bäst på detta område tyder på att det fanns ett glapp mellan skrivna 

policys och den praktiska verksamheten. Etableringsreformen skulle åtgärda det problemet 

genom att omstrukturera integrationsarbetet för nyanlända. Med Arbetsförmedlingen som 

samordnare och med införandet av den privata aktören etableringslotsen skulle fokus läggas på 

arbete från dag ett. 

 

Etableringsreformen trädde i kraft för drygt två år sedan. De allra första nyanlända som kom in i 

det nya integrationsarbetet har redan genomfört den upp till 24 månader långa 

etableringsperioden. Därför är det rimligt att undersöka om reformen har lett till den förändring 

som var önskvärd. Vid reformer är en av de största utmaningarna att de teoretiska besluten och 

målsättningarna ska överföras till det praktiska arbetet. Har de nationella målsättningarna 

genomförts på tilltänkt sätt och har detta gett önskade resultat? 

 

Något annat som är intressant ur forskningssynpunkt är den helt nya aktören etableringslotsen, 

som är de nyanländas personliga coach under etableringsperioden. Etableringslotsarna är privata 

aktörer och tanken att det skall skapas en naturlig konkurrens mellan de olika 

etableringslotsarna är intressant att studera då slutmålet är att detta ska uppmuntra 

förändringar och innovationer som i slutänden gynnar de nyanlända.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår uppsats är att studera måluppfyllelsen av etableringsreformen med utgångspunkt 

i nyinstitutionell ekonomisk teori. Grunden för våra forskningsfrågor är de uttalade 

målsättningarna i regeringens proposition 2009/10:60, Nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd, med fokus på 

Arbetsförmedlingen, etableringslotsarna och de nyanlända.  

 

Våra forskningsfrågor är som följer: 

 Hur väl stämmer resultaten av etableringsreformen överens med regeringens 

målsättning? 

 Fyller den nya aktören etableringslotsen den funktion som regeringen avsåg att 

etableringslotsen skulle fylla inom etableringsreformen?   

 Vilka hinder finns för att målen för etableringsreformen ska uppnås? 

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom beräkningen av de ekonomiska konsekvenserna av etableringsreformen innehåller 

många osäkerheter och regeringen förväntar sig att de positiva effekterna kommer att bli synliga 

först efter tio år (Prop. 2010/10:60, s. 144) har vi valt att inte undersöka den ekonomiska 

betydelsen av etableringsreformen. Istället studeras målsättningarna som uttalades i samband 

med reformen. Då tiden och resurserna för vårt arbete är begränsade har vi avgränsat vår 

fältstudie till Norrköping och Linköping där vi intervjuat aktörerna Arbetsförmedlingen i 

Norrköping och Linköping, samt etableringslotsar som är verksamma på någon eller båda av 

dessa orter. 

 

Vi behandlar endast aktörer som bedriver introduktionsverksamheten i vårt arbete. Vi har 

därmed valt att inte intervjua nyanlända som deltar i etableringsinsatserna och som skulle kunna 

ha ett annat perspektiv på hur väl verksamheten stämmer överens med de nationella målen. 

Detta val har vi gjort då det kan vara svårt att hitta personer som har genomfört hela den 24 

månader långa etableringsperioden då reformen endast hade funnits i drygt 24 månader när vår 

undersökning startade i januari 2013. Dessutom har både anställda på Arbetsförmedlingen och 

andra forskare avrått oss från att genomföra intervjuer med en sådan heterogen grupp, då det 

blir svårt att generalisera resultaten. 
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När vi skriver om nyanlända i vårt arbete syftar vi på personer i åldrarna 20-64 år som är 

flyktingar eller kommer från flyktinglika förhållanden. Det är nämligen denna grupp som är 

berättigad till den 24 månader långa etableringsperioden. (Arbetsförmedlingen okänt år a) 

 

1.4 Kunskapsbidraget 

Det finns tidigare studier på området som bland annat undersökt institutioner som omgärdar 

integrationsprogram och som gör detta ur ett statsvetenskapligt eller sociologiskt perspektiv. 

Dock är vår studie unik, då den oss veterligen är den första som undersöker förändringen efter 

etableringsreformen samt den enda som gör detta ur ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv. 

Nyinstitutionell teori är lämplig just vid studier av förändring och förhoppningen är att detta 

arbete kan ge insikter om processer vid stora reformer som kan tillämpas och underlätta 

reformer i framtiden. 

 

Resultaten från denna studie mynnar ut i konkreta förslag på förändringar med avsikten att öka 

måluppfyllelsen av etableringsreformen. Ämnet är aktuellt och utfallet av etableringsreformen 

är av samhällsekonomisk betydelse och rent prestigemässigt viktig för regeringen som låg bakom 

propositionen. Det nationalekonomiska och samhällsekonomiska perspektivet som omgärdar 

reformen är tydligt; i propositionen som ligger till grund för hela etableringsreformen antas de 

föreslagna förändringarna leda till att nyanlända invandrare etablerar sig snabbare på 

arbetsmarknaden vilket i sin tur påverkar samhällsekonomin positivt (Prop. 2009/10:60, s. 143f). 

Dessutom har just området invandring och integration blivit en viktigare fråga för de svenska 

väljarna (Magnusson 2013) och ämnet har debatterats flitigt i media den senaste tiden. Mot 

bakgrund av detta är eventuella förändringar inom etableringsreformen utifrån studiens 

rekommendationer, som kan leda till en högre måluppfyllelse, både relevanta ur ett 

samhällsekonomiskt och politiskt perspektiv. 
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2 Metodologi och metod 

I detta kapitel redogör vi för tillvägagångssätten vid datainsamlingen som utgör grunden för 

undersökningen, samt motiverar våra metodval. 

 

2.1 Forskningsansats 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats, då svaret på våra forskningsfrågor inte kan 

mätas med siffor, som traditionellt sett utgör grunden för kvantitativ forskning (Bryman och Bell 

2005, s. 298). Kvalitativa studier är lämpliga när processer kring förändring och utveckling 

studeras (Bryman och Bell, 2005, s. 315).  

 

2.2 Datainsamling 

Som utgångspunkt för vårt arbete har vi använt aktuell forskning på området immigration samt 

integration av invandrare på arbetsmarknaden och nyinstitutionell ekonomisk teori. Den data vi 

har samlat in bygger på skriftliga dokument från nationell nivå samt kvalitativa intervjuer med 

olika aktörer på lokal och nationell nivå. 

 

2.2.1 Primära källor 

Intervjuer  

Arbetsförmedlingen är intressant för vår studie då Arbetsförmedlingen har det samordnande 

ansvaret för etableringsinsatserna och även är den myndighet som ansvarar för den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vi har valt att intervjua fyra handläggare, som alla ska 

arbeta på liknande sätt inom etableringsuppdraget. Därutöver har vi även genomfört en kortare 

mailintervju med en anställd inom Arbetsförmedlingen på central nivå. Den andra aktören, 

etableringslotsen, är unik för etableringsreformen och är en av grundstommarna för reformens 

måluppfyllelse. Etableringslotsen är ett helt nytt koncept och är högst aktuell eftersom den är en 

privat aktör som ska samverka med offentliga aktörer för att underlätta etableringsprocessen. Vi 

har intervjuat fyra anställda hos tre etableringslotsar; en lokal aktör och två som har verksamhet 

över hela landet. Två etableringslotsar är aktiebolag och den tredje en icke-vinstdrivande 

organisation. Vi har valt att intervjua både aktören Arbetförmedlingen och etableringslotsar av 

olika juridiska form för att få olika perspektiv på etableringsreformen.  
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Intervjuer 

I Tabell 1 nedan finns en sammanställning av våra 8 intervjuer med 9 informanter. 

 

Tabell 1 - Lista med intervjuer 

Nr Namn Arbetar hos Ort Position 

1 Linda Forss Arbetsförmedlingen Norrköping Handläggare inom etableringen 

2 Cecilia Åkergren Arbetsförmedlingen Norrköping Handläggare inom etableringen 

3 Henrik Johansson Arbetsförmedlingen Linköping Samordningsansvarig och 

        handläggare inom etableringen 

4 Anonym Arbetsförmedlingen Linköping Handläggare inom etableringen 

5 Anonym Etableringslots X Norrköping Verkställande direktör 

6 Margareta Chovanec Etableringslots Norrköping Utbildningskonsult och 

    Lernia   uppdragsansvarig 

7 Anonym Etableringslots Y Linköping Uppdragsansvarig Östergötland 

  Anonym Etableringslots Y Linköping Lots och bitr. projektledare 

8 Anonym Arbetsförmedlingen Stockholm Utredare, Avdelningen för 

        Integration och Etablering 

 

Av våra nio informanter har fem valt att vara anonyma; en handläggare samt en utredare på 

Arbetsförmedlingen och tre anställda hos etableringslotsar. Alla etableringslotsar vi har 

intervjuat har haft avtal med Arbetsförmedlingen sedan etableringslotsverksamheten startade 

våren 2011 och de enskilda informanterna hade varit med i branschen mellan 1,5 och 2 år vid 

tidpunkten för intervjuerna. 

 

De intervjuade handläggarna hade arbetat på Arbetsförmedlingen mellan 3 och 14 år och inom 

etableringsuppdraget mellan 1,5 och drygt 2 år vid tidpunkten för intervjuerna. Alla fyra 
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handläggare har även arbetat med målgruppen nyanlända innan Arbetsförmedlingen fick 

etableringsuppdraget. Intervju 8 består av en kortare mailintervju med en utredare på 

Arbetsförmedlingens avdelning Integration och Etablering.  

 

Genomförande 

Intervju 5 och 8 har genomförts via telefon respektive mail. Övriga sex intervjuer har genomförs 

på informanternas arbetsplatser.  Detta har vi gjort för att informanter skulle känna sig bekväma 

under intervjuerna och dela med sig av information (Gustavsson 2004). I och med att vi har gjort 

flera intervjuer har den data vi samlat in vid tidigare tillfällen hjälpt oss att allt eftersom utveckla 

och förbättra våra intervjufrågor. Intervjufrågorna finns i bilagorna i kapitel 11. Intervju 7, som 

var den sista av de längre intervjuerna, blev den mest utömmande dels för att den innehöll två 

informanter, vilket skapade ett samtal, och dels för att våra tidigare kunskaper från de andra 

intervjuerna gav oss trovärdighet vid intervjusituationen. 

 

Frågorna har varit av semistrukturerad form, vilket gett respondenterna möjlighet att svara 

utifrån sina egna perspektiv utan att frågorna blivit för öppet ställda med rum för fri tolkning. 

Semistrukturerade intervjuer lämpar sig särskilt när forskare vill få ett process-perspektiv 

(Bryman och Bell 2005, s. 316) och kan leda till att olika åsikter kommer fram, men att svaren 

ändå ligger till grund för att besvara forskningsfrågorna (Bryman och Bell 2005, s. 363).  Alla 

intervjuer har spelats in, efter informanternas samtycke, och varat mellan 30 och 120 minuter, 

samt skickats till informanterna för godkännande och eventuella ändringar. 

 

2.2.2 Sekundära källor 

Propositioner och rapporter  

För att identifiera intentionerna och de övergripande målen med etableringsreformen på 

nationell nivå har vi utgått från regeringens proposition Prop. 2009/10:60, Nyanlända 

invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd. För att även 

inkludera mer kvalitativa mål, måluppfyllelse och arbetet kring reformen har även rapporter från 

Arbetsförmedlingen använts i studien, främst Arbetsförmedlingens återrapporteringar inom 

etableringsuppdraget, varav de senaste publicerades 2 maj 2013. 
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Statskontorets rapport Etableringen av nyanlända – En uppföljning av myndigheternas 

genomförande av etableringsreformen från 2012 inkluderar flera olika perspektiv inom 

etableringsreformen och är dessutom genomförd av en extern aktör. Statskontorets data bygger 

på egna intervjuer och enkätundersökningar samt rapporter från andra myndigheter. Bland annat 

har 80 procent av alla arbetsförmedlare som arbetade med etableringsreformen i januari 2012 

svarat på Statskontorets enkät (Statskontoret 2012, s. 24). Etableringslotsarnas perspektiv har 

erhållits genom en fokusgrupp om sex etableringslotsar (Statskontoret 2012, s. 75). Då 

Statskontorets fokusgrupp är relativt liten har vi valt att även använda oss av tankesmedjan 

FORES2 rapport Två år med etableringsreformen – En studie om lotsarnas roll i mottagandet av 

nyanlända från 2012 som skrivits av Fredrik Rosenqvist, filosofie doktor i ekonomisk historia, och 

sammanställt 35 enkätsvar från etableringslotsar (Rosenqvist 2012, s. 21). 

 

Tidigare forskning 

Då etableringsreformen är relativt ny har vi inte haft tillgång till någon tidigare forskning på det 

området, vilket har lett till att vi använt oss av forskning inom området integration i allmänhet 

samt institutionella teorier. Grunden för vår teoretiska referensram utgörs av artiklar och böcker 

skrivna av en av den nyinstitutionella ekonomins grundare, Douglass North. Utöver Norths 

teorier används andra nyinstitutionella och gammalinstitutionella ekonomiska teorier. Från 

andra discipliner har vi hämtat institutionell teori från statsvetenskapen och sociologin, 

framförallt då dessa har bidragit med en bakgrund till hur integrationsarbetet fungerade innan 

etableringsreformen.  

 

2.3 Forskningsetik 

2.3.1 Forskningsidealen 

I kriterierna för bedömning av forskning ingår reliabilitet, validitet och replikerbarhet (Bryman 

och Bell 2005, s. 48) samt originalitet, som behandlas i kapitel ett3, och etik (Vetenskapsrådet 

2011, s. 24). Dessa kriterier behandlas i följande stycken och validitetsbegreppet vidgas med 

generaliserbarhet för att inkludera både inre och yttre validitet. 

                                                           

2
 FORES benämner sig själva som en grön och liberal tankesmedja. Centerpartiet är FORES största enskilda 

finansiär. FORES får även anslag från forskningsstiftelser. För vidare information se www.fores.se  
3
 Se avsnitt 1.5 kunskapsbidraget för resonemanget kring originalitet 
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Etiska aspekter 

Dålig forskningsetik kan förebyggas genom att metodvalen är väl genomtänkta och öppet 

redovisade i rapporten (Vetenskapsrådet 2011, s. 24), vilket görs i detta kapitel. I god 

forskningsetik ingår bland annat att tala sanning om forskningen, redovisa utgångspunkten för 

forskningen samt metoderna och resultaten (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). I mötet med 

informanter och andra forskare har vi berättat öppet vad vi vill undersöka och vilken vår 

utgångspunkt har varit och det är möjligt för alla som vill att följa våra metodval och resultat som 

vi har offentliggjort i denna rapport.  

 

Att vara öppen med sina källor, inte stjäla andras forskningsresultat och att vara rättvis i 

bedömningen av andras forskning hör också till god forskningsetik (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). 

Vi har följt vedertagna citerings- och referensregler, angivit var vi har hittat vår information och i 

största möjligaste mån citerat framstående forskare inom området och använt forskning som har 

legat nära vårt eget forskningsområde. 

 

De som har medverkat på intervjuer har fått ge sitt samtycke till att intervjun genomförts, 

spelats in och använts för vår rapport. Vi har även erbjudit våra informanter anonymitet i 

rapporten. Eftersom forskningsmaterial ska vara tillgängligt för andra forskare har våra intervjuer 

bevarats och arkiverats. 

  

Reliabilitet 

Reliabilitet återger hur tillförlitlig metoden för undersökningen är; om resultaten är stabila över 

tid, om intervjumetoderna som används är konsekventa och om besluten som tas kring 

kategoriseringen av data genomförs på ett metodiskt sätt. Det sistnämnda kan bli problematiskt 

om fler än en forskare är involverad (Bryman 2012, s. 169), vilket är fallet i vår studie. De resultat 

som vi har fått fram är tidsbundna, eftersom institutionell förändring är en pågående process 

och eftersom etableringsreformen infördes nyligen. Däremot kan de institutionella 

förändringarna följa ett mönster som är applicerbart även på andra sammanhang och 

tidsperioder. 

 

För att stärka trovärdigheten innehåller denna studie två typer av triangulering; 

metodtriangulering och forskartriangulering. Olika aktörer har intervjuats för att undvika att en 
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enskild persons perspektiv ligger till grund för resultaten och primär data kompletteras med 

skriftliga källor. På detta sätt uppnås metodtriangulering. (Jack och Raturi 2006, s. 346) I 

kontakten med tre av fem aktörer har vi dessutom intervjuat två personer per arbetsplats, vilket 

säkerställer trovärdigheten i respondenternas svar (Gustavsson, 2004). Alla intervjuer har 

genomförts av oss som forskarpar, i enlighet med forskartriangulering (Jack och Raturi 2006, s. 

346), med samma frågemall och i respondentens arbetsmiljö. Problematiken med kodning har vi 

löst genom att alla intervjuer har spelats in och transkriberats, samt skickats till informanten för 

godkännande. På detta sätt har informanterna haft möjligheten att klargöra eventuella 

missförstånd och göra förtydliganden. 

 

Validitet 

Med validitet menas den interna validiteten; om det som mäts i arbetet är det som skall mätas. 

Validiteten är sammankopplad med reliabiliteten, eftersom mätmetoderna måste vara pålitliga 

för att studiens resultat ska vara giltiga. (Bryman 2012, s. 47) Att se hur de nationella målen 

överförs till den lokala verksamheten är en komplex uppgift och därför har vi samlat in data från 

så många olika källor som möjligt för att få en heltäckande bild av de mekanismer som spelar in. 

Bryman och Bell (2005, s. 49) skriver att den interna validiteten är hur pass övertygande det är 

att den oberoende variabeln som identifieras i slutsatsen påverkar den beroende variabeln. 

Överfört till vår studie blir detta hur övertygade vi kan vara om att de institutioner som vi 

konstaterar påverkar etableringsreformen verkligen gör det och har de effekter som vår analys 

kommer fram till. Ett sätt att kontrollera detta skulle kunna vara genom att 

rekommendationerna i kapitel 8 implementeras och att det sedan görs en ny studie som också 

undersöker måluppfyllelsen och hinder. 

 

Generaliserbarhet 

En vanlig kritik mot kvalitativ forskning är osäkerheten kring om resultaten kan generaliseras och 

sträckas utanför det enskilda fall som har studerats (Bryman 1997, s. 106). Generaliserbarhet kan 

också kallas extern validitet (Bryman och Bell 2005, s. 73). Det finns tre huvudsakliga 

tillvägagångssätt för att minska denna osäkerhet (Bryman 1997, s. 107f) och vi anser att vi har 

uppfyllt alla tre. Det första är att genomföra intervjuer i flera olika miljöer och det andra är 

forskartrianguleringen. Det tredje är att undersöka fall som är typiska för de kännetecken som 

studeras. Då Arbetsförmedlingen är den samordnande aktören och då vi har intervjuat tre olika 
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etableringslotsar anser vi att även det tredje villkoret har uppfyllts genom våra metodval. 

(Bryman och Bell 2005, s. 320) 

 

Vi anser att de resultat och slutsatser som vi kommit fram till i vårt arbete till största delen är 

generaliserbara på etableringsreformen över hela landet. Denna bedömning gör vi utifrån det 

faktum att vi utöver i våra intervjuer har hittat stöd för våra resultat i artiklar, rapporter, och 

nyhetsrapporteringar.  

 

Replikerbarhet 

Att kunna upprepa ett tidigare forskningsresultat är nödvändigt för att uppnå trovärdighet. 

Bryman (1997, s. 51ff) skriver att replikering är vanligt inom kvalitativ forskning och att det är 

möjligt om samma undersökningsfrågor och ett liknande urval används som vid den tidigare 

forskningen. Grunden för replikering är att forskaren i detalj beskriver sitt tillvägagångssätt 

(Bryman och Bell 2005, s. 48), vilket vi har gjort i detta kapitel. Utöver beskrivningarna och 

reflektionerna kring våra metodval finns även våra informanters arbetsplats, titel och erfarenhet 

redovisade, samt namn på de informanter som ej valt att vara anonyma. I vår rapports bilaga 

finns även våra intervjumallar och all information från skriftliga källor har redovisats med 

sidhänvisning. 

 

2.3.2 Felkällor och brister 

Metodkapitlet har hittills behandlat vilka åtgärder vi har genomfört för att undvika systematiska 

fel i vårt arbete, men det finns självklart delar som kan leda till felkällor och brister. En 

problematik är att etableringslotsar har olika karaktär till både inriktning, juridisk form och 

storlek. Vi har endast intervjuat fyra anställda hos tre etableringslotsar, vilket begränsar 

möjligheten för oss att generalisera våra fynd till hela etableringslotsverksamheten. Det som 

talar emot denna begränsning är att vi under våra intervjuer upptäckte en mättnad i 

intervjusvaren, där informanter bekräftade och återupprepade information som vi hade fått 

under tidigare intervjuer eller från andra källor. Om endast en informant givit en viss information 

har vi betonat detta i vår empiri. 

 

Under intervjuerna fick vi teorier om varför vissa delar av etableringsreformen fungerar bra eller 

mindre bra som inte direkt baserades på relationen mellan Arbetsförmedlingen och 
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etableringslotsarna, exempelvis när en annan myndighet var inblandad. Eftersom vi inte 

intervjuat någon annan aktör kan vi därför inte säga hur övriga aktörer upplever vissa situationer 

som Arbetsförmedlingen eller etableringslotsarna har tagit upp utöver vad som står i 

Arbetsförmedlingens eller Statskontorets rapporter.  

 

I vårt arbete analyseras hindren och möjligheterna för de nyanlända som etableringsreformen 

har inneburit. De nyanländas perspektiv ligger dock inte till grund för informationsinsamlingen, 

då varken vi eller Statskontoret har intervjuat nyanlända och Arbetsförmedlingen själva i sina 

rapporter endast hänvisar till stickprov. Detta perspektiv saknas och slutsatserna om de 

nyanländas incitament och situation bygger enbart på andrahandskällor. Bilden av 

etableringsreformen som helhet hade också kunnat kompletteras ytterligare om vi hade haft tid 

och möjlighet att även genomföra observationer, utöver de som vi har kunnat göra i direkt 

samband med våra intervjuer, men detta valdes bort till förmån för fler intervjuer. 
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3 Teoretisk referensram 

Följande kapitel redovisar de teoretiska utgångspunkterna för arbetet, med fokus på 

institutionell teori och Douglass Norths arbete. Även teorier om integration, och framförallt 

kopplingen mellan bosättning och integration, behandlas. 

 

3.1 Vad är en institution? 
Enligt den institutionella ekonomiska teorin är institutioner reglerna som omger oss. Dessa 

regler är ett sätt att ekonomisera interaktioner eftersom de hjälper till att förutse andras 

beteenden. Att känna till andras förväntade beteende minskar osäkerheten, vilket innebär att 

transaktionskostnaderna blir lägre vilket i sin tur förenklar interaktioner. Om olika aktörer som 

interagerar följer olika regler som skiljer sig för mycket från varandra kan det förhindra att 

interaktionen mellan individerna leder till någon transaktion. (Ollila 2009, s. 14) 

 

Tillgången på information påverkar aktörernas beteende och är en förutsättning för att de skall 

kunna handla på ett rationellt sätt. Enligt North finns inga institutioner i de neoklassiska 

ekonomernas värld eftersom fullständig rationalitet och fullständig information gör 

institutionerna överflödiga. North anser att individer saknar fullständig information och har en 

begränsad mental kapacitet. Människorna skapar därför regler och normer för att strukturera sin 

värld. (North 1993, s. 159-160) 

 

Institutioner tillhandahåller information angående andras beteende, upprätthållande 

mekanismer för avtal, straff för avvikelser från avtal och så vidare. Men institutioner är inte bara 

skriftliga regler, utan tillhandahåller också ett moraliskt ramverk som aktörer använder för 

tolkningar och handlingar. Individers beteenden bygger således inte bara på nyttomaximerande 

val utan är också kopplade till deras världssyn. (Hall 1996, s. 939)   

 

Etablerade samhällen skapar sina egna regler baserade på allmänna lagar och lagar gällande 

speciella ändamål, som exempelvis avtalslagar. Även i de mest organiserade samhällena kommer 

de flesta reglerna att vara informella och grundade på vanor och beteendenormer. (Ollila 2009, 

s. 14) Detta beror på att formella regler kan förändras över en natt, medan de informella 

begränsningarna inte gör det, då de ofta består av ett djupt rotat kulturarv (North 1994a, s. 366). 
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Utan att förneka att människor gör medvetna val, baserar de stor del av sitt agerande på 

etablerade rutiner eller familjära beteendemönster för att uppnå sina mål. Att följa ett 

ineffektivt beteendemönster kan vara rationellt, om avvikelser gör att individen får det sämre än 

vad som annars skulle vara fallet. Ju mer en institution bidrar till att lösa kollektiva dilemman 

eller ju större nytta från transaktioner den möjliggör, desto starkare kommer institutionen att 

vara. (Hall 1996, s. 939-940) 

 

3.1.1 Organisationers överlevnad 

När North beskriver aktörerna som agerar utifrån institutioner kallar han dem spelare. Spelarna 

är organisationer, varav det finns olika typer; ekonomiska, politiska och utbildande, som har 

olika mål. Det kan vara att maximera vinsterna eller att förbättra möjligheterna till att bli 

omvald, men det ultimata målet är att överleva. (North 1997, s. 6) Vilka organisationer som 

uppstår och vilka som överlever kommer att reflektera vilka möjligheter som sammansättningen 

av institutionerna, den institutionella matrisen, erbjuder. (North 1994a, s. 361) 

 

De rådande institutionerna bestämmer incitamentsstrukturen i samhället. Beroende på vilka 

institutioner som finns kommer olika sorters ekonomisk aktivitet att vara lönsam och på så vis 

gör att spelarna anpassar sitt beteende efter regler om exempelvis inträde på en marknad. 

Framförallt är regler som uppmuntrar entreprenörsanda viktiga. (North 1994b, s. 1) 

 

Vidare påpekar North att det är grundläggande att det finns regler som utesluter organisationer 

som har misslyckats: 

”The structure of rules, therefore, must be not only one that rewards 

successes but also one that vetoes the survival of maladapted parts of 

the organizational structure, which means rules for dissolving 

unsuccessful efforts as well as for promoting successful ones are 

necesssary [sic].” (North1994b, s. 2) 
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3.1.2 Institutionell förändring 

Institutioner kan uppfattas som statiska och svårföränderliga, men befinner sig ofta i en, om än 

långsam, ständig förändring. En av de faktorer som skapar behovet av institutioner och som 

också bidrar till deras förändringar är transaktionskostnaderna som existerar i interaktionen 

mellan aktörer. Endast när det inte existerar några transaktionskostnader kommer aktörer att 

maximera sin aggregerade inkomst oavsett hur den institutionella strukturen ser ut. När det 

finns transaktionskostnader däremot spelar institutioner en roll för utfallet. Institutioner skapas 

inte för att vara socialt effektiva utan reglerna uppstår istället hos personerna med 

köpkraftsintresse. Eftersom det finns transaktionskostnader och icke fullständig information 

kommer aktörer till en början att skilja sig mycket åt i fråga om mål och tillvägagångssätt, men 

med tiden kommer de aktörer som saknar adekvata mål eller tillvägagångssätt att slås ut. En 

likformning av aktörernas agerande kommer uppstå och runt detta bildas institutioner och 

regelverk för hur aktörer skall bete sig för att överleva. (North 1994a, s. 360-361) 

 

Transaktionskostnaderna bidrar till att utveckla och förändra institutionerna, men det är inte 

den enda faktorn som bidrar till förändringen. Kultur och traditioner är den grund som individer 

använder för interaktion med varandra. Med tidens gång tillkommer erfarenheter som ett slags 

kumulativt lärande och leder till gradvisa förändringar i traditioner (Ollila 2009, s. 15). North 

skriver att individer med olika erfarenheter utvecklar olika mentala modeller för att tolka sin 

omvärld. Ny kunskap kommer att förändra och påverka individers mentala modeller (North 

1993, s. 161). En mycket viktig faktor när det gäller att få till stånd en progressiv institutionell 

förändring är att det skall finnas någon slags medvetenhet inom gruppen att det finns behov av 

att förändra rådande beteendemönster och tankebanor för att uppnå en högre effektivitet i den 

problemlösande processen. (Bush 1987, s. 1102) 

 

Inom den institutionella strukturen i ett samhälle finns en kunskapsbank som är fördelad mellan 

ett ceremoniellt och ett instrumentellt beteendemönster (Bush 1987, s. 1091). Ceremoniella 

värderingar kopplar samman beteende inom institutionen genom att tillhandahålla 

referensramar för att bedöma beteendet. Legitimiteten för ceremoniella värden finns i 

traditioner och de myter som berättigar deras existens. Instrumentella värderingar däremot 

kopplar samman beteendet i samhället med dess förmåga att öka effektiviteten i samhället och 

möjligheten till problemlösning. (Bush 1987, s. 1079) 
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Teknologiska förändringar är viktiga för att en institutionell förändring skall kunna komma till 

stånd. Teknologisk utveckling behöver inte var fysisk teknisk utveckling av maskiner och redskap 

utan är snarare förändringar i tankebanor och problemlösning. Problemlösningsprocessen i ett 

samhälle skapar innovationer i sättet som man framställer materiella föremål, på så vis 

förändras den industriella miljön som gemenskapen är verksam i och denna förändrade miljö 

skapar ytterligare förändringar i de rådande tankebanorna om hur verksamheten skall drivas. 

(Bush 1987, s. 1086-1087) Den rådande kunskapsbanken i ett samhälle sätter gränserna för vilka 

och hur stora institutionella förändringar som kan göras (Bush 1987, s. 1105). Detta innebär att 

det måste finnas en kompabilitet mellan rådande värderingar och potentiella förändringar. 

 

Försöken att bibehålla de rådande värderingarna och strukturerna vid intåg av nya teknologier 

kallas past-binding. Värderingarna kommer dock också att förändras något när ny teknik kommer 

då delar av den nya kunskap som den medför kommer att absorberas in i de rådande 

beteendemönstren i samhället. Teknologisk utveckling innebär inte per automatik skett 

institutionell förändring om värderingarna är oförändrade. Institutionell förändring sker därmed 

endast om det sker en förändring i värderingarna hos en institution. (Bush 1987, s. 1094). För att 

lösa denna konflikt kan de formella och informella reglerna anpassas för att nå en jämvikt som 

inte blir så uppseendeväckande som den första förändringen från början var tänkt att bli (North 

1994a, s. 366). Institutionell förändring är beroende av befintliga institutioner och val som hart 

gjorts tidigare, något som kallas stigberoende. Lönsamheten och överlevnaden för en 

organisation är beroende av den institutionella matrisen. Den institutionella strukturen har 

möjliggjort deras existens och deras kontrakt och relationer med andra aktörer har konstruerats 

utifrån dem. (North 1997, s. 9)  

 

3.1.3 Tillit 

Tillit fyller en viktig funktion i ekonomin då den reducerar transaktionskostnader som skulle 

uppstå om andra aktörers handlingar skulle behöva verifieras och ger mer tid till produktivt 

arbete. Både antalet transaktioner och hastigheten de genomförs med ökar om det finns tillit 

mellan aktörerna. (Berggren och Jordahl 2006, s. 46) Statsvetaren Rothstein menar att en viss 

tillit mellan aktörerna krävs för att det ska finnas ett fungerande system där aktörer sköter sig. 

Rothstein använder Ryssland som ett exempel, där den högre benägenheten att inte betala skatt 

än i Sverige främst sker av två anledningar; att de upplever att andra personer inte betalar den 

skatt de bör och att myndigheterna som övervakar och förvaltar skattemedlen är korrupta. Även 
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på de högre instanserna förklaras korruptionen som ett socialt dilemma där byråkraterna 

menade att de skulle sluta delta i korruptionen om merparten av övriga inblandade också 

slutade delta. Andra studier visar att det i USA fanns en tendens bland invånarna att motstå 

frestelsen att skattesfuska om de litade på att andra medborgare och politiska ledare fullföljde 

sina sociala kontrakt. Roten till problemet var att ju mer individer upplevde att andra individer 

och organisationer fuskade, desto större blev skattefusket och korruptionen i samhället. 

(Rothstein 2000, s. 478-479) 

 

Om det då saknas tillit mellan aktörer och denna tillit krävs för att få en fungerande marknad, 

hur kan då denna tillit skapas? Att placera aktörer i mindre grupper där de tvingas prata med 

varandra hjälper enligt Rothstein till att skapa tillit och samarbete mellan parterna. Men den här 

metoden för att hantera problem har en begränsning då den endast är effektiv på mindre 

grupper. På större grupper blir fokus att öka den negativa avkastningen från att bryta mot 

reglerna så pass mycket att den avskräcker aktörer från att ägna sig åt ett opportunistiskt 

beteende. Rothstein skriver också att lagar och reglers funktion som en tillitshöjande institution 

inte kommer att fungera om det saknas starka etiska normer som motsätter sig ett 

opportunistiskt beteende. Formella institutioner kan hjälpa till att skapa tillit men det är de 

informella begränsningarna som uttrycks i beteendenormer, konventioner och interna 

beteendekoder som i grunden har störst betydelse. (Rothstein 2000, s. 481-483) 

 

3.1.4 Enforcement4 

För att ett kontrakt mellan två aktörer ska uppfyllas krävs en tillsyn, enforcement, av kontraktet. 

Ett kontrakt är self-enforcing när båda parterna tjänar på att uppfylla kontraktet och fördelarna 

är större än kostnaderna. (North 1990, s. 55) I vissa fall finns det dock fördelar med att bryta ett 

kontrakt, och i en klassisk situation med fångarnas dilemma är det mest fördelaktigt om 

fångarna samarbetar (North 1990, s. 56, Posner 2000, s. 14). Dock kan båda fångarna välja att 

bryta avtalet, eftersom risken finns att den andra parten bryter avtalet först, vilket blir negativt 

för den andre fången. Under sådana omständigheter kommer en rationell individ att nå en 

paretoineffektiv lösning där båda individerna får det sämre än vad som hade varit fallet om de 

hade samarbetat. En situation av den här typen kan lösas genom att parterna genom ett juridiskt 

                                                           

4
 Vi har valt att inte översätta ordet enforcement i studien, då enforcement kan översättas med både 

uppföljning och tillsyn och vi anser att den engelska termen innefattar båda begreppen. 
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kontrakt binder sig att uppfylla sina förpliktelser. Genom att göra så uppstår ännu en 

transaktionskostnad och den totala kostnaden för transaktionen kan då överstiga nyttan. (North 

1990, s. 56) 

 

Institutionell teori diskuterar hur upprepningen av transaktioner påverkar aktörernas beteende 

gentemot varandra. Om spelet mellan två aktörer pågår under obestämd tid, istället för att vara 

en engångsföreteelse, lönar det sig oftast för parterna att uppfylla sina förpliktelser gentemot 

varandra då den långsiktiga vinsten från samarbete är större än de potentiella vinsterna från att 

frångå avtalet. (North 1990, s. 56, Posner 2000, s. 15) Detta gäller dock endast så länge spelet 

pågår i evighet. Om spelet närmar sig sitt slut eller om någon av parterna upplever att det 

närmar sig sitt slut så kommer den potentiella vinsten av att frångå ett avtal att påverka 

aktörernas beteende. Om spelet fortgår innebär det inte att transaktionskostnaderna försvinner 

helt, då information om motparten fortfarande behöver anskaffas. Under väldigt enkla 

förhållanden, när parterna har tillgång till perfekt information och när transaktionen sker i 

evighet mellan samma parter, kan en självreglerande, kooperativ lösning skapas. I realiteten sker 

dock transaktioner mellan många olika parter och informationen som är tillgänglig vid varje 

transaktion kan variera kraftigt men aldrig vara perfekt. De flesta transaktioner sker dessutom 

endast vid ett enstaka tillfälle. Uppkomsten av ett självreglerande system för transaktioner är 

därför högst osannolik vilket innebär att en tredje part behövs som kan agera som tillsynsorgan. 

(North 1990, s. 56-57) 

 

Enforcement är dock kostsamt. Det är kostsamt att få reda på om någon part inte lever upp till 

sin del av avtalet och ännu mer kostsamt att ta reda på i vilken grad avtalet inte har 

upprätthållits. Att sedan genomdriva bestraffning på den part som brutit avtalet blir ytterligare 

en kostnad, som i sin tur är högre än de föregående. (North 1990, s. 58) 

 

3.2 Teori om integration 

3.2.1 Bosättning 

I många nordeuropeiska länder har invandrarströmmarna de senaste åren ökat och så även i 

Sverige. Detta i kombination med en trend där invandrare bosätter sig i samma områden har lett 

till att bosättningssituationen mellan inrikes födda och utrikes födda skiljer sig åt. I vissa städer 

finns områden där de inrikes födda individerna har blivit en minoritet.  (Andersen 2010, s. 281) 
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De etniska minoriteternas bostadssituationer kan bland annat förklaras av deras brist på 

resurser. Det gäller inte bara ekonomiska resurser utan också deras kulturella, sociala och 

personliga kapital. Det är framförallt dessa icke-ekonomiska resurser som de etniska 

minoriteterna saknar. På delar av bostadsmarknaden är goda kontakter och kunskaper om de 

rådande institutionerna avgörande för att erhålla en bostad. Detta gäller framförallt privata 

hyresvärdar. (Andersen 2010, s. 282) 

 

Sociologen Andersen menar att förklaringen till en koncentration av etniska minoriteter i en del 

segment av bostadsmarknaden skulle vara att medlemmar av minoriteterna har vissa 

preferenser eller beteenden som kulturellt betingade eller ihopkopplade med deras speciella 

situation som immigranter. En viktig aspekt för individernas val av område är huruvida det finns 

många andra med samma etniska bakgrund i området. Detta är konsekvent med beteendet hos 

många bostadssökande, att de vill bo i områden med människor med liknande social status och 

kulturell bakgrund. (Andersen 2010, s. 282) 

 

Valet för immigranter att flytta in i områden med stor del av deras landsmän kan också ses som 

en del av en överlevnadsstrategi för att bli integrerad i det nya landet. Ett av argumenten är att 

immigranter ofta har släkt och vänner i områdena som de vill bo nära. Att kunna ta del av ett 

nätverk, vilket underlättas i dessa områden, förbättrar möjligheterna för medlemmarna att 

kunna få ett arbete. Ofta finns det också lokala butiker med varor från hemlandet. Till sist kan 

också känslan av säkerhet i välbekant social och kulturell miljö vara viktig. (Andersen 2010, s. 

282) 

 

Att de nyanlända bosätter sig i områden där det redan finns många av deras landsmän behöver 

således inte vara negativt ur en integrationssynpunkt. Graden av assimilation beror inte enbart 

på hur väl immigranter passar in på den inhemska arbetsmarknaden och dess kultur utan också 

till vilken grad övriga samhället accepterar och anpassar sig till särskiljda immigrantgrupper. 

Därmed spelar historien en roll för gruppers förmåga att bli en del av ett nytt samhälle. Ju mer 

etablerad en grupp är i samhället, desto snabbare kommer det att gå för nya immigranter, från 

samma grupp, att integrera sig i samhället. (Hatton och Leigh 2011, s. 390) 
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3.2.2 Barriärer 

En lyckad integrering av invandrare på arbetsmarknaden beror på individens utbildningsnivå och 

andra humankapitalrelaterade variabler, såsom antal år i det nya landet. Effekterna av antal år 

som personen befunnit sig i det nya landet reflekterar individens anpassning till värdlandets 

arbetsmarknad genom förvärv av relevanta färdigheter och erfarenheter. Nyare studier menar 

dock att då urikes födda innehar erfarenheter och färdigheter som skiljer sig från de inrikes 

födda finns det potentiella fördelar med ett utbyte mellan grupperna. Dessa skillnader kan dock 

också fungera som en barriär mellan grupperna och höja transaktionskostnaderna. En hög 

koncentration av lågutbildade immigranter minskar priset på immigrant-intensiva varor och 

tjänster; varor och tjänster som uppstår eller vars utbud kraftigt ökar av att en hög andel 

immigranter arbetar inom en viss bransch. Ju större en etnisk grupp är i ett område desto större 

kommer utbudet att vara, och som en följd, kommer priset på dessa varor att vara lägre. (Hatton 

och Leigh 2011, s. 391) 

 

Om det är få invandrare i ett område kommer kostnaden för att göra transaktioner med andra 

grupper att vara högre och individen har ett större incitament i att göra investeringar som 

reducerar barriärerna, som till exempel att lära sig det inhemska språket. Det finns dock en rad 

andra möjliga effekter som etnisk koncentration i ett område kan ha för individers integration. 

En är att det kan finnas skalekonomiska fördelar vid produktion av etniska varor som gynnar 

individen vilket ger denne en högre inkomst i ett område än vad som skulle vara fallet på andra 

platser i samhället. Det kan också vara så att det generellt i samhället sker en diskriminering av 

en viss etnisk grupp, på till exempel arbets- och bostadsmarknaden, vilket gör att individer har 

större nytta av att stanna i områden som består av deras egen etniska grupp. Å andra sidan kan 

också en koncentration av en etnisk grupp leda till negativa effekter som minskade möjligheter 

och minskad handel. En ackumulation av en viss etnisk grupp i ett område kan således ge både 

positiva och negativa effekter. (Hatton och Leigh 2011, s. 391) 

 

Immigranter som identifierar sig med kulturen i värdlandet kan klassificeras som assimilerade 

medan immigranter som identifierar sig med både värdlandet och ursprungslandets kultur 

klassificeras som integrerade. Immigranter som anses vara assimilerade har lättare att erhålla ett 

arbete och tjänar mer pengar än immigranter som inte identifierar sig med värdlandets kultur. 

Immigranter som anses vara integrerade har i sin tur än större chanser att erhålla ett arbete och 

tjäna mer pengar än de som anses vara assimilerade. En viss identifikation med sin ursprungliga 
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kultur är alltså nödvändigtvis inte negativt ur arbetssynpunkt. (Hatton och Leigh 2011, s.392) 

Beroende på hur länge en etnisk grupp har funnits i ett land så kommer dess medlemmar att ha 

olika möjligheter till arbete. När Kineser kom till New York arbetade de till en början mestadels 

inom restaurang, tvätt och textil industrin. Med tiden kunde nästa generation diversifiera sig 

yrkesmässigt dels genom sin egen anpassning och dels genom att värdnationen och dess 

invånare vant sig vid immigranterna. Utvecklingen av en etnisk grupp och dess acceptans i 

samhället är en av de faktorer som påverkar utfallet för immigranterna. Det andra är 

immigranterna själva. Immigranternas utbildning och kompetens påverkar i stor utsträckning 

deras integration i samhället. Immigranter med lite eller ingen utbildning och utan relevant 

kompetens kommer att i större utsträckning vara beroende av mottagandets kontext. 

Immigranter som istället är högutbildade har troligtvis bättre språkkunskaper och generellt sett 

ett humankapital som är bättre anpassat till värdlandets arbetsmarknad. Dessa immigranter kan 

i större utsträckning manövrera utanför den etniska ekonomin och därmed har deras etniska 

bakgrund mindre betydelse. (Hatton och Leigh 2011, s.393) 

 

En ytterligare barriär som uppstår för invandrare i ett samhälle är att de upplever högre 

transaktionskostnader vid konsumtion av inhemska varor. Information om varors kvalitet kan 

erhållas genom att söka efter informationen, men när sökkostnaden blir för hög kommer 

upplevelsen av varan styra valet som konsumenten gör. Inspektion är viktigt för att förmedla 

information om varor, men även marknadsföring kan hjälpa till vid informationshämtningen. 

Missledande marknadsföring anses innebära en kostnad för den sändande aktören då framtida 

reklam kommer att tappa sin trovärdighet och står för kostnaden att exponera sig för 

konsumenter som väljer att inte köpa varan. Konsumenter kan därför ha ett visst förtroende för 

att reklamen ligger nära sanningen. Varor kan delas upp i sökvaror och upplevelsevaror. Att 

reklamen bör ligga nära sanningen gäller dock för typiska sökvaror som exempelvis möbler, 

porslin och kläder, men den här typen av förtroendeförhållande anses dock ej finnas när det 

gäller upplevelsevaror, som tjänster. (Furubotn och Richter 2010, s. 4) Den kontroll 

konsumenterna har över marknaden för dessa varor är huruvida hon väljer att återupprepa sitt 

köp eller ej. Konsumenterna får ingen direkt information från reklamen angående upplevelsens 

kvalitet, utan snarare indirekt information. Konsumenten lär sig att varan marknadsförs och får 

därmed kunskap om varans existens. Detta reducera den sökkostnad som annars är förknippad 

med konsumtion av varor. (Furubotn och Richter 2010, s. 5) 
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4 Integrationsarbetet innan etableringsreformen 

För att skapa en förståelse för hur integrationsarbetet såg ut innan etableringsreformen, samt 

vilka problemområden som har identifierats av forskare, följer ett kortare kapitel om det tidigare 

integrationsarbetet. 

 

4.1 Kommunerna sköter verksamheten 

Den senaste stora reformen innan etableringsreformen skedde 1985 när kommunerna tog över 

ansvaret för mottagandet av flyktingar från Arbetsmarknadsverket. Bakgrunden till detta beslut 

var att invandrarströmmarna till Sverige successivt hade skiftat från arbetskraftsinvandring till 

flyktinginvandring. Flyktingarna ansågs ha andra behov och arbetet med de nyanlända 

flyktingarna hamnade ofta på socialtjänstens bord. Som kompensation för mottagandet av 

asylsökande och flyktingar fick kommunerna ett schablonbelopp av staten för varje enskild 

flykting. (Prop. 2009/10:60, s.136) 

 

Rekommendationer för vad introduktionsprogrammet skulle innehålla fanns, dock fick 

kommunerna själva bestämma hur de ville arbeta och samverka med andra aktörer. (Prop. 

2009/10:60, s.30) Den nyanländes introduktionsersättning betalades endast ut om den 

nyanlände följde introduktionsplanen. Syftet med detta var att den nyanlände skulle vara aktiv i 

sin etablering. Detta fungerade dock inte fullt ut, då många kommuner utformade 

introduktionsplanen på ett sätt som inte uppmuntrade aktivt deltagande från den nyanlände.  

(Prop. 2009/10:60, s. 100) 

 

4.2 Från invandrarpolitik till integrationspolitik 

1997 antog riksdagen propositionen Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik 

till integrationspolitik som byggde på att integrationsarbetet skulle fokusera på generella 

åtgärder för alla invånare i Sverige istället för att vara inriktat på säråtgärder för invandrare. Vid 

behov kunde extra åtgärder för exempelvis nyanlända invandrare sättas in för att komplettera 

insatserna. En stor förändring som denna proposition innebar var att integrationsområdet fick en 

sektorsöverskridande karaktär där målen inom integrationspolitiken skulle genomsyra all 

offentlig verksamhet (Andersson 2011, s. 13). Fler aktörer skulle arbeta med integrationen, vilket 
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kräver en samordning av insatser (Qvist 2012, s. 10-11). Målet med denna samverkan var att de 

olika aktörerna skulle bidra med sina infallsvinklar och kompetenser, vilket i sin tur skulle ge 

upphov till synergieffekter (Qvist 2012, s. 207). 

 

4.3 Utmaningar för integrationspolitiken 

4.3.1 Ansvar och uppföljning 

En utmaning som forskare har identifierat med det tidigare systemet är att det inte fanns 

betydande möjligeter till formell kontroll av insatserna kring flyktingmottagandet. Dessutom har 

ansvarsutkrävandet från central nivå varit mycket litet. Detta har lett till att överenskommelser 

mellan aktörer har blivit en standard som reglerat samverkan kring integrationsarbetet. 

Samverkan har framförallt vilat på normativa mekanismer, såsom nätverk och informella 

relationer, som har etablerats under lång tid och på olika nivåer. (Qvist 2012, s. 197-198) 

 

Friheten hos lokala aktörer har varit relativt stor inom nationellt satta ramar och det har funnits 

en kritik mot skillnaden mellan den målsättning som har formats på statlig nivå och den lokala 

verksamheten. Just samverkan och samordning har kritiserats i flera utredningar utförda av 

bland annat Statens Offentliga Utredningar, Riksrevisionen och Integrationsverket. (Qvist 2012, 

s. 10-11) 

 

4.3.2 Samverkan, resultat och mätbarhet 

Samverkan mellan aktörerna fungerade inte som förväntat och det saknades ett tydligt fokus på 

en arbetsmarknadsinriktning. (Prop. 2009/10:60, s.37).  Mediantiden för nyanlända att erhålla 

ett arbete var innan etableringsreformen cirka sju år (Int. 1, Int. 3). Synergieffekterna som 

aktörernas kompletterande kunskaper skulle ge upphov till har inte uppstått på 

integrationsområdet. Statsvetaren Qvist som har undersökt institutioner inom 

integrationsarbetet skriver att eftersom aktörerna har haft liknande kunskaper och erfarenheter 

har interaktionerna dem emellan snarare lett till mer likformighet. (Qvist 2012, s. 207) Även 

riksdagens egen skrivelse Integrationspolitik för 2000-talet kommer fram till att genomslaget för 

integrationspolitiken inom olika samhällsområden är kluvet och att det fortfarande finns ett 

behov av en fördjupad integrationspolitik: 
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“Insatserna tycks inte alltid ha varit tillräckligt effektiva och de avsedda resultaten har 

inte uppnåtts. Skillnaderna mellan invandrare och människor födda i Sverige är 

fortfarande oacceptabelt stora. Detta gäller inte minst på arbetsmarknaden och i 

arbetslivet.” (Skr. 2001/02:129, s.119) 

 

Statsvetaren Andersson, som har studerat integrationspolitikens påverkan på den regionala 

utvecklingspolitiken, skriver att en av anledningarna till svårigheten att locka aktörer till 

samarbete är att utvecklingspolitik fokuserar på mätbarhet. För att få aktörerna att förstå nyttan 

med ett integrationsperspektiv måste resultat visas upp, trots att integration är svårt att 

utvärdera med kvantitativa indikatorer. (Andersson 2011, s. 215) 

 

4.3.3 Diskrepans mellan teori och praktik 

Skillnaden mellan teori och praktik är något som integrationspolitiken har utstått mycket kritik 

för. I en avhandling av statsvetaren Dahlström tar han upp hur retoriken inom invandrarpolitiken 

har förändrats, men att detta i sin tur inte har lett till motsvarande förändringar i det praktiska 

arbetet. Dahlström kommer bland annat till slutsatsen att retoriken och politiken aldrig har varit 

så löst sammankopplade som efter 1997, när det beslutades att integrationspolitiken skulle 

bedrivas tvärsektoriellt. (Dahlström 2004, s. 163-164) Dahlström får medhåll i sin kritik från 

Integrationsverket som skriver att problematiken inom den svenska integrationspolitiken inte är 

“vad som står skrivet utan vad som görs i praktiken” (Integrationsverket 2006, s. 32). 

 

Qvists fallstudier bekräftar också det påståendet. De lokala överenskommelserna visade upp en 

betydande konformitet med den externa styrningen, men trots detta fanns det ett glapp mellan 

vad som beskrevs i dokumenten och det praktiska arbetet. Arbetet byggdes snarare på 

normativa överenskommelser. Denna överenskommelsestrategi lever kvar även efter införandet 

av etableringsreformen. (Qvist 2012, s. 201) Qvist skriver att “så länge diskrepansen mellan 

centrala ambitioner och lokal praktik finns kvar är det troligt att nya reformer kommer vara ett 

bestående inslag på området, både lokalt och nationellt” (Qvist 2012, s. 11). 
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5 Etableringsreformen i teorin 

Detta kapitel redovisar vilket ansvar Arbetsförmedlingen, etableringslotsarna och de nyanlända 

har inom etableringsreformen. De övergripande målen med reformen beskrivs samt hur 

Arbetsförmedlingen, etableringslotsarna och de nyanlända är tänkta att arbeta inom reformen 

för att uppnå dessa mål. 

 

5.1 Övergripande mål 

Den nuvarande organiseringen av integrationsarbetet trädde officiellt i kraft 1 december 2010. 

Lagen syftar till ”att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- 

och samhällslivet. Insatserna ska /.../ stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet” 

(Lag 2010:197 § 1). Regeringens mål med reformen är att introduktionen för nyanlända ska 

förbättras genom ett större statligt ansvar och ett mer flexibelt system med privata aktörer och 

fokus på arbete från dag ett. Något som dock är oförändrat är att integrationsarbetet 

fortfarande sker tvärsektoriellt genom samarbete mellan olika aktörer, samt att det bygger på 

generella insatser för hela befolkningen som kompletteras med riktade åtgärder (Prop. 

2009/10:60, s.25). 

 

De uttalade mål med reformen som regeringen angav i sin proposition var: 

 en snabbare etablering på arbetsmarknaden för de nyanlända; 

 starkare incitament för både de nyanlända och de som anordnar insatserna; 

 ökad egenmakt och valfrihet för de nyanlända; 

 klara och tydliga ansvarsförhållanden; 

 ökad likvärdighet av etableringsinsatserna över landet; 

 bättre tillvaratagande av nyanländas kompetenser. (Prop. 2009/10:60, s.35-36) 

 

5.2 Arbetsförmedlingen 

5.2.1 Etableringsplan 

Arbetsförmedlingen är ansvarig för att upprätta den individuella planen för den nyanländes 

etableringsperiod, den så kallade etableringsplanen. Etableringsplanen styr vilka insatser och 

aktiviteter den nyanlände ska ta del av under den upp till 24 månader långa etableringsperioden 
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och omfattar verksamhet på heltid. Arbetsförmedlingen ska utforma, följa upp och revidera 

etableringsplanen tillsammans med den nyanlände och i samverkan med andra berörda aktörer 

(Arbetsförmedlingen et al. 2011, s. 3). Minst tre element ska ingå i planen; svenskundervisning, 

samhällsorientering och “aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i 

arbetslivet” (Lag 2010:197, 7 §).  Insatserna ska så långt som möjligt ske parallellt (Prop. 

2009/10:60, s. 68). 

 

Individanpassningen av insatserna bygger på kartläggningen av den nyanländes studie- och 

yrkesbakgrund. Insatserna bör vara “kunskapsbaserade, ändamålsenliga, individfokuserade, 

effektiva och jämlika” (Prop. 2009/10:60, s. 92), samt börja så snart som möjligt efter att 

individen har fått uppehållstillstånd. Det är Arbetsförmedlingen som utarbetar kvalitetskraven 

och har ansvaret för att ompröva och anpassa kraven utifrån uppföljningsarbetet. 

Arbetsförmedlingen ska också ställa krav på etableringslotsarnas kompetens och verksamhet och 

göra uppföljningar. (Prop. 2009/10:60,  s. 91 - 93) 

 

5.2.2 Samordningsansvaret 

Arbetsförmedlingen är den aktör som har huvudansvaret för varje nyanländs etableringsperiod. I 

detta ansvar ingår att stödja och pådriva de andra aktörerna som är involverade i arbetet. 

Tanken med Arbetsförmedlingens samordningsansvar är att de ska se helhetsbilden och kunna 

förbättra etableringsinsatserna genom ett enhetligt uppföljningssystem. (Prop. 2009/10:60, s.50) 

 

5.2.3 Bosättning 

I samband med etableringsreformen övergick huvudansvaret för bosättning från 

Migrationsverket till Arbetsförmedlingen (Prop. 2009/10:60, s. 51). Kommunen har också ett 

ansvar för bosättning då deras uppgifter omfattar mottagande, bostadsförsörjning och praktisk 

hjälp för nyanlända i samband med bosättning (Arbetsförmedlingen et. al 2011, s. 5). 

Arbetsförmedlingen ska dock ”vid behov” anvisa nyanlända en bosättningskommun 

(Arbetsförmedlingen et. al 2011, s. 4). En annan förändring är att arbetet med bosättning uttalat 

ska utgå från ett arbetsmarknadsperspektiv (Prop. 2009/10:60, s. 51). Målet med 

bosättningsprojektet är att de nyanlända skall erbjudas bostäder i områden med goda 

möjligheter till arbete och utbildning, där de kan få användning för sina erfarenheter. Att 

bosättningsarbetet ska ha ett arbetsmarknadsperspektiv innebär att de anvisningsbara platserna 
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skall ligga i kommuner inom pendlingsavstånd till en god arbetsmarknad (Statskontoret 2012, s. 

107).  

 

5.3 Etableringslotsarna 

I och med etableringsreformen infördes också en ny praxis där privata aktörer får agera som 

etableringslotsar åt de nyanlända immigranterna. Etableringslotsen kan vara ett privat företag 

eller organisation men får inte vara kommunalt, då det skulle gå emot idén med en ny 

utomstående aktör. (Arbetsförmedlingen et al. 2011, s. 3) 

 

5.3.1 Uppdraget 

Etableringslotsarna arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och har till uppgift att hjälpa den 

nyanlände att realisera och utveckla sin personliga etableringsplan. Lotsen som arbetar med de 

nyanlända skall på så sätt fungera som en länk mellan den nyanlände och det svenska samhället. 

(Arbetsförmedlingen et al. 2011, s. 3) Enligt Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag till 

etableringslotsen är syftet med etableringslotsen att denne ska hjälpa den nyanlände med: 

 kontakter och nätverk mot arbetslivet i Sverige; 

 orientering om det svenska arbetslivets allmänna villkor och krav; 

 möjlighet till socialt stöd. (Arbetsförmedlingen 2010, s. 2) 

 

Socialt stöd omfattar bland annat behov av bostad och hälso- och sjukvård, samt 

familjesituationen. Målet med lotsverksamheten är att den nyanlände ska uppnå egen 

försörjning genom arbete eller studier så snart som möjligt. (Arbetsförmedlingen 2010, s. 2) 

Etableringslotsarna väljer inte själva sina kunder, utan de blir valda av de nyanlända och måste ta 

emot alla sökande, oavsett vilket språk den nyanlände talar eller vilken utbildningsbakgrund 

denne har. (Arbetsförmedlingen 2012a, s. 67) 

 

Regeringen menade att det fanns behov av en ny aktör av den karaktär som etableringslotsen 

har för att få till stånd en snabbare etablering av nyanlända. Motiveringen var att för att kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden behövs, utöver lämplig utbildning och språkkunskaper, också 

ett personligt nätverk och kunskaper om hur arbetsmarknaden och det svenska samhället 

fungerar. (Prop. 2009/10:60, s. 75f)  
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5.3.2 Ekonomiska incitament 

Utredningen som låg till grund för utformningen av etableringsreformen kom fram till att 

ersättningen till etableringslotsarna ska vara prestations- och resultatbaserad för att ge 

etableringslotsarna incitament till att ge de nyanlända det stöd som behövs för att individen så 

snabbt som möjligt skall börja arbeta eller utbilda sig. För att insatserna ska ges i proportion till 

individens behov ges en högre ersättning till nyanlända om de börjar arbeta än om de väljer att 

utbilda sig. Regeringen ville också att insatser som ger arbete åt personer som står längre från 

arbetsmarknaden skulle berättiga etableringslotsen högre ersättning då dessa insatser 

förmodades kräva en större prestation. (Prop. 2009/10:60, s. 87) Ersättningen baseras både på 

antalet nyanlända som väljer lotsföretaget samt hur många av de nyanlända som får ett arbete, 

startar egen verksamhet eller börjar studera (Arbetsförmedlingen okänt år b, s. 10-11). I 

propositionen påpekas att för många och för höga krav kan leda till att för få aktörer blir 

intresserade av att vara etableringslots och att kraven måste vara realistiska för att konkurrens 

ska uppstå (Prop. 2009/10:60, s.93). 

 

5.3.3 Konkurrens och mångfald 

Ersättningssystemet som införts ska se till att etableringslotsarna aktivt arbetar för att de 

nyanlända ska nå självförsörjning. Den andra delen som ska skapa incitament för 

etableringslotsarna att göra ett bra jobb baseras på att de nyanlända själva väljer sin 

etableringslots, något som kallas valfrihetssystemet. I propositionen står följande om 

etableringslotsar och valfrihetssystemet: 

”Ett syfte med att införa ett valfrihetssystem är att skapa en mångfald av oberoende 

aktörer som i konkurrens med varandra kan utarbeta effektiva metoder för en snabb 

arbetsmarknadsetablering för nyanlända. Mångfalden och konkurrensen ger 

förutsättningar för innovativa lösningar och en kontinuerlig vidareutveckling av 

etableringsinsatserna.” (Prop. 2009/10:60, s. 93) 

 

5.3.4 Kritik mot etableringslotsarna 

Redan innan etableringsreformen genomfördes riktades kritik från flera instanser mot införandet 

av etableringslotsar. Kritikerna menade att ett nytt system med etableringslotsar var otydligt och 

att det inte skulle ge positiva effekter som ökad effektivitet eller en högre grad av 

måluppfyllelse. Många som ställde sig negativa till förslaget menade att en ny aktör egentligen 
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inte behövdes, utan att det som istället borde förändras var samordningen mellan befintliga 

aktörer och tydligheten i de uppdrag som dessa arbetar med. Enligt kritikerna skulle införandet 

av en ny aktör, etableringslotsen, försvåra samordningen jämfört med tidigare. En ytterligare 

invändning var att ett stort antal etableringslotsar innebar för många kontaktytor mellan dessa 

och övriga inblandade parter. Även den prestationsbaserade ersättningen blev kritiserad då det 

ansågs att de åtgärderna kunde leda till kortsiktiga lösningar som i det långa loppet varken skulle 

gagna samhället eller den nyanlände. (Prop. 2009/10:60, s. 98) 

 

5.4 De nyanlända 

5.4.1 Aktivt deltagande och ersättning 

En nyanländ har rätt till en etableringsplan fram till 12 månader efter att denne har folkbokförts 

för första gången i en kommun. (Arbetsförmedlingen et al. 2011, s. 3) Den nyanlände måste följa 

sin etableringsplan för att få ersättning. Då alla etableringsplaner innehåller etableringsinsatser 

innebär detta att ersättningen är villkorad med aktivt deltagande i etableringsinsatserna. (Prop. 

2009/10:60, s. 105) 

 

En nyanländ har möjligheten att arbeta vid sidan om sin etableringsplan, då sidoinkomster upp 

till ett visst belopp är tillåtna utan att ersättningen inom ramen för etableringsperioden sänks. 

Tanken med detta är att arbetslivserfarenheten ska påskynda övergången till arbete. Om den 

nyanlände inte följer etableringsplanen som en följd av att han eller hon arbetar betalas inte 

ersättningen ut. (Prop. 2009/10:60, s. 112)  

 

5.4.2 Egna val 

Att den nyanlände själv gör valet av etableringslots är en del i valfrihetssystemet, som syftar till 

att ge de nyanlända större inflytande och ansvar. När de nyanlända själva gör valet är 

målsättningen från regeringens sida att individen ska hamna i fokus och att kvaliteten på och 

mångfalden inom etableringslotsverksamheten ska höjas. Detta ska skapa en maktförskjutning 

från tjänstemännen och politikerna till de enskilda individerna. Reformen ger på så vis den 

nyanlända ett mer konkret inflytande över etableringsarbetet än tidigare och den enskilde 

individen får ett ansvar över sina egna val. (Prop. 2009/10:60, s. 35) Regeringen skriver att en av 

grundpelarna i valfrihetssystemet är den nyanländes rätt att byta etableringslots om han eller 
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hon önskar det. (Prop. 2009/10:60, s. 87) Arbetsförmedlingen får ej förorda någon 

etableringslots när den nyanlände gör sitt val och om en nyanländ ej har gjort ett val ska 

Arbetsförmedlingen tillhandahålla en etableringslots åt den nyanlände som väljs ut genom ett på 

förhand bestämt system. Detta blir ett så kallat ickevalsalternativ. (Prop. 2009/10:60, s. 95) 

 

5.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta de nationella målen och hur dessa ska uppnås följer tabell 2 på nästa sida, 

som visar målen, genomförandet och de förväntade effekterna av etableringsreformen. Därefter 

följer tabell 3 för att även sammanfatta etableringslotsarnas tilltänkta funktion inom 

etableringsreformen. 

 

  

  



31 

Tabell 2 - Övergripande mål med etableringsreformen 

Mål Genomförande Effekt 

Snabbare etablering AF har samlade ansvaret Arbete sätts i centrum 
på arbetsmarknaden för nyanländas etablering för insatserna 

Starkare incitament Tidsbegränsad ersättning till NA Incitament att delta 
  Villkor: aktivt deltagande i etableringsinsatserna 

  Möjligheten till sidoinkomster Minskade 
  ökar för NA inlåsningseffekter 

  Ekonomisk ersättning till EL när Ökad inriktning 
  nyanländ börjar studera/arbeta mot egenförsörjning 

Ökad egenmakt Valfrihetssystemet med EL Höjd kvalitet 
och valfrihet  på verksamheten 

  NA ges mer inflytande Egna val 
    inför framtiden 

Klara och tydliga Förtydligade uppdrag Snabbare 
ansvarsförhållanden Mer resurser och statligt ansvar etablering 

  Ersättningen till NA Incitament att delta 
  kopplad till aktivt deltagande i etableringsinsatserna 

Ökad likvärdighet Samlat statligt ansvar Minskade skillnader i 
    etableringsinsatserna 

Bättre tillvaratagande Kartläggning av yrkes- och Bättre underlag för 
av kompetens utbildningsbakgrund individuella insatser 

 AF har bosättningsansvar Bosättningsansvisning 
    utifrån kompetens 

AF = Arbetsförmedlingen, NA = Nyanländ, EL = Etableringslots 

Källa: Egen sammanställning utifrån Prop. 2009/10:60, s.36f  
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Tabell 3 - Etableringslotsarnas tilltänkta funktion 

Funktion och delmål Genomförande 

Uppdragstagare: Upphandling av AF 

NAs länk till samhället Uppföljning från AF 

NAs länk til arbetsmarknaden   

Möjlighet till socialt stöd   

Privat aktör: Upphandling av AF 

Effektiva etableringslotsar Uppföljning av AF 

Mångfald och specialisering Konkurrens och valfrihetsystemet 

Utveckla etableringsinsatserna Resultatuppbyggd ersättning 

AF = Arbetsförmedlingen, NA = Nyanlända 

Källa: Egen bearbetning utifrån Prop 2009/10:60 

            och Arbetsförmedlingen 2010 
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6 Etableringsreformen i praktiken 

I denna del av empirin ingår både intervjuer med informanter, samt rapporter och andra 

dokument med relevans för ämnet för att ge en nyanserad bild av etableringsreformen. Listan 

med informanterna från de sju intervjuerna finns i tabell 1 på sidan  6. Empirin är uppdelad i tre 

huvuddelar efter de aktörer som studien fokuserar på; Arbetsförmedlingen, etableringslotsarna 

och de nyanlända. 

 

6.1 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen arbetade med målgruppen nyanlända redan innan etableringsreformen, 

men i samband med reformen fick de ett bredare uppdrag som samordnare och huvudansvarig. 

Uppdraget som Arbetsförmedlingen fick i samband med etableringsreformen var något helt nytt 

(Int. 1, Int. 2, Int. 3) och således blev alla policys och regelverk kring arbetet också helt nya.  

 

6.1.1 Handläggarnas arbete 

Enligt Statskontorets rapport beräknas antalet nyanlända per handläggare uppgå till i snitt 

knappt 30 personer. Dock är handläggartätheten lägre på större orter och det finns handläggare 

som har 50 sökande. (Statskontoret 2012, s. 36f) Två av de anställda hos etableringslotsar vi 

intervjuade påpekade att handläggarnas arbetsbelastning är väldigt hög (Int. 7). Cecilia Åkergren 

på Arbetsförmedlingen i Norrköping upplever att de är underbemannade, vilket försvårar 

arbetet (Int. 2). I Statskontorets enkätundersökning till handläggarna påpekade påfallande 

många i frisvarssektionen av enkäten att arbetsbelastningen är tung. Cecilia tog även upp att 

arbetet innehåller mycket administration, vilket även Statskontoret fick som svar i sina enkäter, 

framförallt vid månadsredovisningen. (Statskontoret 2012, s. 38) 

 

Handläggarna har ett strikt regelverk som styr vad de ska och får göra (Int. 1) och som ligger till 

grund för ett omfattande handläggarstöd som varje handläggare har tillgång till (Int. 2, Int. 3, Int. 

4). En handläggare säger att de nationella riktlinjerna i hög grad genomsyrar arbetet då det finns 

ett så detaljerat handläggarstöd att följa. (Int. 4) 

 

I Linköping har Arbetsförmedlingen tagit fram en lathund som har funnits sedan reformen 

trädde i kraft, som handläggarna följer vid exempelvis etableringssamtal. En handläggare säger 
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att arbetssättet på Arbetsförmedlingen i Linköping inte har förändrats sedan starten av 

reformen, bland annat eftersom etableringsuppdraget enligt informanten var väldigt tydligt och 

genomarbetat från början. (Int. 4) 

 

Incitamentet för handläggarna och andra anställda på Arbetsförmedlingen som arbetar med 

nyanlända är ofta ett personligt engagemang att göra ett bra jobb och hjälpa de nyanlända in i 

det svenska samhället (Int. 1, Int. 2, Int. 4, Int. 7). Det finns inga ekonomiska incitament eller 

liknande för att motivera de andra aktörerna. Istället handlar det för dem om att sköta sitt 

arbete efter bästa förmåga. Handläggarna uppfattas som professionella av alla etableringslotsar 

vi intervjuat (Int. 5, Int. 6, Int. 7). Henrik Johansson, som är samordningsansvarig i Linköping, 

lyfter också fram resurser som incitamentsskapande. På frågan om vilka incitament som 

påverkar Arbetsförmedlingens arbete inom etableringsreformen säger Henrik:  

 

Tillgången till vår verktygslåda, utbildningar och det vi kan använda. Former av stöd 

från arbetsgivare, praktikplatser och arbetsträning och sådant. Hur våran organisation 

är uppbyggd, hur mycket arbetstid vi kan lägga på våra personer. Att vi inte fastnar i 

alltför mycket administration. Det blir incitament för att kunna jobba med ärendena 

liksom, att kunna ackvirera praktikplatser och sådana saker.  Ja, tid och verktygslåda. 

(Int. 3) 

 

6.1.2 Etableringsplanen och etableringsinsatserna 

Handläggarna försöker träffa den nyanlände så snart som möjligt efter att denne har fått 

uppehållstillstånd (Int. 1, Int. 3, Int. 4) för att kartlägga personens bakgrund och göra en 

etableringsplan (Int 1).5 Vid det första etableringssamtalet tas frågan om arbete sällan upp på 

djupet, då praktisk hjälp med bostad och liknande oftast hamnar i fokus (Statskontoret 2012, s. 

81).  En etableringsplan som omfattar heltid ska innehålla aktiviteter om 40 timmar per vecka. 

(Int. 1, Int. 2, Int. 4). De tre huvudkomponenterna svenskundervisning, samhällsorientering och 

arbetsförberedande insatser är fördelade mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. 

Arbetsförmedlingen har hand om de arbetsförberedande insatserna, medan kommunen 

                                                           

5
 Hur snabbt etableringsplan upprättas efter uppehållstillstånd utvecklas under avsnitt 6.1.5 Uppföljning under 

rubriken Rapporter och ledtider 
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ansvarar för samhällsorientering och språkundervisningen, varav den senaste bedrivs genom 

kursen svenska för invandrare, förkortat sfi. (Statskontoret 2012, s. 60) 

 

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att till och med mars 2013 hade 92 procent av alla 

nyanlända med etableringsplan6 vid något tillfälle haft tillgång till Arbetsförmedlingens 

arbetsförberedande aktiviteter. Andelen med tillgång till sfi och samhällsorientering uppgick till 

48 respektive 85 procent. (Arbetsförmedlingen 2013a, s. 51) De två förstnämnda siffrorna skiljer 

sig inte nämnvärt från motsvarande siffror till och med mars 2012, medan den sistnämnda har 

gått från 26 procent till 85 procent inom loppet av ett år. (Statskontoret 2012, s. 60f, 

Arbetsförmedlingen 2013a, s. 51) Statskontoret, som tittade på siffrorna fram till mars 2012, 

kom till slutsatsen att många nyanlända inte har fått tillgång till de aktiviteter som ska ingå i 

etableringsplanen. (Statskontoret 2012, s. 19) 

 

I och med reformen har etableringsinsatserna enligt våra informanter fått ett tydligare fokus på 

att utbildning och arbete ska ske parallellt för de nyanlända (Int. 1, Int. 2, Int. 3, Int. 4, Int. 7). 

Även Statskontoret lyfter fram att arbetsmarknadsperspektivet har förstärkts efter 

etableringsreformens införande (Statskontoret 2012, s. 13) men att Arbetsförmedlingens 

aktiviter är anpassade efter de enskilda nyanländas behov i för låg utsträckning (Statskontoret 

2012, s. 19). 

 

En handläggare, som har erfarenheter av arbetet med nyanlända även från andra instanser än 

Arbetsförmedlingen, upplever att arbetet till stor del bedrivs på samma sätt hos de olika 

aktörerna efter etableringsreformens införande, men att det möjligtvis har blivit mer effektivt. 

(Int. 4) Att nyanlända kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen snabbare än tidigare och även 

får tillgång till arbetsförberedande insatser tidigare bekräftas både av Statskontorets rapport och 

av våra informanter (Statskontoret 2012, s. 14, Int. 1, Int. 4) Många etableringsinsatser fungerar 

likadant som tidigare, som sfi, samhällsorientering och praktik, men i och med att ansvaret idag 

ligger på Arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsutbildningarna blivit tillgängliga på ett annat 

sätt för de nyanlända. En handläggare säger att sfi överlag har anpassats mer till andra insatser 

vilket gynnar den nyanlände. (Int. 4) Sfi är dock den aktivitet som både arbetsförmedlare och 

                                                           

6
 Detta inbegriper alla nyanlända som har haft en plan från 0 till 24 månader. 
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lotsar i våra intervjuer lyfter fram som svår att koordinera och anpassa. (Int. 3, Int. 4, Int. 6, Int. 

7)  

 

De arbetsförmedlare vi har pratat med kallar de olika insatserna som de har att tillgå för 

verktygslåda. De anser att verktygslådan har blivit mer mångsidig jämfört med innan reformen i 

och med att det nu finns ett bredare urval av exempelvis arbetsmarknadsutbildningar, 

instegsjobb och nystartsjobb för de nyanlända. (Int. 3) Fördelen med att organisera etableringen 

med Arbetsförmedlingen i centrum är att arbete hamnar i fokus från början och arbetssökande 

kan matchas med jobb. Trots att utbildningarna har ett arbetsmarknadsperspektiv upplever en 

del av våra informanter att sfi skulle kunna integreras mer i arbetsinriktade inslag än vad som 

idag är fallet. (Int. 2, Int. 3, Int. 6) Statskontoret påpekar att trots att 

arbetsmarknadsperspektivet i de nyanländas etableringsperiod har förstärkts har det inte fått 

det genomslag som regeringen förväntade sig eftersom mycket fokus måste läggas på praktiskt 

och socialt stöd för den nyanlände (Statskontoret 2012, s. 13). 

 

6.1.3 Samordningsansvaret 

Arbetsförmedlingen som pådrivare 

Arbetsförmedlingens pådrivarroll är ett uttalat uppdrag, men Statskontoret skriver att 

Arbetsförmedlingen “saknar formella befogenheter att styra andra myndigheter och 

kommuner”. (Statskontoret 2012, s. 135) Detta kan leda till att olika aktörer inom reformen 

agerar utifrån sitt eget regelverk, som kan krocka med en annan aktörs (Statskontoret 2012, s. 

145). Ett exempel på detta är olika ledtider. Olika myndigheter har sina lagar och förordningar 

som de hänvisar till i olika ärenden och så länge de håller sig till dessa kan ingen annan aktör 

kritisera dem. Dock kan olika aktörers ledtider på detta sätt staplas på varandra, vilket i 

slutänden innebär att uttalade ledtider i etableringsreformen inte uppnås. (Statskontoret 2012, 

s. 135f) 

 

Angående stödet som lotsföretagen får från Arbetsförmedlingen säger två av etableringslotsarna 

vi intervjuat att de inte har något konkret exempel där de får eller har fått extra stöd från 

Arbetsförmedlingen, eftersom de anser sig inte ha behövt stödet (Int. 5, Int. 6). Den tredje 

uppgav att de får stöd i kontakten med andra myndigheter och att Arbetsförmedlingen hjälper 

till att hitta praktik åt de nyanlända (Int. 7). 
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Samarbete och samordning 

Hur mycket kontakt Arbetsförmedlarna har med en aktör och deras åsikter om hur bra de 

samarbetar har en positiv korrelation enligt Statskontorets rapport. Den aktör som handläggarna 

anser sig ha bäst samarbete med är kommunen, tätt följt av etableringslotsarna. (Statskontoret 

2012, s. 138) Under våra intervjuer har vi fått olika svar kring vad som påverkar samarbetet 

mellan Arbetsförmedlingen och etableringslotsarna. Etableringslotsarna anser att det till störst 

del är skrivna regler som påverkar (Int. 5, Int. 6, Int. 7) medan handläggarna på 

Arbetsförmedlingen lyfter fram att aktörerna borde ha incitament för samarbete, då det gynnar 

individen (Int. 1, Int. 2, Int. 3). Margareta Chovanec på Lernia, som också har kontakt med 

Arbetsförmedlingen genom andra uppdrag än bara etableringsuppdraget, anser att de kontakter 

som Lernia har med Arbetsförmedlingen är det som skapar ett gott samarbete (Int. 6). Alla 

arbetsförmedlare anser att samarbetet med lotsarna generellt fungerar bra, men att det är olika 

från lots till lots (Int. 1, Int. 2, Int. 3, Int. 4). 

 

Handläggarna har kontakt med andra aktörer dels genom kontinuerliga möten, men också 

genom spontankontakter mellan aktörerna (Int. 2, Int. 3). Henrik Johansson lyfter fram 

samordningen som en viktig del i hans uppdrag där han har mycket kontakt med andra som är 

involverade i etableringsuppdraget. Framförallt i början när etableringsformen var ny handlade 

mycket om att lägga grunden för samarbete och sedan sätta en form som aktörerna idag håller 

sig till. Utöver de bestämda formerna för kontakt har aktörerna mestadels kontakt när något inte 

fungerar som det ska. (Int. 3) 

 

När vi har pratat med etableringslotsarna framstår Arbetsförmedlingens samordningsroll som 

otydlig. En etableringslots säger att de inte märkt av Arbetsförmedlingens samordningsroll så 

mycket, dels för att de inte nyttjat den (Int. 5). En annan etableringslots säger sonika att 

Arbetsförmedlingen är deras kund och går inte närmare in på hur Arbetsförmedlingen sköter sin 

samordning (Int. 6).  Den tredje etableringslotsen uppger att bristen på samordning märks när en 

nyanländ har schemalagd verksamhet hos en konkurrent, då det blir bristande kommunikation 

som i slutänden missgynnar den nyanlände (Int. 7).  

 

Statskontoret betonade behovet av förstärkt samordning i sin rapport. Av Statskontorets 

intervjuer framgår att etableringsinsatserna behöver koordineras bättre. Endast en fjärdedel av 

arbetsförmedlarna anser att aktiviteterna är bra planerade och koordinerade med varandra. 
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(Statskontoret 2012, s. 64) De handläggare vi har intervjuat uppger dock att reformen ger 

Arbetsförmedlingen en helhetsbild över insatserna och den nyanländes situation som tidigare 

saknades. (Int. 1, Int. 2, Int. 4) 

 

Ansvarsfördelning 

Statskontorets rapport kommer fram till att tydligheten i ansvarsförhållandena mellan olika 

aktörer överlag är god, (Statskontoret 2012, s. 9) men identifierar två områden där 

ansvarsfördelningen är otydliga. Det ena är ansvaret för socialt stöd till de nyanlända där det 

saknas en samsyn mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och etableringslotsarna. Då tydliga 

riktlinjer har saknats har detta lett till att enskilda handläggare på antingen myndigheter eller 

kommunen har fått ta beslut kring detta från fall till fall. (Statskontoret 2012,  s. 141) 

 

Det andra området som präglas av en otydlighet är ansvaret kring praktiska frågor. Företrädare 

för kommunen har tolkat Arbetsförmedlingens samordningsansvar som att Arbetsförmedlingen 

också är ansvarig för att lösa praktiska frågor för de nyanlända. Kommunen får dock en 

schablonersättning från staten för bland annat kostnader för praktisk hjälp för den nyanlände, 

vilket gör att statsföreträdare anser att ansvaret ligger på kommunen. (Statskontoret 2012,  s. 

143) Även etableringslotsen ger den nyanlände praktiskt stöd. Detta hörde inte till 

etableringslotsens uppdrag när etableringslotsverksamheten startade, men har lagts till bland 

etableringslotsens uppgifter Arbetsförmedlingen 2010, s. 2, Int. 7)  

 

Otydligheten i ansvarfördelningen mellan aktörerna drabbar i förlängningen de nyanlända. 

Statskontoret skriver bland annat: “Ett utbrett problem i etableringsuppdraget är att nyanlända 

invandrare inte vet vart de ska vända sig med sina frågor om t.ex. försörjning, barnomsorg, 

bosättning och vård.” (Statskontoret 2012, s. 42) Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket, Försäkringskassan och länsstyrelserna i uppdrag att tillsammans med Sveriges 

Kommuner och Landsting utveckla och förbättra samverkan och samordning i 

etableringsprocessen för nyanlända - ett arbete som särskilt ska fokusera på lokal nivå. 

Slutrapporten publicerades under 2013 (Arbetsförmedlingen 2013b) och fanns ej tillgänglig när 

Statskontorets rapport kom, men Statskontoret kunde konstatera att aktiviteten i diverse 

samverkansprojekt på central nivå hade ökat. (Statskontoret 2012, s. 135) I slutrapporten skriver 

Arbetsförmedlingen att då många frågor kring socialt stöd ej är reglerade kommer 
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Arbetsförmedlingen och andra myndigheter under våren 2013 utveckla ett stöd till 

samverkansparter som kan underlätta upprättandet av lokala överenskommelser 

(Arbetsförmedlingen 2013b, s. 8). 

 

En viktig del i den lokala samverkan är att det finns lokala överenskommelser. En 

arbetsförmedlare önskar att det fanns en tydligare rollfördelning mellan aktörerna då det skulle 

klargöra vem som bidrog med vad. Denne tror att det skulle kunna skapas om det fanns en lokal 

överenskommelse. (Int. 4). Detta är något som också framkommit i Statskontorets rapport, där 

både arbetsförmedlare och kommunerna efterfrågar en tydligare styrning från central nivå om 

vilket ansvar olika aktörer förväntas ta (Statskontoret 2012, s. 144-145). Vidare påpekar 

arbetsförmedlaren i vår intervju att samverkan mellan myndigheterna kan utvecklas ännu mer. 

Det var sagt från början att lokala överenskommelser skulle göras mellan aktörerna men detta 

har ännu inte skett över hela landet (Int. 4). 

 

Av de kommuner som Statskontoret hade tillfrågat under 2012 uppgav 53 procent att det fanns 

en lokal överenskommelse om ansvarsfördelning med Arbetsförmedlingen och 34 procent att 

diskussioner kring en sådan fördes. De områden som de lokala överenskommelserna oftast 

reglerade var sfi, flyktingmottagning, samhällsorientering och socialtjänst. I nio av tio fall ansåg 

kommunen att roll- och ansvarsfördelningen mellan dem och Arbetsförmedlingen hade 

förtydligats eller delvis förtydligats genom avtalet. Dock framgår det i Statskontorets intervjuer 

med andra aktörer som ingår i överenskommelserna att kvaliteten på dessa är skiftande, då olika 

aktörer lämnar olika omdömen. I drygt hälften av fallen var det Arbetsförmedlingen som tog 

initiativ till att upprätta en lokal överenskommelse och i en tredjedel av fallen kommunen. 

(Statskontoret 2012, s. 139f) 

 

Statskontoret anser också att det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning gällande bosättning. 

I deras enkät framgick det att de flesta, 79 procent, ansåg att kommunerna hade det 

övergripande ansvaret för att hitta bostäder, medan 16 procent, svarade att ansvaret var delat 

mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. De här siffrorna stämmer väl överens med hur det 

är tänkt att ansvaret skall vara fördelat, nämligen att kommunerna letar upp lediga lägenheter 

efter att ha blivit kontaktade av Arbetsförmedlingens bostadssektion. (Statskontoret 2012, s. 99) 

Statskontoret skriver att kommunerna i en del fall kontaktar bosättningssektionen när det finns 

lediga lägenheter, något som skulle tyda på en bra samverkan. (Statskontoret 2012, s. 98)  
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6.1.4 Uppföljning 

Rapporter och ledtider 

Arbetsförmedlingen publicerar rapporter under rubriken ”Arbetsförmedlingens 

återrapportering” flera gånger per år som en del i uppföljningsuppdraget. Återrapporteringarna 

beskriver arbetet med etableringsuppdraget och kan ha olika fokusområden och underrubriker, 

som ”Samverkan” eller ”Bosättning”. Den senaste rapporten hade rubriken ”Statistik” och 

publicerades 2 maj 2013.  

 

I rapporterna från Arbetsförmedlingen läggs mycket fokus på utvecklingen av olika ledtider in om 

etableringsuppdraget. Henrik Johansson säger att mycket av Arbetsförmedlingens arbete 

handlar om att förkorta uppmätta ledtider och förmå andra myndigheter att även förkorta sina. 

(Int. 3) Många olika parametrar mäts, både nationellt och lokalt, såsom hur många som får 

arbete eller påbörjar en utbildning, vilket alla handläggare vi har intervjuat är väl medvetna om. 

(Int. 1, Int. 2, Int. 3, Int. 4). Utöver detta finns en struktur för uppföljning inom organisationen 

där olika avdelningschefer rapporterar till varandra. (Int. 2, Int. 3, Int. 4) Tabell 4 på nästa sida 

visar utvecklingen av sex ledtider över tid, samt uttalade mål som finns för fyra av de sex 

ledtiderna. Ledtiderna är redovisade i mediantider och är tagna från den senaste 

återrapporteringen från Arbetsförmedlingen (2013a). Ledtiderna för 2013 avser januari till mars 

2013. 
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Tabell 4 - Ledtider inom etableringsreformen 

Ledtid från Mediantid dagar ABO Mediantid dagar EBO Mål 

  2011 2012 2013 2011 2012 2013   

Uppehållstillstånd               

till beslut om 64 61 77 66 53 58 60 

etableringsplan               

Inskrivning till               

start aktiviteter 39 35 53 46 32 36 - 

hos AF               

Inskrivning till             så snart 

start av samhälls- 123 201 204 79 69 72 som 

orientering             möjligt 

Inskrivning till             30 dagar 

start av sfi 96 110 129 61 53 56 efter 

              anmälan 

Beslut om               

etableringsplan 9 14 46 11 8 8 -  

till beslut om lots               

Uppehållstillstånd               

till bosättnings- 81 117 113 146 192 267 28 

anvisning               

ABO = Anläggningsboende, EBO = Eget boende       

Källa: Egen bearbetning utifrån             

           Arbetsförmedlingen 2013a, s. 15, 32, 53f         

           Statskontoret 2012, s. 97, 154           

 

De två huvudgrupperna statistiken är uppdelad i avser anläggningsboende (ABO) och eget 

boende (EBO). Anläggningsboende innebär att den nyanlände har fått ett tillfälligt boende i 

väntan på beslut i sitt asylärende. ABO behöver ofta hjälp med boende efter asyltiden. Eget 

boende innebär oftast att den nyanlände är inneboende hos en bekant och flertalet av EBO bor 

kvar där de först bodde även efter uppehållstillstånd. (Statskontoret 2012, s. 29) 

  

Statskontorets fördjupade analys av ledtiden från uppehållstillstånd till beslut om 

etableringsplan visar att denna har haft en tydligt nedåtgående trend fram till 2012 

(Statskontoret 2012, s. 81). Dock har ledtiden gått upp igen för de personer som är med i 

statistiken för de första månaderna 2013. Ledtiden från inskrivning till start av 

arbetsförberedande aktiviteter hos Arbetsförmedlingen uppvisar en liknande utveckling, med 

sänkta ledtider fram till 2012 som sedan har ökat under början av 2013. Statskontorets rapport 
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lyfter fram att vid arbetsförberedande insatser prioriterar Arbetsförmedlingen de grupper som 

får vänta längst på sfi och samhällsorientering (Statskontoret 2012, s. 62). 

  

Två ledtider som är långt ifrån målbilden är just ledtiderna från inskrivning till start av 

samhällsorientering respektive start av sfi, som båda tillhandahålls av kommunen. Som redan 

nämnts i avsnitt 6.1.2 har dock andelen nyanlända som har fått tillgång till samhällsorientering 

ökat kraftigt det senaste året. Det finns dock även ett uttalat mål om att samhällsorienteringen 

ska vara avslutade ett år efter att etableringsplanen upprättats (Statskontoret 2012, s. 64) ett 

mål som i dagsläget är långt ifrån att uppnås (Arbetsförmedlingen 2013a, s. 51). 

 

Etableringsinsatserna 

Statskontoret anser att etableringsinsatserna har ett större arbetsmarknadsperspektiv idag än 

vad de hade tidigare men att Arbetsförmedlingen ändå inte har det fokus som målen efterfrågar. 

Mycket resurser går i början åt till att tillfredsställa den nyanländes initiala behov som att ordna 

ersättning, bostad och hantera familjefrågor. Bostadsfrågan ter sig dessutom vara fortsatt 

överordnad arbetsmarknadsperspektivet i det fortsatta arbetet efter den initiala fasen 

(Statskontoret 2012, s. 167). Även om de nationella målen har vissa ambitioner så finns det 

begränsningar eller möjligheter i de lokala förhållandena som påverkar de aktiviteter den 

nyanlände kan ta del av (Int. 2, Int. 3) 

 

Etableringslotsarna 

Uppföljningen av etableringslotsarnas arbete på lokal nivå sker främst genom 

månadsrapporteringen där etableringslotsarna ska beskriva vilka aktiviteter den nyanlände 

deltagit i under månaden (Int. 3, Int. 5, Int. 4, Int. 7). Denna ska sedan godkännas av den 

nyanländes handläggare som jämför lotsens rapport med den nyanländes rapport. Ibland händer 

det att etableringslotsen inte skrivit tillräckligt utförligt i rapporten utan bara skickat in enstaka 

ord som coachning eller kartläggning. Då kan rapporten underkännas och skickas tillbaka för 

komplettering. Enligt våra informanter händer det att månadsrapporter inte blir godkända när 

de är för otydliga (Int. 4, Int. 6, Int. 7). Rapporteringen har blivit bättre med tiden men är 

fortfarande inte så utförlig (Int. 4). Om rapporten inte godkänns då den visar att tjänsten inte har 

levererats skall detta leda till utebliven månadsersättning till etableringslotsen (Int. 8). Ett 
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problem som kan uppstå med kontrollen av etableringslotsarnas arbete som en lots berättar om 

är att månadsrapporterna inte alltid kontrolleras mot etableringsplanen av den enskilde 

handläggaren (Int. 7). 

 

Linda Forss och Cecilia Åkergren säger att de antar att uppföljningen av lotsarna sker högre upp i 

organisationen (Int. 1, Int. 2). En annan handläggare uppgav att kontrollerna av etableringslotsar 

är väldigt strikta och kan leda till att de inte får fortsatt uppdrag, men säger också att 

uppföljningen inte sker på lokal nivå: ”På lokal nivå har vi inte [uppföljning av lotsarna]. Alltså 

om vi upptäcker saker som inte står rätt till så ska vi meddela /.../ den avdelningen vi har i 

organisationen. Så kan de åka ut och göra en utvärdering” (Int. 4). Utredaren på avdelningen 

Integration och Etablering bekräftar delvis denna bild av hur ärendet sköts, men betonar den 

lokala dialogen: ”Om det framkommer att etableringslotsen brister i leverans ska detta i första 

hand försöka lösas lokalt via dialog mellan lokal arbetsförmedling och leverantör.” (Int. 8). Om 

brister i etableringslotsens leverans inte kan lösas lokalt kan ett klagomål lämnas in av 

handläggaren. Därefter utreds klagomålet av högre instans och om avtalsbrott konstateras 

skickas en begäran till etableringslotsen om rättelse. Efter detta kan avtalet med 

etableringslotsen hävas om misskötsel fortfarande förekommer. (Int. 8) 

 

På nationell nivå anger Arbetsförmedlingen att lokala uppföljningar görs löpande genom 

dialogen mellan den nyanlände och handläggaren samt månadsrapporterna. Dessutom lyfts 

valfrihetssystemet fram som en del i kontrollsystemet: ”Uppföljningen och kvalitetssäkring av 

tjänsten vilar i stor utsträckning på att den arbetssökande använder sin valfrihet att byta och 

avbryta vid missnöje. På så sätt kan marknaden bli mer självreglerande.” (Int. 8) 

 

De etableringslotsar vi har intervjuat bekräftar att uppföljning även kan ske genom kontakt 

mellan handläggaren och lotsen (Int. 6, Int. 7), och berättar att det också är drop in en gång i 

månaden hos Arbetsförmedlingen. Alla etableringslotsar kommer dock inte på mötena hos 

Arbetsförmedlingen. (Int. 3, Int. 7). Kontakten med de enskilda handläggarna och lotsarna 

fungerar över lag väldigt bra (Int. 5, Int. 6, Int. 7), även om en etableringsetableringslots säger att 

den skulle kunna vara mer omfattande (Int. 5). Det är i den personliga kommunikationen mellan 

handläggare och lots som man tillsammans hittar lösningar på problem som kan uppstå (Int. 6). 
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Alla etableringslotsar vi har intervjuat uppger att uppföljningen som Arbetsförmedlingen utför 

skulle kunna vara mer omfattande (Int. 5, Int. 6, Int. 7) men att det då krävs att 

etableringslotsarna får mer tid för etableringsuppdraget än vad som är fallet idag (Int. 6) och 

även att handläggarna hos Arbetsförmedlingen får mer tid (Int. 5). När lotsföretagen har 

resonerat kring hur de själva utvärderar sin verksamhet har vi inte fått några indikationer på att 

dessa utvärderingar efterfrågas av Arbetsförmedlingen. En etableringslots säger att 

Arbetsförmedlingen i Norrköping har haft möten med etableringslotsarna om hur de i framtiden 

kan förbättra sin uppföljning genom exempelvis trepartssamtal tillsammans med de nyanlända 

(Int. 7). 

 

Fram till mitten av maj 2013 hade totalt 166 klagomål på tjänsten av etableringslotsar 

registrerats. I ett tiotal fall har klagomålen lett till en begäran om skriftlig rättelse. Flera av 

klagomålen har dock handlat om missförstånd och bristande kunskaper gällande avtal. 

Arbetsförmedlingen har hävt avtalet med tre etableringslotsar som berört totalt 71 

verksamhetsadresser. Dessa hävningar har bland annat berott på: 

 att leverantören brustit i dokumentation; 

 att leverantören har försenat mottagande av deltagare7 samt uteblivit med kallelse; 

 att kompetenskraven ej uppfylldes på delar av verksamheten; 

 att lokalerna inte uppfyller krav om tillgänglighet. (Int. 8) 

 

6.1.5 Bosättning 

De nyanlända som omfattas av rätten till etableringsinsatser har möjlighet att få hjälp av 

Arbetsförmedlingen med bosättning. Den nyanlände får endast ett erbjudande om bostad, 

oavsett om denne tackar ja eller nej. Väljer den nyanlände att tacka nej är Arbetsförmedlingen 

inte längre skyldig att hjälpa den nyanlände i sökandet efter bostad. (Arbetsförmedlingen 2012b, 

s. 18, Statskontoret 2012, s. 91) 

 

Det långsiktiga effektmålet med bosättningen, att tiden från uppehållstillstånd till anvisning om 

bostad ska ske inom fyra veckor, är långt ifrån att nås. Statistik visar att antalet dagar dessutom 

har ökat under 2012 och för gruppen eget boende har den ökat ytterligare i början av 2013. 

                                                           

7
 I detta fall avser deltagare en nyanländ som har valt en etableringslots. 
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Generellt går det snabbare att anvisa personer i anläggningsboende (ABO) än eget boende 

(EBO).8 

 

Sedan december 2010 har 2421 personer blivit bosatta och utav dem utgör 91 procent ABO och 

endast 9 procent EBO (Statskontoret 2012, s. 104). Det här är ett stort problem utifrån ett 

etableringsperspektiv då endast personer som har ett eget boende kan delta i insatserna. De 

genomsnittliga ledtiderna har blivit längre under den period som mätningar gjorts men 

mediantiden för att hitta ett boende är 20 dagar kortare än genomsnittstiden vilket innebär att 

det finns ett mindre antal ärenden som tar mycket lång tid (Statskontoret 2012, s. 104). Något 

som är positivt är att ärendeflödet gällande bosättningar just nu är i balans vilket innebär att 

ungefär lika många ärenden som kommer in också går ut. Det finns dock farhågor om att denna 

balans kommer att rubbas då Migrationsverket väntar en kraftig ökning av anhöriginvandringen. 

(Statskontoret 2012, s. 105)  

 

27 procent av de nyanlända som anvisas ett boende tackar i nuläget nej. Detta gäller främst 

personer inom EBO. Förklaringen tros vara att personer som tillhör EBO har fler möjligheter än 

de som tillhör ABO att erhålla en lägenhet. För många är det viktigt att det finns landsmän i 

kommunen de bor i, något som de frågar när de anvisas boende. När personer tackar nej verkar 

det också röra sig om situationer då personen blir anvisad ett boende i en mindre kommun än 

vad den nyanlände bor i sedan tidigare. Detta trots att det finns många mindre kommuner som 

säger att de gärna skulle ta emot fler nyanlända. (Statskontoret 2012, s. 106) Den tid som en 

nyanländ får vänta på att bli anvisad ett boende påverkar också huruvida vederbörande tackar ja 

eller inte. Av de som blir anvisade ett boende inom 60 dagar från och med att de beviljats 

uppehållstillstånd tackar 82 procent ja till platsen, en siffra som sjunker till 63 procent när tiden 

fördubblas. Troligtvis beror detta på att de nyanlända har hunnit bli hemmastadda på en 

befintlig plats när erbjudandet väl kommer. (Statskontoret 2012, s. 107)  

 

I Statskontorets rapport konstateras att det råder en brist på mindre hyreslägenheter. Bristen 

gäller hela landet och gör det svårare att hitta lägenheter till ensamkommande flyktingar. Det är 

också denna grupp som i störst utsträckning vänder sig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp 

med att hitta bostad. Bristen kommer av en för låg produktion av mindre billigare lägenheter och 

                                                           

8
 Se tabell 4 Ledtider inom etableringsreformen på sidan 41 
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att många hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter. (Statskontoret 2012, s. 89) Över lag 

upplever kommunerna att tillgången på bostäder till målgruppen har minskat under de senaste 

fem åren. Utöver den generella bostadsbristen kan en bidragande orsak vara att 

Arbetsförmedlingen inte har gett hyresvärdar några hyresgarantier vilket kommunen kunde göra 

tidigare när bosättningsansvaret låg på Migrationsverket. (Statskontoret 2012, s. 90) Detta kan 

vara en anledning till att privata aktörer inte vill ta emot nyanlända som hyresgäster. I 

propositionen föreslog Utredningen att en ny lag rörande kommunernas ansvar för bosättning 

skulle införas. Flera aktörer var i propositionen positiva till införandet av en pliktlag som skulle 

påföra kommuner sanktioner om de inte ställer upp frivilligt med en viss kapacitet bostäder. 

Någon sådan lag har dock ännu inte kommit till stånd. (Prop. 2009/10:60, s. 130) 

 

Ambitionen att bosätta de nyanlända utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv innehåller en del 

motsättningar. I de kommuner där det finns många lediga bostäder finns det sällan lika goda 

möjligheter till arbete. En annan motsättning är den mellan arbetsmarknadsperspektivet och 

individernas önskemål. För att ett arbetsmarknadsperspektiv skall kunna upprätthållas måste de 

nyanländas bosättning styras utifrån deras möjligheter att hitta ett arbete. Denna styrning 

minskar i så fall individernas egen möjlighet att påverka sin bostadssituation. Den generellt låga 

utbildningsnivån bland de nyanlända försvårar dessutom arbetsförmedlarnas arbete med att 

rekommendera orter utifrån möjligheterna till arbete. (Statskontoret 2012, s. 110) 

 

6.2 Etableringslotsarna 
Vid utgången av 2011 fanns det 191 etableringslotsar på 941 verksamhetsadresser i två 

tredjedelar av Sveriges 290 kommuner och 72 procent av alla nyanlända hade en etableringslots 

(Arbetsförmedlingen 2012a, s. 10, 64). I mars 2013 hade dessa siffror vuxit till 224 

etableringslotsar vid 1059 verksamhetsadresser i tre fjärdedelar av Sveriges kommuner 

(Arbetsförmedlingen 2013a). Tre fjärdedelar av etableringslotsarna bedrivs som aktiebolag och 

företagen har allt mellan 0 till över 200 anställda (Arbetsförmedlingen 2012a, s. 60- 65).   

 

6.2.1 Uppdraget 

För att kunna bli etableringslots måste det finnas ett avtal med Arbetsförmedlingen. Uppdraget 

som etableringslotsarna har i avtalet från Arbetsförmedlingen ser likadant ut för alla 

etableringslotsar (Int. 5, Int. 6, Int. 7). Grunden i avtalet är att de ska hjälpa de nyanlända att 

komma ut i arbetslivet samt hjälpa med socialt och praktiskt stöd (Int. 1, Int. 5, Int. 6, Int. 7) och 
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varje etableringslots är enligt avtalet skyldig att ställa minst tre timmar per månad till förfogande 

för personliga möten eller gruppmöten med den nyanlände (Int. 5, Int. 6, Int. 7).  

 

6.2.2 Incitament 

När det gäller etableringslotsarnas verksamhet var alla våra informanter med lotsbakgrund 

överens om att ersättningen var helt avgörande för om de skulle bedriva någon verksamhet eller 

inte (Int. 5, Int. 6, Int. 7). För att kunna finansiera en heltidsanställning för en person som enbart 

arbetar med lotsverksamhet för nyanlända behöver etableringslotsen cirka trettio deltagare som 

garanterar en fast ersättning varje månad (Int. 5, Int. 7). Resultatersättningen verkade däremot 

inte påverka deras verksamhet. Ingen av etableringslotsarna vi intervjuade ansåg att premien 

som de fick för att få ut någon i arbetslivet påverkade hur de arbetade med de nyanlända (Int. 5, 

Int. 6, Int. 7). En etableringslots anger att det i princip är omöjligt att göra vinst på 

etableringslotsverksamheten om man samtidigt vill ha kvalitet på insatserna (Int. 6), vilket 

bekräftas av FORES rapport (Rosenqvist 2012, s. 25).  

 

Det arbete som krävdes för att uppnå den högre nivån av ersättning, genom att den nyanlände 

fick fast jobb eller började studera, anses av etableringslotsarna vara oproportionerligt i 

förhållande till resultatersättningen (Int. 6, Int. 7). Det är dessutom etableringslotsen som får del 

av den högre ersättningen och inte den enskilde lotsen vilket inte ger denne något incitament till 

att öka sina insatser (Int. 6). Den största drivkraften för lotsarna beskrivs som det personliga 

engagemanget att hjälpa de nyanlända utvecklas och etablera sig i det svenska samhället (Int. 1, 

Int. 2, Int. 5, Int. 6, Int. 7), något som gavs uttryck i att många lotsar ägnade mer än de tre 

avtalsstadgade minimitimmar per månad som varje nyanländ är garanterad för lotsverksamhet 

(Int. 5, Int. 7). 

 

Etableringslotsen har som uppdrag att lotsa de nyanlända ut i arbetslivet, men i våra intervjuer 

har det framkommit att de flesta nyanlända behöver mycket stöd och är långt ifrån arbetslivet 

(Int. 6, Int. 7). Margareta Chovanec påpekade också att riktlinjerna som Arbetsförmedlingen och 

etableringslotsarna arbetade efter ibland var alldeles för verklighetsfrämmande för att kunna 

hjälpa tänkta individer. Som exempel tog hon sextiofyraåriga analfabeter som inte kan lära sig 

språket och saknar relevanta arbetslivserfarenheter för den svenska arbetsmarknaden. Hon 

ansåg att etableringsinsatserna var totalt verkningslösa för personer av denna typ men att de 

ändå har rätt att delta i etableringsinsatserna. (Int. 6) 
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Trots den resultatinriktade uppbyggnaden av den ekonomiska ersättningen till 

etableringslotsarna har dessa inte gett de nyanlända jobbfrämjande insatser i den omfattning 

som lyftes fram i regeringens proposition (Statskontoret 2012, s. 9), vilket till stor del kan 

förklaras av att målgruppen är i behov av mycket socialt stöd (Statskontoret 2012, s. 13) som i 

sin tur medför att fokus på arbete och studier blir nedprioriterat. Eftersom Arbetsförmedlingen 

redovisar ersättningen till etableringslotsar i totala belopp är det okänt hur många 

etableringslotsar som har fått någon av de bonusliknande resultatersättningarna för att en 

nyanländ har fått arbete eller påbörjat studier (Statskontoret 2012, s. 77). FORES kommer till 

slutsatsen att som det ser ut idag, med för hög arbetsbörda i förhållande till insatserna, kommer 

utvecklingen leda till två typer av etableringslotsar i framtiden: 

 

”Lotsföretag som håller nere kostnaderna genom att ta sig an många nyanlända och 

lägga minimalt med tid och resurser på varje, samt icke vinstdrivande organisationer 

som kan leva med att lotsverksamheten går med förlust”  (Rosenqvist 2012, s. 26) 

 

6.2.3 Stöd till de nyanlända 

Etableringsplanen, som är utformad av Arbetsförmedlingen, är alltid grunden för den plan som 

etableringslotsen gör upp med den nyanlände (Int. 7), men även den nyanländes behov och 

målsättningar står i centrum. Gruppen nyanlända är en väldigt heterogen grupp; en del har ingen 

utbildning alls, medan andra har akademisk utbildning. Lotsarna hjälper de nyanlända med alla 

möjliga praktiska och sociala uppgifter,  (Int. 5, Int. 6, Int. 7) såsom att skaffa ID-kort, registreras 

hos myndigheter, översätta brev, hantera ekonomi, körkortsteori, information om hälsa, hitta 

praktikplats och arbete (Int. 7). En etableringslots säger: “Det är lättare att säga vilka [saker] vi 

inte hjälper med” (Int. 6). 

 

I Statskontorets rapport framkommer att både de tillfrågade kommunerna och 

arbetsförmedlarna instämmer i att etableringslotsen ska ge socialt stöd. De instämmer till högre 

grad i påståendet att etableringslotsen har ansvaret för socialt stöd än i påståendet att 

kommunen eller Arbetsförmedlingen har ansvaret för detta. (Statskontoret 2012, s. 144) 

Behovet av stöd är oerhört stort. Både i Arbetsförmedlingens egen undersökning och under våra 

intervjuer har det framkommit att de nyanlända i genomsnitt får mer än tre timmars tid med 

etableringslotsen per månad och att behovet av stöd är som störst för de nyanlända under 
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början av etableringsperioder (Int. 6, Int. 7, Statskontoret 2012, s. 10f, Rosenqvist 2012, s. 6) En 

etableringslots säger att de som är helt nya får stöd från dem ungefär fem timmar i månaden, 

medan de som är i mitten eller slutet av sin etableringsperiod får ungefär fyra timmar i månaden 

med lotsen, men att tiden en lots skulle kunna lägga ner i början skulle kunna ökas ännu mer 

(Int. 7). Även handläggarna på Arbetsförmedlingen uppger att tre timmar är för lite för 

målgruppens behov (Statskontoret 2012, s. 78). Arbetsförmedlingens egen återrapportering, 

som baserats på lotsarnas månadsrapporter, kommer fram till att lotsarna träffar deltagarna i 

genomsnitt fyra timmar per månad (Arbetsförmedlingen 2012, s. 68). Vidare skriver 

Arbetsförmedlingen att etableringslotsarna endast ”i begränsad utsträckning” utvecklar den 

nyanländes etableringsplan (Arbetsförmedlingen 2012a, s. 69) och Arbetsförmedlingens 

handläggare anser att etableringslotsarnas roll inom etableringsreformen framförallt är socialt 

stöd, men ger ett lägre betyg till etableringslotsarna som en aktör som påskyndar de nyanländas 

etablering i arbetslivet och ett ännu lägre betyg till etableringslotsen som utvecklare av 

etableringsplanen (Statskontoret 2012, s. 78) 

 

6.2.4 Arbete utanför avtalet 

De lokala förhållandena påverkar hur mycket extra arbete etableringslotsarna får utföra. 

Speciellt på mindre kommuner finns det sämre beredskap när det gäller exempelvis 

tolkmöjligheter, vilket leder till att de personliga lotsarna oftare kontaktas i andra frågor än de 

som de har reglerat i avtalet från Arbetsförmedlingen. (Int. 7) 

 

Akuta insatser 

När det uppstår nödsituationer där en nyanländ behöver hjälp vänder de sig ofta till sin 

personliga lots. Det kan handla om att de akut behöver åka till sjukhuset och behöver en tolk, 

eller att de har en tid hos en myndighet och att den bokade tolken inte dyker upp (Int. 6, Int. 7). 

Då hör de nyanlända ofta av sig till lotsen för att få hjälp. Även situationer som när en nyanländ 

har skrivit under ett avtal som de inte har förstått, eller får en räkning de inte vet var den 

kommer ifrån, hamnar ofta hos lotsen (Int. 7). Ibland kan lotsen få erbjuda hjälp som egentligen 

inte åligger lotsen, då de andra aktörerna inte har någon regelstadgad skyldighet att hjälpa till. 

Då hamnar etableringslotsarna i en situation där de får ta över arbete som inte officiellt ligger på 

någon annan aktör, men som inte ligger på dem heller (Int. 6, Int. 7). Det händer också att andra 

myndigheters agerande leder till ökad arbetsbörda. Myndigheterna måste se till att alla som 
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behöver stöd hos dem får det. Att exempelvis ha en tolk som hjälper de nyanlända är följaktligen 

myndigheternas skyldighet enligt lag. Tyvärr händer det att myndigheter inte tillhandahåller det 

stöd som de nyanlända har rätt till och då får etableringslotsen istället ställa upp med tolkhjälp 

eller liknande (Int. 7). 

 

Etableringslotsarna hjälper oftast till vid akuta situationer, eftersom de vill ställa upp för de 

nyanlända som de har kontakt med. De nyanlända träffar sin personliga lots oftare och mer 

regelbundet än vad de träffar sin handläggare på Arbetsförmedlingen, vilket kan leda till att de 

får bättre kontakt med sin lots än med sin handläggare (Int. 7) och därför kommer till lotsen när 

de behöver hjälp, oavsett vad frågan rör. (Int. 6, Int. 7) En annan faktor som kan göra att de 

nyanlända ber om mycket hjälp från lotsen är att deltagarna själva inte har en klar bild av vad 

som är etableringslotsens ansvarsområde (Int. 7). Tre av fyra av våra informanter som arbetar 

med etableringslotsverksamhet anger att de får göra arbete som ligger utanför avtalet (Int. 6, 

Int. 7) Detta överensstämmer med resultaten från Statskontorets fokusgrupp, där fem av sex 

etableringslotsar uppgav att de i huvudsak utförde arbete som egentligen ligger utanför avtalet 

(Statskontoret 2012, s. 80). En av etableringslotsarna vi har intervjuat anger dock att de inte får 

göra arbete som ligger utanför avtalet eller uppgifter som ligger på någon annan aktör (Int. 5).  

 

Schemalagd extratid 

Reglerna från Arbetsförmedlingen är tydliga, men en del regler omfattar inte hur verksamheten 

ser ut i praktiken (Int. 6, Int. 7). Ett tydligt exempel där teorin skiljer sig från praktiken är att de 

nyanlända ska ha tre timmar i månaden med sin etableringslots enligt avtalet från 

Arbetsförmedlingen, men behovet är större och i de flesta etableringsplaner är det inplanerat en 

timme i veckan med etableringslotsen, vilket i snitt ger fyra timmar i månaden (Int. 7). Detta kan 

bero på att handläggarna jobbar utifrån sina regelverk; att de ska fylla upp så att en nyanländ har 

verksamhet på heltid, det vill säga 40 timmar i veckan. Det kan också bero på att det är enklare 

att schemalägga hela timmar på verksamheter. (Int. 7) 

 

I början av etableringsreformen förde många handläggare på Arbetsförmedlingen praktiska 

frågor vidare till etableringslotsarna som de egentligen inte hade skyldighet att hjälpa den 

nyanlände med. Detta kan ha berott på att det var oklart för enskilda handläggare vad som var 

etableringslotsens ansvarsområde och att de sa till deltagarna att lotsen skulle hjälpa till med 
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“allt” praktiskt. En förändring som har skett sedan etableringsreformen infördes är att praktiskt 

stöd har lagts till etableringslotsarnas verksamhet (Int. 7, Rosenqvist 2012, s. 16). Denna 

förändring kan ha berott på kontakten etableringslotsarna har haft med Arbetsförmedlingen på 

sina regelbundna möten. Dock har etableringslotsarna inte fått någon extra ekonomisk 

ersättning eller tid med deltagarna. (Int. 7) 

 

6.2.5 Konkurrens 

Konkurrensen mellan etableringslotsarna ses i grunden som positiv, men en del etableringslotsar 

upplever att samma regler inte gäller för alla när det finns aktörer som är oseriösa, men som 

ändå får fortsätta ha verksamhet (Int. 6, Int. 7). Detta framkom även i Statskontorets fokusgrupp 

med etableringslotsar där lotsarna lyfte fram behovet av skärpt tillsyn från Arbetsförmedlingens 

sida (Statskontoret 2012, s. 80). Våra informanter lyfter fram oseriösa etableringslotsar som 

något som inte leder till förbättrade etableringsinsatser för deltagarna (Int. 6, Int. 7) och två 

informanter uppger att konkurrensen inte lett till någon utveckling alls av etableringsinsatserna 

(Int. 7). 

 

Samarbete mellan etableringslotsarna förkommer inte (Int. 5, Int. 6, Int. 7) men det händer att 

en etableringslots rekommenderar en annan för att den etableringslotsen skulle kunna göra ett 

bra jobb för den nyanlände (Int. 6). En del etableringslotsar arbetar också med andra uppdrag 

hos Arbetsförmedlingen, som exempelvis meritportföljen som är en utbildning med målet att 

göra de nyanlända matchningsbara på arbetsmarknaden genom att till exempel validera den 

nyanländes kompetens eller förbereda den nyanlände på hur man söker jobb. Sådana situationer 

har lett till att etableringslotsen har gjort dubbelt arbete med den nyanlände, för att de inte har 

haft ett tydligt samarbete med konkurrenten och inte vetat vad som redan har gjorts på 

meritportföljen. (Int. 7) Dessutom har situationer uppstått när en konkurrent har schemalagt 

aktiviteter på tider när en nyanländ har möten med sin lots i ett försök att få denne att byta 

etableringslots till det egna företaget. Detta hade dock lyfts upp på ett möte med 

Arbetsförmedlingen några dagar innan intervjun ägde rum i mars 2013, som skulle se till att 

intressekonflikter av det här slaget inte uppstod igen. (Int. 7)  

 

Oseriösa aktörer 
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Som nämnts tidigare har del av kritiken som riktats mot införandet av den nya aktören varit att 

det finns utrymme för mindre seriösa aktörer att verka utan att deras misskötsel medför några 

sanktioner. Informanter som vi har talat med har påpekat att somliga aktörer inte bör ha 

möjligheten att vara verksamma men är det ändå. 

 

Både Margareta Chovanec och lotsen från intervju 7 hade erfarenheter av att nyanlända från 

andra etableringslotsar kommit och bett dem om hjälp då de inte upplevde att de fått önskad 

hjälp hos sin ordinarie lots. Margareta sa att de också fick hjälp i viss utsträckning även om de 

inte var inskrivna hos dem men då inte för att det ingick i lotsarnas ansvar utan för att 

personerna som arbetar som lotsar har en egen önskan att hjälpa andra. (Int. 6, Int. 7) 

 

Under våra intervjuer har vi hört både från etableringslotsar och arbetsförmedlare om 

etableringslotsar som använder sig av otillåten marknadsföring (Int. 3, Int. 6, Int. 7) som kan 

handla om att de lockar med pengar för att få deltagare (Int. 6, Int. 7). De händer också att 

etableringslotsar lockar med datorer och skriver låneavtal med de nyanlända, vilket är tillåtet, 

men som ändå skapar en känsla av att den nyanlände står i skuld till sin etableringslots eller att 

den nyanlände får behålla vad denne lånat, vilket inte är fallet (Int. 6, Int. 7, Rosenqvist 2012, s. 

61). Denna bild bekräftas också av FORES rapport (Rosenqvist 2012, s. 61) och av Statskontorets 

undersökning. Statskontoret skriver att problemet inte är att dessa saker lånas ut, utan att de 

lånas ut under falska förespeglingar (Statskontoret 212 s. 75). Det har till och med hänt att en 

etableringslots har hört från sina nyanlända att de känner andra nyanlända vars lots har brutit 

mot sekretessavtalet och en etableringslots på en ort i Östergötland hotade de nyanlända som 

ville byta från det företaget att de skulle hamna hos Kronofogden och riskera att inte kunna bli 

svenska medborgare (Int. 7). 

 

Det är dock svårt för lotsföretagen vi har intervjuat att veta hur mycket av kritiken mot andra 

lotsföretagen som når hela vägen fram till Arbetsförmedlingen, eftersom det är viktigt att 

informationen som kommer till Arbetsförmedlingen kommer från förstahandskällan och inte 

bara är rykten (Int. 6, Int. 7). Sedan kan byråkratiska processer vara en anledning till att det tar 

lång tid att rensa bort oseriösa aktörer (Int. 7). Dock har Arbetsförmedlingen skrivit en rapport 

under rubriken ”Genomförande” som publicerades under 2013. I denna rapport skriver 

Arbetsförmedlingen bland annat: ”I redovisningen ska särskilt följande aspekter av reformen 

analyseras och kommenteras: /..../ valfrihetssystem med etableringslotsar” (Arbetsförmedlingen 
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2013c, s. 3). I rapporten saknas det analyserande perspektivet av etableringslotsarna och 

valfrihetssystemet, då den är uppbyggd som de andra återraporteringarna där siffror kring hur 

många nyanlända som valt lots, hur ledtiderna har förändrat andra kvantitativa siffror 

presenteras. 

 

Att vissa aktörer missköter sig är något som vi under våra intervjuer har fått beskrivet som ett 

problem som inte bara är lokalt, utan förekommer över hela landet. (Int. 7) Att det förekommer 

misstankar om opportunistiskt beteende bland vissa etableringslotsar har vi även hittat stöd för 

bland annat i media. Under vårt arbete gjorde SVT:s regionala nyheter reportage om hur 

etableringslotsar i olika delar av landet misstänks för att ha använt sig av otillåtna medel för att 

locka till sig kunder. Arbetsförmedlingens chef i Katrineholm säger att lotsföretagen får ge 

mindre gåvor men andra personer som intervjuats uppger att de sökande lockas med både tv-

apparater och läsplattor. Förekomsten av den här typen av mutor är svåra att bevisa men både i 

Katrineholm och Göteborg har etableringslotsar anmälts för att agera på ett otillåtet sätt och tre 

företag är under utredning i Katrineholm. (Herner 2013) I ett annat reportage från SVT 

rapporteras det om en etableringslots från Västsverige som fått flera klagomål från både 

konkurrenter och nyanlända. Arbetsförmedlingen kontaktade lotsföretaget angående 

klagomålen och fick då till svar att dessa anklagelser var grundlösa. Huruvida lotsföretaget var 

skyldigt till anklagelserna framgår inte i reportaget men Arbetsförmedlingen hade fortsatt 

samarbetet efter det att anklagelserna kommit in. En upphandlingschef på Arbetsförmedlingen 

kommenterade händelsen med att säga att det var svårt att bevisa något. (Petersen 2013) Inget 

avtal mellan Arbetsförmedlingen och etableringslotsar har brutits med motiveringen att otillåten 

marknadsförning har bedrivits. (Petterson Grill 2013, Int. 8) Detta trots att Arbetsförmedlingen 

vid flera tillfällen konstaterat brister hos olika etableringslotsar som enligt SVT inte har förbättrat 

sig. Motiveringen från Arbetsförmedlingen är som tidigare att det inte finns tillräckligt starka 

bevis för att kunna bryta ett avtal. (Petterson Grill 2013) 

 

6.2.6 Mångfald 
När det gäller lotsföretagens specialiseringar kommer Arbetsförmedlingen själva fram till att 

sådana är få och att utbudet ofta är snarlikt, vilket våra intervjuer också indikerar. En av 

anledningarna kan vara att kravet att varje leverantör måste ha beredskap att ta emot 

nyanlända, oavsett språk- eller utbildningsbakgrund, vilket kan leda till att utbudet blir 

likformigt. (Arbetsförmedlingen 2012a, s. 67) Arbetsförmedlingen skriver också att en 
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övervägande majoritet av lotsföretagen har bolagsformen aktiebolag (Arbetsförmedlingen 

2012a,  s. 60), men att det finns en mångfald gällande storleksklasserna på lotsföretagen 

(Arbetsförmedlingen 2012a,  65). 

 

Tjänstedeklarationen, som är en förteckning över etableringslotsarnas kompetenser, fylls i av 

etableringslotsarna själva och utgör grunden för katalogen med godkända etableringslotsar som 

Arbetsförmedlingen ger till de nyanlända. Utformningen av tjänstedeklarationen har lett till att 

etableringslotsarnas tjänster ser likvärdiga mellan de olika lotsföretagen och många 

etableringslotsar anger att de kan erbjuda fler språk och tjänster än vad som egentligen är fallet 

(Int. 3, Int. 5, Int. 7).  Tjänstedeklarationen har även varit otydlig för etableringslotsarna att fylla 

i, men har nu blivit något tydligare (Int. 7).  

 

Ojämlikheten mellan antalet etableringslotsar i olika kommuner kan leda till att det 

kunskapskapital som finns hos nyanlända med akademikerbakgrund går förlorat. När kommuner 

inte har etableringslotsar med specialkunskap eller helt saknar etableringslots blir risken att 

nyanlända får ägna sig åt arbeten de är överkvalificerade för eller utbilda sig på nytt, vilket 

riskerar att skapa en inlåsningseffekt. (Sveriges Radio 2010) 

 

6.3 De nyanlända 

6.3.1 Incitament  

När vi pratade med våra informanter var deras uppfattning av de nyanländas motivation till att 

delta i etableringsinsatserna i första hand var att bli självständiga i det svenska samhället. Något 

de i första hand uppnådde genom att lära sig språket, få en anställning och bli en del av 

samhället. (Int. 1, Int. 2, Int. 4, Int. 5, Int. 6, Int. 7) En av lotsarna påpekade att de nyanländas 

motivation generellt var väldigt hög i början av insatserna men att den mattades av i och med att 

olika hinder uppstod (Int. 7). Ersättningen som deltagarna fick nämndes också som ett 

incitament till de nyanländas aktiva deltagande i insatserna (Int. 1, Int. 4, Int. 7). Statskontoret 

ansåg däremot inte att de ekonomiska incitamenten var tillräckliga för att ha någon effekt på de 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Om en nyanländ blir erbjuden ett arbete men väljer 

att tacka nej får det nämligen inte några ekonomiska konsekvenser i form av sänkt 

etableringsstöd. (Statskontoret 2012, s. 13) 
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6.3.2 Valfrihetssystemet 

Många av de personer vi har intervjuat anser att valfrihetssystemet fungerar bra i teorin då de 

nyanlända kan byta etableringslots så ofta de vill (Int. 2, Int. 3, Int. 5, Int. 7). I praktiken finns det 

dock många brister. Till att börja med finns mycket av informationen om etableringslotsarna 

endast på svenska vilket blir ett problem då många av de nyanlända inte behärskar språket (Int. 

1, Int. 4, Int. 7). En av Arbetsförmedlingens senaste rapporter anger att informationen om hur 

man söker lots är översatt till nio språk (Arbetsförmedlingen 2013c, s. 64). Många av de 

nyanlända är dock analfabeter eller har väldigt dåliga läskunskaper vilket gör att de oavsett språk 

inte kan ta till sig någon skriftlig information utan hjälp (Int. 1, Int. 7).  

 

Den tjänstedeklaration som är tänkt att ligga till grund för de nyanländas val av etableringslots 

fyller inte sin funktion, utan de flesta val styrs istället av personliga kontakter mellan den 

nyanlände och etableringslotsar eller andra nyanlända som ger rekommendationer (Int. 2, Int. 4, 

Int. 6, Int. 7). Även Statskontoret kommer till slutsatsen att valfrihetssystemet med 

etableringslots inte fungerar så som regeringen förväntat sig då de nyanlända sällan baserar sina 

val på informationen från Arbetsförmedlingen utan istället väljer utifrån bekantas tidigare val. 

(Statskontoret 2012, s. 13).  

 

Många av våra informanter anser att problemen med val som görs utifrån bristande information 

försvinner efter det första valet då de nyanlända kan byta etableringslots så många gånger de vill 

(Int. 2, Int. 3, Int. 7). Statistik från Arbetsförmedlingen visar att fram till början av 2012 hade 21 

procent av de nyanlända som använder sig av etableringslots någon gång bytt lotsföretag. 

(Statskontoret 2012, s. 75) en siffra som idag är 26 procent (Int. 8). Ytterligare 25 procent av 

samarbeten har avbrutits av andra anledningar som att individen har flyttat eller avslutat alla 

sina aktiviteter med lotsar. Många lotsar upplevde dock att möjligheten för nyanlända att 

obehindrat byta etableringslots inte var helt oproblematisk. När bytet skedde fick de nämligen 

väldigt sällan information om varför den nyanlända valt att avsluta sina aktiviteter hos 

lotsföretaget och kunde därför inte åtgärda eventuella kvalitetsbrister som fått den nyanlände 

att lämna etableringslotsen. Etableringslotsarna i utredningen tyckte att det vore bättre om de 

nyanlända fick motivera varför de ville byta lotsföretag. (Statskontoret 2012, s. 75) 

 

I en enkätundersökning till arbetsförmedlare över hela landet som Statskontoret genomförde 

fick valfrihetssystemet väldigt dåliga betyg. Betygen är redovisade i tabell 5 nedan. 
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(Statskontoret 2012, s. 214f) De enda betyg som fick över 3 poäng i genomsnitt av handläggarna 

var närhetsprincipen, som är när en nyanländ inte gör ett aktivt val av etableringslots och blir 

tilldelad den etableringslots som är närmast den nyanländes bostadsadress. 

 

Tabell 5 - Handläggarnas genomsnittsbetyg av valfrihetsystemet 

Lätt att skaffa kunskap om lotsar  1.6 

Lätt att göra aktivt val av lots 1.8 

Lätt att förstå syftet med lots 2.5 

Välinformerade vid val av lots 2.7 

Närhetsprincipen bra vid icke-val 3.3 

1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt 

Källa: Statskontoret 2012, s. 214f 

 

6.3.3 Hinder för nyanländas etablering på arbetsmarknaden 

Utbildnings- och arbetsbakgrund 

De nyanlända som kommer till Sverige idag har generellt sett en lägre utbildningsnivå än de som 

kom till Sverige för 15 år sedan. Av de drygt 10 000 nyanlända som Arbetsförmedlingen tagit 

emot från december 2010 till 31 mars 2012 har 63 procent förgymnasial utbildning; 12 procent 

har en utbildning som är nio år och 51 procent en utbildning som är kortare än nio år. 

(Statskontoret 2012, s. 28) Av dessa nyanlända har 4,2 procent fått arbete under 

etableringsperioden, de flesta någon form av subventionerat arbete (Statskontoret 2012, s. 34). 

Angående möjligheterna för att komma ut i arbetslivet kommer Statskontoret till slutsatsen att 

de grupper som tidigare har haft en relativt svag sysselsättningsutveckling har vuxit, vilket 

indikerar att de som är en del av etableringsreformen nu har ett sämre utgångsläge än 

motsvarande grupper som invandrade för 15 år sedan (Statskontoret 2012, s. 32). 

 

De nyanlända saknar ofta de kvaliteter som svenska arbetsgivare söker i form av utbildning och 

arbetslivserfarenhet vilket etableringsinsatserna försöker hantera genom exempelvis verktyget 
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meritportföljen (Int. 1, Int. 2, Int. 4, Int. 7) som ger den nyanlände träning i hur man söker ett 

jobb i Sverige. Det finns även externa hinder som de nyanlända och etableringsarbetet har 

svårare att förebygga. Konjunkturen är förhållandevis bra i Sverige jämfört med många andra 

europeiska länder men försvårar trots det de nyanländas integrationsprocess (Int. 4). Våra 

informanter sa aldrig rakt ut att rasism fanns på arbetsmarknaden men antydde att en viss 

diskriminering kunde förekomma mot arbetssökande med annan bakgrund (Int. 2, Int. 3, Int. 7).  

 

Kultur och konjunktur 

När de nyanlända ska etablera sig i samhället finns det flera barriärer som försvårar 

integrationen (Int. 6, Int. 7). Det mest uppenbara hindret för nyanlända kan vara språket, som 

också får mycket utrymme i etableringsarbetet i form av sfi (Int. 1, Int. 2, Int. 5). Alla nyanlända 

exponeras också för kulturkrockar i varierande utsträckning som kan röra sig om för oss så 

triviala saker som att ha pengar på banken eller handla i en svensk affär (Int. 6). Ett praktiskt 

problem för de nyanlända uppstår på grund av att ersättningen till de nyanlända kommer den 

10:e varje månad men räkningarna ska betalas i slutet av månaden. (Int. 7) Även Statskontoret 

har kritiserat att utbetalningen av ersättningen sker vid fel tidpunkt i förhållande till när 

räkningar normalt sett betalas (Statskontoret 2012, s. 14). Att ersättningen betalas ut så sent 

beror på att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behöver några dagars handläggningstid 

för beräkning och kontroll av ersättningen (Statskontoret 2012, s. 123). Dessutom är många 

nyanlända inte vana vid att ha pengar på banken, utan tar hellre ut stora summor när pengarna 

sätts in på kontot för att de är vana vid kontanter. (Int. 7) 

 

Bosättning 

Även bostadssituationen har en påverkan på de nyanländas etablering. Generellt sett är det 

svårare för nyanlända att få en bostad än vad det är för andra på grund av deras begränsade 

möjligheter gällande både kontaktnät och ersättning. De nyanlända får sin ersättning från 

Försäkringskassan vilket gör att privata hyresvärdarna inte tar emot dem och de nyanlända blir 

då beroende av de kommunala bostadsbolagen. Denna problematik skulle eventuellt kunna 

minskas om nyanlända i större utsträckning accepterade boende som de anvisas (Int. 4, Int. 7, 

Statskontoret). Bostadssituationen var enligt våra intervjuer en av de externa faktorer som hade 

störst effekter på de nyanländas möjlighet att delta i etableringsinsatserna. Innan den nyanlände 

får delta i några som helst etableringsinsatser måste nämligen denna ha en fast bostad. I 
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Norrköping och Linköping kunde väntetiden vara flera månader hos de hyresvärdar som tar 

emot nyanlända på grund av den stora efterfrågan. Som situationen ser ut idag får de nyanlända 

själva välja var de vill bosätta sig, oavsett hur bostadssituationen i den berörda kommunen ser ut 

eller hur goda möjligheter det finns till arbete för den nyanlände (Int. 7).  

 

De nyanlända själva ser dock närheten till en välfungerande arbetsmarknad som den minst 

viktiga faktorn när de ber om hjälp att hitta ett boende och är istället mer bekymrade av att få 

en bostad i närhet av släktingar och bekanta. Detta kan skapa problem för Arbetsförmedlingens 

ambition att upprätthålla ett arbetsmarknadsperspektiv då de nyanlända kan tacka nej till 

anvisningen. (Statskontoret 2012, s. 109) 

 

En annan faktor som påverkar möjligheterna till bosättning för de nyanlända är den ersättning 

som betalas ut till kommunerna. Enligt Statskontoret menar Arbetsförmedlingen att kommuner 

är ovilliga att ta emot sökande om den sökande under en längre tid varit bosatt i en annan 

kommun. Det beror då till viss del på att en stor del av den statliga schablonersättningen 

betalats ut till den första kommunen och att den andra då inte får full ersättning. (Statskontoret 

2012, s. 100) 

 

Väntetider 

Valfriheten gällande bostadsort och situationen på bostadsmarknaden skapar en dominoeffekt 

som fördröjer och försvårar etableringsinsatserna. Många nyanlända kommer inte ensamma och 

en del kommer med små barn. För att de ska kunna delta i etableringsinsatserna behöver de 

därför någon som tar hand om barnen dagtid. Om en nyanländ har fått vänta på bostad under en 

längre tid är det ofta också en lång väntetid för att få dagisplats i närheten av det nya hemmet. 

Eftersom ingen dagisplats kan sökas förrän den nyanlände har erhållit en bostad tillkommer 

ytterligare kötid som i värsta fall kan uppgå till mellan 4 och 5 månader. (Int. 3, Int. 7) 

 

Men det är inte bara etableringsinsatserna för de nyanlända som kommer med små barn som 

påverkas av att de bosätter sig i områden med många immigranter. Under våra intervjuer fick vi 

många gånger höra att de nyanländas deltagande i sfi inte fungerade så väl som det var tänkt. 

Även där var väntetiderna långa och kunde uppgå till mellan 2 och 3 månader. (Int. 1, Int. 3, Int. 

7) Den höga efterfrågan på utbildningsplatser i sfi gör att det inte finns någon flexibilitet i 
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utbildningen och den nyanlände kan därför inte ta tillvara på möjligheter som kan uppstå under 

kurserna (Int. 3, Int. 4, Int. 6, Int. 7). Många nyanlända får sina första erfarenheter av den 

svenska arbetsmarknaden genom restaurangarbeten. Arbetet sker då ofta under lunchtimmarna 

vilket gör att de nyanlända är oförmögna att delta i sfi-studier under för- eller eftermiddagen. 

För att få hela sitt etableringsstöd krävs det att de nyanlända deltar i etableringsinsatser 

motsvarande 40 timmar i veckan. Om den nyanlände då väljer att acceptera ett sådant arbete så 

kommer det påverka dennes disponibla inkomst. (Int. 6) Även andra typer av deltidsarbeten 

påverkar de nyanlända på samma sätt då fullbokade kurser förhindrar byten av tider (Int. 3). 

 

Även om reformen innebar en hel del förändringar för hur de berörda aktörerna skulle arbeta 

finns det externa faktorer som inte har förändrats men som påverkar det övriga arbetet. När de 

nyanlända kommer till Sverige saknar de exempelvis ett personnummer vilket skapar problem 

(Int. 1, Int. 4). För att ersättningar skall kunna betalas ut och etableringsinsatserna ska kunna 

börja på allvar behöver de nyanlända ett personnummer så att de kan registreras i datasystemet. 

Handläggningstiden för att ordna personnummer kan variera från två veckor till två månader om 

det blir problem och är något som ligger utanför parterna som berördes av etableringsreformen 

men som ändå påverkar dem. (Int. 1)  
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7 Analys 

Detta kapitel kombinerar studiens empiri med den teoretiska referensramen som presenterades i 

kapitel 3.  

 

7.1 Etableringsreformens mål och resultat 

7.1.1 Incitament för de nyanlända 

Uppbyggnaden av den ekonomiska ersättningen och den tidsbegränsade etableringsperioden 

skapar incitament för aktivt deltagande från de nyanländas sida. Våra informanter betonar dock 

att utöver den ekonomiska drivkraften har många nyanlända en vilja att etablera sig i det 

svenska samhället och på arbetsmarknaden, men att det finns olika barriärer som försvårar 

integrationen. Många nyanlända möter höga transaktionskostnader i interaktionen med det 

svenska samhället i början av sin etableringsperiod, då allt är nytt och då institutionerna för den 

nyanlände är okända, vilket försämrar deras möjligheter att ta ansvar för sin egen etablering.  

 

De ökade möjligheterna till sidoinkomster är i grunden positivt, då de nyanlända både kan delta i 

etableringsinsatserna och ha ett arbete vid sidan om, men detta verkar inte fungera i praktiken. 

Under våra intervjuer fick vi information om att det egentligen inte var regelverket som hindrade 

nyanlända från att ta ett extrajobb utan att det var bristen på flexibilitet i språkundervisningen. 

Här har det skett en förändring i de formella reglerna för att möjliggöra sidoinkomster men det 

har inte skett någon förändring i processerna på lokal nivå vilket gör att denna konflikt skapar en 

jämvikt som är längre ifrån det arbetsmarknadsperspektiv som politikerna efterfrågade.  

Oflexibiliteten inom sfi leder till att de nyanlända inte kan uppfylla en av grundtankarna med 

reformen, då de inte kan kombinera arbete och etableringsinsatser fullt ut.  

 

Möjligheterna för den ekonomiska ersättningen att underlätta den nyanländes etablering i 

samhället försvagas av att den ekonomiska ersättningen ej betalas ut i samband med de normala 

förfallodagarna för räkningar. Utbetalningarna är dåligt anpassade till svensk standard och sker 

mitt emellan de tidpunkter då räkningar och hyror normalt skall betalas. Detta blir ytterligare en 

barriär för integrationen i det svenska samhället, som är uppbyggt kring ekonomisk ersättning 

och betalning av räkningar i slutet av varje kalandermånad. Dessutom räknas de nyanländas 
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ekonomiska ersättning som ett bidrag, vilket gör att de i princip endast kan söka boende hos 

offentliga hyresvärdar och inte har samma möjlighet som många inrikes födda att kontrollera sin 

egen bostadssituation.  

 

Idag finns det inga konsekvenser av att tacka nej till ett anställningserbjudande för de nyanlända. 

Det saknas tillräckliga enforcements för att se till att den nyanlände kommer ut på 

arbetsmarknaden och att ansvaret läggs på den nyanlände. Detta behöver dock inte vara 

negativt i sig då repressalier skulle kunna motverka deras deltagande i andra etableringsinsatser. 

Efter etableringsperiodens två år kommer de nyanlända som ej arbetar eller studerar dessutom 

att bli arbetssökande som alla andra vilket gör att nekat arbete efter etableringsperioden får 

samma konsekvenser för dem som för andra medborgare. 

 

7.1.2 Egna val och valfrihetssystemet 

Valfrihetssystemet är grunden för att de nyanlända ska ta egna beslut som gör dem motiverade. 

För att detta ska fungera fullt ut behöver de nyanlända adekvat information gällande de olika 

aktörerna. För tillfället är informationen som Arbetsförmedlingen tillhandahåller om aktuella 

etableringslotsar bristfällig. Tjänstedeklarationen gör att etableringslotsarnas kompetenser ser 

likvärdiga ut och informationen finns dessutom inte alltid på ett språk som den nyanlände 

förstår, vilket ytterligare försvårar valprocessen. För att den nyanlände ska kunna hitta en 

etableringslots utifrån sina behov innebär det en högre sökkostnad än vad som behöver vara 

fallet, en sökkostnad som redan är hög på grund av bristande kunskaper om det svenska 

samhället. 

 

Dessutom baserar de nyanlända sitt val av etableringslots på bekantas rekommendationer 

snarare än på tjänstedeklarationen. Valet av etableringslots och de tjänster de erbjuder är som 

att välja en upplevelsevara. Den nyanlände har ingen egentlig möjlighet att inspektera huruvida 

olika etableringslotsar kommer att uppfylla dennes behov utan måste på egen hand uppleva 

tjänsten för att få en ordentlig uppfattning. Detta kan göra att ett val som inte är baserat på 

Arbetsförmedlingens tjänstedeklaration utan på ett familjärt beteendemönster där nära och 

käras åsikter prioriteras är rationellt. Detta eftersom det kan medföra fördelar, som att den 

nyanlände börjar med hög tillit till sin etableringslots samt att det finns andra kanaler än 

tjänstedeklarationen att tillgå för att få information om sin blivande etableringslots. Hittills har 

det dessutom inte funnits tillräcklig kontroll av lotsföretagens egentliga kvalifikationer när de 
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fyller i sina kompetensbeskrivningar som redovisas på Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt våra 

informanter har det därför funnits en tendens bland flera etableringslotsar att fylla i fler 

kvalifikationer än vad de egentligen innehar för att bli valda av fler nyanlända. En effekt av detta 

blir då att nyanlända i vissa fall väljer etableringslots som är under- eller direkt okvalificerade för 

deras behov, utan att den nyanlände kan kontrollera detta i förväg. 

 

Både handläggare och etableringslotsar anser att det första valet är komplicerat för den 

nyanlände. Därefter anser Arbetsförmedlingen och enskilda handläggare att valfrihetssystemet 

fungerar, baserat på att en dryg fjärdedel av alla nyanlända någon gång har bytt etableringslots, 

en siffra som dessutom ökat det senaste året. Etableringslotsarnas tolkning är däremot en 

annan, då de lyfter fram att de nyanländas bristande kunskap om institutionerna i det svenska 

samhället gör dem extra sårbara för oseriösa etableringslotsar och att både samhällsbarriärerna 

för de nyanlända och lotsarnas agerande kan utgöra ett hinder för byte av etableringslots.  

 

Att handläggarna på Arbetsförmedlingen inte ska få påverka den nyanländes val av 

etableringslots medför vissa nackdelar då de nyanlända kan ha svårt att ta till sig informationen 

om lotsföretagen och kan därmed inte göra ett informerat och rationellt val. Fördelen är istället 

att det ger Arbetsförmedlingen trovärdighet som en okorrumperad aktör som arbetar utifrån de 

officiella målen, vilket är i linje med Rothsteins teorier om tillit.  

 

7.1.3 Ansvar och samordning 

Arbetsförmedlingen har det tydliga huvudansvaret, men saknar befogenheter att styra andra 

myndigheter och kommuner inom etableringsuppdraget. Detta leder till att Arbetsförmedlingen 

får svårigheter att uppnå målen för vissa ledtider då olika myndigheter följer sina egna ledtider 

för behandlingen av olika ärenden. I slutänden staplas ledtiderna på varandra och den 

sammanlagda tiden överskrider måltiderna för etableringsreformen. Här finns en brist på 

enforcement, då myndigheternas agerande ej är self-enforcing. Detta tyder på att aktörerna inte 

anser sig ha något att vinna på att aktivt förbättra sin samverkan utan tillsyn av en tredje part.  

 

Överlag behöver samordning mellan aktörerna inom etableringsreformen förbättras för att 

kunna koordinera aktiviteterna bättre. Både våra intervjuer av handläggare och 

kommuntjänstemän i Statskontorets rapport ger en tydlig bild av att samarbetet fungerar bäst 

med de parter som man har mest kontakt med. Detta går helt i linje med North och Rothsteins 
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teorier om tillit och att fortsatta avtal gör att tilliten mellan två aktörer höjs. Regelbunden 

kontakt mellan aktörerna ökar deras kunskap om varandra vilket underlättar interaktionen och 

sänker transaktionskostnaderna. Institutionell förändring sker just för att minska 

transaktionskostnader och ett sätt att minska transaktionskostnaderna inom 

etableringsreformen har varit att se över hur samverkan kan förbättras. Slutrapporten från 

Arbetsförmedlingen om samverkan, samt stödet som ska tas fram för lokala överenskommelser 

kan bidra till att öka kunskapen om olika aktörers agerande och underlätta samverkan. 

  

Ansvarsfördelningen fungerar överlag tillfredsställande men området socialt stöd till de 

nyanlända saknar en samsyn mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och 

etableringslotsarna.  Lotsarna förväntas ge mer stöd än vad de tre avtalsstadgade timmarna per 

månad ger tid till. Här sker det en krock mellan de formella reglerna och etableringslotsarnas syn 

på sin funktion inom etableringen. De formella reglerna lämnar många delar kring socialt stöd 

oreglerade, och därför tar vissa etableringslotsar större ansvar, för att de ser det som sin främsta 

uppgift att hjälpa den nyanlände, medan andra etableringslotsar håller sig till sina avtalsstadgade 

timmar och ser sin uppgift baserat på avtalet med Arbetsförmedlingen. 

 

7.1.4 Uppföljning 

Av etableringsreformen som helhet 

Eftersom etableringsreformen inte är ett självreglerande system krävs uppföljning, vilket sker 

genom Arbetsförmedlingens uppföljningsuppdrag, främst genom återrapporteringarna som 

publiceras löpande och som är uppdelade i olika fokusområden.  Enligt North behövs en tredje 

part som kan agera som tillsynsorgan, något som blir tydligt vid en jämförelse av 

Arbetsförmedlingens rapporter och Statskontorets rapport. Statskontoret identifierar flera 

problemområden och analyserar hur detta kunnat uppstå. Ett exempel som Statskontoret tar 

upp är etableringslotsarna och otillåten marknadsföring. Detta nämns inte i någon av 

Arbetsförmedlingens rapporter, inte ens när Arbetsförmedlingen själva skriver att de ska 

kommentera och analysera sina resultat kring valfrihetssystemet eller etableringslotsarnas 

mångfald.  

 

Ett annat område som saknar tydliga analyser från Arbetsförmedlingens sida är ledtiderna. De 

kvantitativa ledtiderna skapar en god överblick över vilka områden som behöver extra stöd och 
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fungerar som delmål för att nå de kvalitativa målen, men det finns ingen utvärdering av vad de 

sänkta ledtiderna ska åstadkomma. 

 

Av etableringslotsarnas arbete 

Uppföljningen sker dels genom valfrihetssystemet, som redan analyserats, dels genom 

anmälningar till handläggaren, som kan föra klagomålen vidare till central nivå, och slutligen 

genom handläggarnas kontroll av månadsrapporteringen. 

 

Vår studie indikerar att kontakten mellan handläggarna på Arbetsförmedlingen och de 

nyanlända är sämre än den mellan lotsarna och de nyanlända. Information om etableringslotsar 

som eventuellt missköter sig kommer därför till andra lotsar men inte till Arbetsförmedlingen. 

Det kumulativa lärandet som de nyanlända som grupp besitter om etableringslotsarna kommer 

inte Arbetsförmedlingen till del, utan hanteras genom informella rapporteringar till enskilda 

lotsar och bekanta. Statskontoret identifierar oklar ansvarsfördelning som en orsak till att 

nyanlända inte vet var de ska vända sig med viktiga frågor. Om detta också gäller frågor kring 

eller åsikter om etableringslotsarnas arbete blir resultatet att återkopplingen blir ofullständigt i 

förhållande till vad som var tanken med det ökade egenansvaret för de nyanlända. 

 

På central nivå ser Arbetsförmedlingen månadsrapporterna från etableringslotsarna som den 

primära uppföljningen och kontrollen av etableringslotsarnas arbete. De lokala handläggarna 

upplever däremot inte att månadsrapporterna är lika centrala för uppföljningen av 

etableringslotsarnas arbete, utan anser istället att kontrollen av etableringslotsarna sker på 

central nivå. Det råder delade uppfattningar om var i Arbetsförmedlingens organisation som 

kontrollen av deras leverantör bör ske. Denna informationsbrist skapar ett utrymme med 

bristfällig kontroll som aktörer kan utnyttja. Dessutom uppger Arbetsförmedlingen att det står 

etableringslotsen fritt att själv hitta en passande metod för att uppfylla avtalet, vilket innebär att 

det utöver rena lagbrott är svårt att fastställa när avtalsbrott begåtts. Handläggarna resonerar 

kring att det borde finnas incitament för samarbete, då alla arbetar mot samma mål. Detta är 

grunden i self-enforcement, att aktörerna har incitament att uppfylla avtalen då alla tjänar på 

det. En anledning till att handläggarna eventuellt missar problematik som förekommer med 

etableringslotsarna på lokal nivå kan vara då de är inne i en kultur där arbetet med de nyanlända 

präglas av tillit. Därför ser de inte månadsrapporterna som uppföljning, utan bara som en del av 

det vardagliga arbetet. 
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När det gäller kontrollen av månadsrapporten från etableringslotsarna fokuserar handläggarna 

på att månadsrapporten fyllts i på korrekt sätt snarare än att innehållet stämmer överens med 

avtalet. Etableringslotsarna som vi talat med säger att de ibland har fått komplettera sina 

månadsrapporter och då gjort det. Några repressalier utöver extra pappersarbete förekommer 

sällan till följd av bristfälliga rapporter. 

 

Ovanstående tyder på att enforcement-mekanismerna för att se till att etableringslotsarna 

upprätthåller avtalet är ofullständiga, att det finns en brist på samsyn kring uppföljning inom 

Arbetsförmedlingen och att denna inte leder till önskad effekt. Att ha tydligare kontroller och 

noggrannare utreda etableringslotsarnas arbete utöver anmälningar om misstänkta avtalsbrott 

kan bli kostsamt jämfört med de enforcements som existerar idag, beroende på vilka vinster som 

uppstår i och med skärpt kontroll.  

 

Antalet klagomål som Arbetsförmedlingen får angående etableringslotsarnas arbete är i 

dagsläget inte så stort i förhållande till hur många nyanlända som nyttjar tjänsten. Huruvida 

detta beror på att etableringslotsarna sällan brister i sitt arbete, om definitionen av vad man kan 

anmäla är snäv, eller om de nyanlända som är missnöjda inte alltid rapporterar sitt missnöje kan 

vi inte svara på. Dock kan vi konstatera att de brister vi har funnit under vårt arbete inte alltid 

når fram till Arbetsförmedlingen så att de kan justeras. 

 

7.1.5 Likvärdighet 

I och med att Arbetsförmedlingen har ansvaret för etableringen över hela landet och 

handläggarna följer samma, omfattande handläggarstöd finns en god grund för en ökad 

likvärdighet av etableringsinsatserna över landet. En faktor som ligger utanför 

Arbetsförmedlingens kontroll är de lokala och regionala överenskommelserna som också 

påverkar arbetet men som inte finns över hela landet och som inte behöver se likadana ut. 

Arbetsförmedlingens verktygslåda med utbildningar och liknande kan också se olika ut, liksom 

tätheten på etableringslotsar och deras kompetenser. 

 

Att höja likvärdigheten kan underlätta arbetet med etableringsarbetet då alla delar i 

organisationen arbetar utifrån samma referensram. Kunskapen om övriga parters agerande ökar 

och förväntningarna om prestationer och resultat kommer då att i högre utsträckning stämma 

överens med verkligheten. Transaktionskostnaderna minskar vilket underlättar interaktion 
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mellan aktörerna. Uppföljning och utvärdering av de lokala kontorens arbete underlättas av att 

samma regler gäller över hela landet. Detsamma gäller etableringslotsarna. Om ett lotsföretag är 

framgångsrikt på en ort och vill utöka sin verksamhet kommer arbetet underlättas av att deras 

kund, Arbetsförmedlingen, arbetar på samma sätt över hela landet. Innovationer som uppstår i 

en del av landet kan på så viss spridas med större framgång.  

 

På liknande sätt gynnas de nyanlända av likvärdigheten inom etableringsarbetet. Om de 

nyanlända har släkt eller bekanta som deltagit i etableringsinsatserna kan de få hjälp och råd av 

dem som ökar deras chanser till en lyckad integrering. Även om de flyttar till en annan ort 

underlättas deras deltagande av att etableringsinsatserna ser likadana ut över hela landet. Den 

nyanlände vet då vad han kan förvänta sig utav de olika aktörerna och vilket ansvar han själv har 

i olika frågor.  

 

7.1.6 Etableringsinsatserna och tillvaratagande av kompetens 

En del i att bättre ta till vara på de nyanländas kompetenser är en grundläggande kartläggning av 

deras bakgrund, vilket i sin tur ska leda till att insatserna kan anpassas efter individens behov. 

Insatserna har dock kritiserats för att arbetsmarknadsperspektivet och individanpassningen ej är 

tillräckligt starkt. Det finns en medvetenhet hos dem som arbetar inom etableringsreformen att 

rådande beteendemönster måste förändras för att förbättra etableringsreformen, då både 

handläggare och etableringslotsar efterfrågar utbildningar som tydligare förbereder den 

nyanlände för arbetsmarkanden. Detta är en grund för en gradvis institutionell förändring som är 

viktig för hela etableringsreformen.  

 

Ett bättre tillvaratagande utav de nyanländas kompetens kan förhindra att en etnisk grupp blir 

klassificerad som en viss typ av arbetskraft. Invandrargrupper har ofta problem till en början när 

de kommer till ett nytt land med att de endast får en viss typ av arbete, oavsett deras egentliga 

kvalifikationer. Med tiden accepteras de i det nya samhället och kan börja diversifiera sig 

yrkesmässigt men den utvecklingen kan inte den första generationens invandrare ta del av. 

Genom att från början försöka ta till vara på de nyanländas kompetens kan 

integrationsprocessen påskyndas. Istället för att till en början fastna inom vissa yrkesgrupper kan 

de nyanlända ägna sig åt det de är bäst på. Acceptansen går då troligtvis snabbare liksom 

integrationen vilket också minskar segregeringen.  
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Den andra delen i tillvaratagandet av kompetensen består av Arbetsförmedlingens 

bosättningsansvar med ett arbetsmarknadsperspektiv. De nyanlända tackar ofta nej till anvisat 

boende, då de inte prioriterar möjligheten till arbete, utan närheten till bekanta. Bosättningen är 

ett område som har alldeles för höga ledtider. Målsättningarna för anvisning av bostad i 

dagsläget ter sig nästintill orealistiska. Gällande ledtider över lag har dessa sänkts successivt, 

men de är på väg uppåt igen under 2013. En nyanländ som har fått ett uppehållstillstånd kan 

exempelvis inte alltid påbörja sina aktiviteter direkt, eftersom det kan finnas väntetider på 

boende, språkundervisning och liknande. Sådana hinder som de nyanlända stöter på främst i 

början av sin etableringsperiod kan göra att de tappar motivationen till att nyttja 

etableringsperioden till fullo. 

 

7.1.7 Måluppfyllelse 

Det första målet i regeringens proposition var att uppnå en snabbare etablering på 

arbetsmarknaden för nyanlända genom att Arbetsförmedlingen får huvudansvaret för 

etableringen. Detta mål innehåller fler beståndsdelar än bara ansvarsfördelningen, eftersom det 

också innefattar att Arbetsförmedlingen ska hjälpa de andra aktörerna genom stöttning, 

pådrivning och uppföljning. Vår bedömning är att målet snabbare etablering är tänkt att uppnås 

genom att övriga delmål också uppfylls. 

 

Tabell 6 på nästa sida visar hur väl resultaten av etableringsreformen stämmer överens med 

regeringens målsättning.  I nuläget uppnår valfrihetssystemet och de individanpassade 

insatserna endast låg måluppfyllelse. För att etableringsreformen ska vinna stort förtroende hos 

de som arbetar inom den, de nyanlända och allmänheten krävs att etableringsreformen som 

institution bidrar till att lösa kollektiva dilemman. Därför är det av yttersta vikt att 

måluppfyllelsen höjs undan för undan.  
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Tabell 6 - Etableringsreformens måluppfyllelse 

Mål och delmål Grad av måluppfyllelse 

Snabbare etablering Mellan 

AFs ansvar --> helhet med jobbfokus Mellan 

Starkare incitament Mellan 

NA deltar aktivt Hög 

NA kan delta och arbeta Mellan 

ELs ersättning --> jobb/studier för NA9 Låg 

Ökad egenmakt och valfrihet Låg 

Valfrihetssystemet ger NA inflytande Låg 

Klara och tydliga ansvarsförhållanden Mellan 

Förtydligade uppdrag för aktörer Låg 

Staten tar ansvar Hög 

NA tar ansvar för sin etablering Mellan 

Ökad likvärdighet Mellan/Hög 

Samlat statligt ansvar Hög 

Regionala och lokala överenskommelser Mellan 

Bättre tillvaratagande av kompetens Låg/Mellan 

Individanpassade insatser Låg 

NA tar ansvar för sin etablering Mellan 

AF = Arbetsförmedlingen, NA = Nyanländ, EL = Etableringslots 

Källa: Egen bearbetning utifrån studiens empiri och analys 

                                                           

9 Etableringslotsens incitament analyseras under avsnitt 7.2.1 Den nyanländes länk. 
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7.2 Etableringslotsarna 

Målet med införandet av etableringslotsen som ny aktör var att de ekonomiska incitamenten i 

form av ersättningsstrukturen och konkurrensen mellan etableringslotsarna skulle skapa en 

mångfald av aktörer med nya innovationer. Mångfalden skulle utveckla etableringsarbetet och 

göra insatserna mer individanpassade. Etableringsplanen skulle utvecklas och det slutgiltiga 

målet var att etablera den nyanlände på arbetsmarknaden eller inom högre studier.  

 

7.2.1 Den nyanländes länk 

Våra intervjuer och statistik visar på att antalet som har uppnått kraven för att få 

bonusersättning för nyanlända som har fått arbete eller påbörjat studier är låg. Det tyder på att 

resultatersättningens uppbyggnad inte leder till de resultat som regeringen förväntade sig. De 

nyanlända står långt från arbetsmarknaden och lotsarnas fokus ligger inte på 

arbetsförberedande insatser, utan mer på praktiskt och socialt stöd. Utrymmet för att lägga tid 

på innovation är begränsat. Tiden och de ekonomiska incitamenten räcker inte till för att nå en 

hög måluppfyllelse på området Nyanländas länk till arbetsmarknaden.  

 

Enligt North är reglerna som gynnar entreprenörsandan viktiga vid privatisering av offentlig 

verksamhet. Etableringslotsarna är ett exempel på när en del av en offentlig tjänst läggs ut på en 

privat aktör för att maximera nyttan för samhället. Att de institutionella reglerna som omgärdar 

etableringslotsarnas inträde på marknaden är gynnsamma stöds av att det finns organisationer 

som är villiga att vara etableringslotsar och att antalet etableringslotsar har ökat. Att en klar 

majoritet drivs som privata företag är också en indikation på att verksamheten har möjligheter 

att gå med vinst och ge incitament till att starta upp ett företag inom den branschen och 

överleva. Däremot gynnar de institutionella förutsättningarna inte innovationerna som var målet 

med etableringslotsarna, eftersom den avtalsstadgade tiden med de nyanlända och 

resultatbonusen inte ger önskad effekt.  

 

7.2.2 Utveckling av etableringsinsatserna 

En del i utvecklingen av etableringsinsatserna är att etableringslotsen ska ge återkoppling 

gällande kvaliteten på de nyanländas aktiviteter och etableringsplan. Dock har både våra 

intervjuer och Statskontorets rapport visat på att detta arbete inte hinns med eftersom det 

sociala stödet är i fokus. Dessutom hade etableringslotsarna ej praktiskt stöd som en del av sitt 
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uppdrag när etableringsreformen trädde i kraft, men nu är även detta en uppgift som 

etableringslotsarna har. En annan anledning till att arbetet inte utvecklas på det sätt som är 

önskvärt är att uppföljningssystemet är otillräckligt. Alla etableringslotsar i vår undersökning 

säger att granskningen kan vara mer omfattande, då rapporten bara är en lista över aktiviteter 

som den nyanlände har varit på och inte ger insyn i aktiviteternas kvalitet. Tillsynsverksamheten i 

form av månadsrapporten kan göras mer ändamålsenlig, vilket skulle innebära mer arbete både 

för etableringslotsarna och för handläggarna på Arbetsförmedlingen, som redan uppger att de 

har en hög arbetsbelastning, i synnerhet i samband med månadsrapporteringen.  

 

Enligt institutionell teori krävs att nyttan av den ökade tillsynen överstiger kostnaderna för att 

den extra tillsynen ska införas. Det är svårt att säga hur mycket mer framgångsrika 

etableringslotsarna skulle bli med etableringen av de nyanlända genom ökade resurser för 

uppföljning och kvalitetsförhöjande arbete. Dock har vi i vårt arbete inte bara hittat bristen på 

resultat som ett problem med etableringslotsverksamheten, utan även rena oegentligheter i 

vissa etableringslotsars arbete. 

 

7.2.3 Konkurrens och oseriösa aktörer 

Förutom att vissa lotsar endast gör det som krävs för att få ersättningen och inte bidrar med de 

innovativa lösningar som var målet med reformen finns det även indikationer på att vissa 

etableringslotsar som ägnar sig åt otillåten verksamhet. Det kan gälla otillåten marknadsföring, 

illegala kontrakt med de nyanlända, löften som etableringslotsarna ej kan uppfylla eller till och 

med brott mot sekretesslagen. North beskriver hur de spelare som uppstår och kvarstår i ett 

system speglar vilka möjligheter institutionerna erbjuder. Att det finns oseriösa aktörer innebär 

att det i etableringsarbetet, som det ser ut idag, finns förutsättningar för dem att verka. Om 

dessa aktörer skall försvinna från systemet krävs det att förutsättningarna för deras existens 

försvinner. Arbetsförmedlingen som är ansvarig för uppföljningsarbetet har hittills under 

etableringsreformen inte brutit avtalet med en enda etableringslots på grund av otillåten 

marknadsföring, trots att problematiken lyfts fram från flera håll. 

 

För att det ska finnas ett fungerande system där aktörer sköter sig krävs det enligt Rothstein att 

det finns en viss tillit mellan aktörerna. Ju mer individer upplever att andra ägnar sig åt fusk, 

desto större blir fusket i samhället. De etableringslotsar vi intervjuade var medvetna om att det 

fanns andra etableringslotsar som bedrev regelvidrig verksamhet, vilket enligt institutionell teori 
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kan leda till att fler väljer att bryta mot regler och avtal. Om den viktiga tilliten mellan aktörer 

saknas kan den hanteras genom att skapa en reglerande institution som överser verksamheten 

och aktörerna. De aktörer som missköter sig blir då bestraffade. Genom att utöver incitamenten 

även införa sanktioner blir den negativa avkastningen från att bryta mot reglerna så pass hög att 

den avskräcker aktörer från att ägna sig åt ett opportunistiskt beteende. Rothstein skriver också 

att lagar och reglers funktion som en tillitshöjande institution inte kommer att fungera om det 

saknas starka etiska normer som motsätter sig ett opportunistiskt beteende. Formella 

institutioner kan hjälpa till att skapa tillit men det är de informella begränsningarna som uttrycks 

i beteendenormer, konventioner och interna beteendekoder som i grunden har störst betydelse. 

Därför måste tillsynsinstitutionerna fungera för att etableringslotsarna ska följa sina avtal. 

 

Den personliga drivkraften hos vissa lotsar verkar inte vara tillräckligt stark för att främja ett 

samarbete lotsföretagen emellan. Istället är det organisationernas möjligheter till överlevnad 

som styr handlingarna. Alla organisationer, oavsett vilken typ de är, har i slutänden målet att 

överleva. De organisationer som saknar denna drivkraft eller inte ger den högsta prioritet 

kommer förr eller senare att försvinna. Därför skapas det ett ceremoniellt tankemönster inom 

etableringslotsverksamheten där det delvis blir accepterat att tänja på regler. De instrumentella 

tankemönstren, som rör etableringsformens effektivitet, hamnar ej i fokus. Endast aktiviteter 

som gynnar etableringslotsarna konkurrensmässigt kommer därför att genomföras till nackdel 

för aktiviteter som gynnar etableringsarbetet som helhet. 

 

7.2.4 Självreglerande marknad och avtal 

Genom att det finns ett valfrihetssystem är målet att marknadskrafterna ska gynna de 

etableringslotsar som tillhandahåller de tjänster de nyanlända efterfrågar, och missgynna den 

etableringslots som inte sköter sig. Det finns ingen inbyggd prismekanism eftersom de nyanlända 

inte betalar för tjänsterna själva. Därför bör det endast vara kvaliteten på lotsföretagens tjänster 

som avgör hur många nyanlända som väljer dem. Om valfrihetssystemet skulle fungera som en 

marknad, skulle det idag endast finnas seriösa etableringslotsar. Dock tyder våra intervjuer, 

artiklar och rapporter på att så inte är fallet. Varför det finns möjlighet för oseriösa 

etableringslotsar att verka tror vi beror på en kombination av faktorer. 

 

En aspekt som North tar upp är att aktörer kommer att hålla sig till de avtal de slutit om 

transaktionerna tros pågå tills vidare. Lotsföretagens samarbete med Arbetsförmedlingen sker 
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på obestämd tid vilket borde ge båda parter ett incitament till att upprätthålla goda kontakter 

för att avtalen inte skall avbrytas i förtid. Om någon part missköter sig för att uppnå en tillfällig 

fördel finns det en risk att förlusten från förlorade framtida samarbeten är större än den 

tillfälliga vinsten. Tanken att samarbetets förväntade livslängd påverkar aktörernas benägenhet 

till att bryta eller följa avtal kan dock få en motsatt effekt i interaktionen mellan etableringslotsar 

och nyanlända. De nyanländas kontakt med lotsföretagen är tidsbestämd till maximalt två år och 

det kommer hela tiden in nya nyanlända i systemet. Förståelsen bland de nyanlända för vilka 

rättigheter och möjligheter de har i valet av etableringslots är ofta bristfälliga till en början något 

som oseriösa aktörer kan dra nytta utav. När nyanlända sedan inser att deras lots inte håller 

samma kvalitet som deras konkurrenter byter de ofta men meddelar inte Arbetsförmedlingen 

om vilka brister som förekommer hos den tidigare aktören, som då inte kan vidta några åtgärder, 

vilket gör att denna kan fortsätta sin verksamhet.  Det finns därför en möjlighet för lotsföretagen 

att genom avtalsbrott eller opportunistiskt beteende som ej bryter mot avtalet öka sina totala 

vinster.  

 

En annan brist med det konkurrensutsatta systemet är att även om de nyanlända både vill och 

enligt regelverket kan byta lots upplever de högre barriärer i samhället än en person som redan 

känner till de formella och informella reglerna. En nyanländ vet kanske inte om att de avtal som 

vissa etableringslotsar får dem att skriva på är ogiltiga eller var de kan vända sig om de har 

problem med sin etableringslots. Etableringslotsen är den aktör som de nyanlända har närmast 

kontakt med vilket gör förekomsten av oseriösa etableringslotsar än mer problematisk om den 

nyanlände är missnöjd. Den här relationen kan skapa problem med tilliten till 

etableringsinsatserna för den nyanlände. Valfrihetssystemet fungerar i dessa fall inte på egen 

hand som en enforcement för att reglera etableringslotsarnas arbete utan kräver andra 

enforcements för att fylla någon funktion. 

 

Utöver att eventuellt oseriösa etableringslotsar kan vara okända för Arbetsförmedlingen på 

grund av att ingen rapporterar dem, finns aspekten att det första valet som den nyanlände gör 

baseras på en lista med godkända aktörer som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen. Om 

Arbetsförmedlingen då missar det viktiga steget för en fungerande privatisering, att rensa bort 

aktörer som ej fungerar, kommer det att finnas oseriösa aktörer på den listan som då kan få nya 

kunder. Sedan finns det troligtvis en tröghet på marknaden som gör att det dröjer lite innan de 
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nyanlända märker att deras etableringslots är sämre än andra alternativ vilket gör att företaget 

har tid på sig att skaffa nya kunder innan de befintliga byter lots. 

 

7.2.5 Mångfald 

Eftersom de nyanländas bakgrund är väldigt skiftande borde detta leda till att katalogen med 

godkända etableringslotsar har en stor bredd och att det finns specialinriktade etableringslotsar 

med kunskaper som kan matchas med individens behov.  Vilka aktörer som uppstår på en 

marknad styrs av vilka förutsättningar den institutionella matrisen ger, och då alla 

etableringslotsar har samma krav vid upphandlingen med Arbetsförmedlingen och måste ta 

emot alla nyanlända som väljer den etableringslotsen leder det snarare till ett likriktat utbud. 

Fördelen med detta är att det motverkar opportunistiskt beteende där en etableringslots enbart 

tar emot nyanlända som har större chanser att nå arbetsmarkanden. Nackdelen är att de många 

kraven till en detaljstyrning av etableringslotsarnas kompetens som kan vara förklaringen till att 

aktörerna på pappret inte visar upp en särskilt stor mångfald. 

 

Att Arbetsförmedlingen i sina egna rapporter endast lyfter fram bredden på aktörernas bolags- 

och föreningsformer under rubriken mångfald är ett tydligt tecken på att de inte kan hitta någon 

mångfald i den praktiska verksamheten, eller att de inte undersökt den. Dessutom drivs en klar 

majoritet, tre fjärdedelar, av etableringslotsarna som eget bolag. Dock har vi under våra 

intervjuer fått exempel på mer nischade etableringslotsar som främst finns i de tre 

storstadsregionerna, men dessa aktörers specialkunskaper kommer då inte alla nyanlända med 

de behoven till del. Mångfaldsmålet verkar generellt ha varit svårt att uppnå, framförallt på 

mindre orter, och en del kommuner saknar helt etableringslotsar. Underlaget för 

lotsverksamheten är troligtvis större i Stockholmsregionen än vad det är i Linköping och 

Norrköping vilket kan ligga till grund för att utvecklingen har kommit olika långt. Ett större 

underlag av nyanlända ökar möjligheterna för mångfald bland etableringslotsarna. Detta har gett 

resultat i storstadsregionerna i Sverige men effekten har uteblivit på mindre orter.  
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7.2.6 Måluppfyllelse 

Tabell 7 nedan redovisar måluppfyllelsen av aktören etableringslots. 

 
Tabell 7 - Måluppfyllelse av aktören etableringslots 

Funktion och delmål Grad av måluppfyllelse 

Uppdragstagare: Mellan 

NAs länk till samhället Mellan 

NAs länk till arbetsmarknaden Låg 

Möjlighet till socialt stöd Hög 

NY FUNKTION: Praktiskt stöd Mellan 

Privat aktör: Låg 

Effektiva etableringslotsar Låg 

Mångfald och specialisering Mellan 

Utveckla etableringsinsatserna Låg 

NA = Nyanländ   

Källa: Egen bearbetning utifrån studiens empiri och analys 

 

7.3 Hinder för etableringsreformen 

De interna hindren, samt vissa externa hinder, för etableringsreformen har redan analyserats i 

avsnitt 7.1 och 7.2. Här följer de externa hinder som ännu inte nämnts i analysen.  

 

7.3.1 Externa hinder 

Utbildning och kultur 

Ett externt hinder som identifierats är de nyanländas utbildning och arbetslivserfarenhet som 

ofta är begränsade. Dessutom verkar det finnas ceremoniella tankemönster i det svenska 

samhället som påverkar arbetsgivares inställning till att anställa nyanlända. Även om de 

nyanländas etableringsperiod innehåller givande komponenter krävs att samhället i övrigt ändrar 
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vissa tankemönster och ger de nyanlända möjlighet att bidra till sin egen etablering på 

arbetsmarknaden och i samhället.  

 

Bosättning 

Miljön som nyanlända bor i påverkar till vilken grad och på vilket sätt den nyanlände integreras i 

sitt nya land. Det finns i huvudsak två olika scenarion som är värda att diskutera gällande 

nyanländas bostadssituation och det är antingen bosättning i en miljö med närhet till den 

nyanländes landsmän eller bosättning i en miljö med goda möjligheter för den nyanlände utifrån 

dennes bakgrund i form av arbetstillfällen och integrationsinsatser. Oavsett vilken situation den 

nyanlände hamnar i finns det för och nackdelar med båda två. 

 

Om närheten till landsmän skall ses ur ett institutionellt perspektiv innebär olika 

bostadssituationer olika typer av transaktionskostnader för den nyanlände. Ett organiserat 

samhälle som Sverige bygger på formella institutioner men de flesta regler kommer ändå att 

vara informella i form av kulturella vanor och beteendenormer. Valet av bosättning har därför 

stor påverkan på vilka transaktionskostnader och vilka barriärer som den nyanlände kommer att 

behöva ta ställning till. Genom att bosätta sig i ett område med en högre densitet av landsmän 

kommer de nyanlända hamna i en miljö med ett, för dem, sedan tidigare känt språk och 

kulturella normer och värderingar.  Den nyanlände kan ta del av redan existerande nätverk inom 

gruppen vilket kan förbättra möjligheterna till arbete. Språkkunskaperna, kännedomen om 

normer och det redan existerande nätverket minskar transaktionskostnaderna för individen. 

Som North påpekar påverkar information transaktionskostnaderna och genom att de nyanlända 

bosätter sig i en miljö som de redan känner till relativt väl minskar transaktionskostnaderna för 

interaktioner. Om den immigrantgrupp som den nyanlände tillhör är väletablerad i samhället 

kommer det ha en positiv effekt på den nyanländes integration som då effektiviseras. Detta 

beror på att kultur och traditioner är den grund som individer använder vid interaktion med 

varandra. Således kommer tidigare generationer av immigranter och deras transaktioner i det 

svenska samhället att ha format institutionerna så pass mycket att det underlättar för dagens 

nyanlända som möter lägre transaktionskostnader än sina föregångare. Ett slags stigberoende 

uppstår där den nyanlände kan dra nytta av sina föregångares arbete. 
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Om den nyanlände istället befinner sig i en motsatt situation och bosätter sig i ett område med 

få landsmän eller få andra immigranter över huvudtaget så kommer denne att sakna alla de 

fördelar som finns i den tidigare typen av område. Som Hatton och Leigh beskriver så får 

individen då ett större incitament att reducera transaktionskostnaderna genom att exempelvis 

lära sig språket för att bli en del av det nya samhället. Detta påminner starkt om hur 

institutionell förändring går till enligt North. De olika aktörerna kommer till en början att skilja 

sig mycket från varandra men med tiden kommer kunskapen om varandras beteende att öka och 

aktörerna kommer att anpassa sig till varandra vilket sänker transaktionskostnaderna och 

underlättar interaktion. Den nyanlände kommer således att anpassa sig till de institutioner som 

existerar i det nya samhället eftersom avvikelser från normerna försämrar individens situation. 

 

Väntetider 

Ett externt hinder som påverkar de nyanländas möjlighet till etablering i det svenska samhället 

och på arbetsmarknaden är att vissa kommuner, däribland Linköping, har väldigt långa 

väntetider för bostad. En nyanländ som kommer till Linköping kan få vänta på bostad i fyra till 

fem månader och det är först när den nyanlände har en bostad som det är möjligt att ställa sig i 

dagiskö. En nyanländ med barn kan först delta i etableringsinsatserna när denne har möjlighet 

att göra det på heltid. Detta går först när den nyanlände har bostad, dagisplats och är inskriven i 

sfi-kursen. Om de olika väntetiderna för bostad, dagis och sfi adderas kan en nyanländ i 

Linköping få vänta 10 till 12 månader på att få börja etableringsinsatserna och då är väntetiden 

för att få ett personnummer inte inkluderad.  Mycket i det svenska samhället är organiserat 

utifrån det faktum att personer har ett personnummer och så även etableringsarbetet, men ofta 

dröjer det innan de nyanlända får sina personnummer. Deras närvaro i systemet försvåras då 

avsevärt då de saknar en grundläggande förutsättning för att verka i samhället. Även 

utbetalningarna utav etableringsstöd är dålig anpassade till svensk standard.  

 

Konsekvensen blir att de nyanlända inte får den tid som är tänkt till deltagande i 

etableringsinsatserna. Istället för att förberedas för sitt nya liv i Sverige sitter de nyanlända fast i 

köer och väntar på att komma igång med en organiserad integration. Möjligheterna för den 

nyanlände att hantera olika barriärer som existerar i samhället minskar när deltagandet i 

etableringsinsatser försvinner.  
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7.3.2 Sammanfattning av hinder 

På kommande två sidor sammanfattas hindren som analyserats i två tabeller; en utifrån 

etableringsreformens mål och en utifrån etableringslotsens tilltänkta funktion.  
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Tabell 8 - Mål och hinder för etableringsreformens genomförande 

Mål Genomförande Hinder 

Snabbare etablering AF har det samlade ansvaret AFs samordning otydlig 

på arbetsmarknaden för nyanländas etablering Få sanktionsmöjligheter 

Starkare incitament Tidsbegränsad ersättning till NA Väntetider på bostad 

  Villkor: aktivt deltagande skapar fler väntetider 

  Möjligheten till sidoinkomster Sfi för oflexibel 

  ökar för NA Nekat jobb = inga sanktioner 

  Ekonomisk ersättning till EL när NA långt från arbete 

  nyanländ börjar studera/arbeta Socialt stöd är i fokus 

Ökad egenmakt Valfrihetssystemet med EL Första valet svårt 

och valfrihet  Hög sökkostnad 

  NA ges mer inflytande Kritik från NA når ej AF 

    Barriärer i samhället 

Klara och tydliga Förtydligade uppdrag Oklart uppdrag för EL 

ansvarsförhållanden Mer resurser och statligt ansvar Arbete utanför avtalet 

  Ersättningen till NA Nekat jobb = inga sanktioner 

  kopplad till aktivt deltagande   

Ökad likvärdighet Samlat statligt ansvar Lokala förhållanden  

    AFs verktyg + utbud av EL 

Bättre tillvaratagande Kartläggning av yrkes- och Etableringsinsatserna ej  

av kompetens utbildningsbakgrund anpassade 

 AF har bosättningsansvar Väntetider på bostad 

    Jobb vs närhet till landsmän 

AF = Arbetsförmedlingen, NA = Nyanländ, EL = Etableringslots 

Källa: Egen bearbetning utifrån studiens empiri och analys 
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Tabell 9 - Hinder för etableringslotsarnas tilltänkta funktion 

Funktion och delmål Hinder för genomförande 

Uppdragstagare: Svaga ekonomiska incitament 

NAs länk till samhället Bristfällig uppföljning från AF 

NAs länk till arbetsmarknaden   

Möjlighet till socialt stöd   

NY FUNKTION: praktiskt stöd   

Privat aktör: Svaga ekonomiska incitament 

Effektiva etableringslotsar Bristfällig uppföljning från AF 

Mångfald och specialisering Krav från AF ger likriktade EL 

Utveckla etableringsinsatserna   

AF = Arbetsförmedlingen, EL = Etableringslots, NA = Nyanländ 

Källa: Egen bearbetning utifrån studiens empiri och analys 
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8 Rekommendationer 

Utifrån hindren som har identifierats för etableringsreformens måluppfylellse och för 

etableringslotsarnas tilltänkta funktion ges i detta kapitel rekommendationer till ändringar. 

 

8.1 Etableringsreformens mål 

Ett antal konkreta hinder för etableringsformens mål sammanställdes i tabell 8 på sidan 78. 

Utifrån den tabellen följer här förslag på förändringar som kan minska dessa hinder. 

 

8.1.1 Starkare incitament 

Den tidsbegränsade etableringsperioden ger incitament till deltagarna att sätta igång med sin 

etablering. Problematiken är externa hinder, såsom väntetider för bostäder, som i sin tur skapar 

ännu fler väntetider som äter upp värdefull etableringstid och minskar motivationen hos de 

nyanlända. Ledtiderna för bostad måste förkortas och andra aktörers ansvar i 

bosättningsprocessen måste förtydligas. 

 

Att sfi läses på halvtid parallellt med andra arbetsförberedande insatser ses som ett lyckat grepp, 

men sfi innebär också ett hinder för deltidsarbete, något som reformen ville underlätta. Bristen 

på flexibilitet för sfi är i sin tur kopplad till långa kötider till boende; ett externt hinder. Även här 

är nyckeln förkortade kötider för boende.  

 

Fokus i etableringsreformen ska ligga på arbete, men ändå finns inga negativa konsekvenser för 

nyanlända som tackar nej till arbete. Incitamenten till att aktivt delta i arbetsförberedande 

insatser borde kompletteras med sanktioner för nyanlända som tackar nej till ett arbete om 

arbetet matchar deras kvalifikationer. 

 

Incitamenten till etableringslotsarna hindras av att resultaten är svåra att uppnå med tanke på 

de nyanländas bakgrund och att mycket tid måste läggas på socialt stöd. De tre minimitimmarna 

med den nyanlände som är avtalsstadgade måste höjas i samband med att grundersättningen till 

etableringslotsarna per nyanländ höjs. 
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8.1.2 Ökad egenmakt 

Första valet av etableringslots kan leda till att de nyanlända slösar bort värdefull etableringstid 

på en etableringslots som inte har rätt kompetens eller som i värsta fall är oärlig. För att undvika 

att etableringslotsarna lockar nyanlända med otillåtna knep borde första valet av etableringslots 

inte vara fritt, utan grunda sig på matchningskriterier mellan den nyanlände och 

etableringslotsens specialområden. 

 

Det största hindret mot egenmakt är barriärerna i samhället och alla väntetider, men om den 

nyanlände inte behöver lägga energi på valet av etableringslots i början kan denne ägna den 

tiden åt andra barriärer. Sökkostnaden kommer vara fortsatt hög för de nyanlända, men 

sökkostnaden i inledningsskedet försvinner. Därefter bör fokus läggas på att de nyanlända när 

som helst kan byta etableringslots och att det vid ett sådant byte skall motiveras från den 

nyanlände varför hon eller han vill byta etableringslots. Meningen med att de nyanlända skall 

motivera varför de vill byta etableringslots är inte att försvåra processen på något sätt eller att 

det måste finnas någon godtagbar anledning till bytet. Istället handlar det om att 

Arbetsförmedlingen skall få kunskap om eventuella brister som förekommer bland lotsarna så 

att de vid behov kan vidta lämpliga åtgärder. Informationen om varför nyanlända väljer att byta 

etableringslots har ett värde även för etableringslotsarna som då får en möjlighet att förbättra 

sin verksamhet något som också efterfrågades i våra intervjuer med etableringslotsarna. På 

detta sätt kan den ackumulerade kunskapen från de nyanlända tillvaratas på ett bättre sätt och 

leda till att de som gör valet av etableringslotsarna kan få bättre information. 

 

8.1.3 Tydliga ansvarsförhållanden 

Ansvarsfördelningen för de nyanländas bostadssituation, var de nyanlända ska vända sig med 

frågor och kritik, samt etableringslotsarnas ansvar för det sociala stödet till de nyanlända måste 

förtydligas. Framförallt måste arbetet som etableringslotsarna gör utanför avtalet kartläggas, så 

att detta arbete formellt kan läggas på någon aktör som kan allokera tiden och resurserna som 

behövs till det arbetet, förslagsvis i samband med att etableringslotsarnas månadstid med den 

nyanlände höjs från dagens tre timmar. Även den nyanländes ansvar för egenförsörjning bör 

förtydligas i samband med att Arbetsförmedlingen får möjlighet att påverka den nyanländes 

ersättning om denne tackar nej till ett relevant arbete. 
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8.1.4 Ökad likvärdiget 

Arbetsförmedlingens samlade ansvar för etableringsperioden har lett till en ökad likvärdighet 

över landet av etableringsinsatserna, då handläggarna arbetar efter samma handläggarstöd och 

det i mångt och mycket finns samma verktygslåda att tillgå. Skillnaderna i de externa lokala 

förhållandena, som arbetstillfällen och annat, kan ej påverkas. Däremot borde verktygslådorna 

ses över och även tätheten på etableringslotsar. Etableringslotsar ska även ges incitament till att 

verka på mindre orter.  

 

De regionala och lokala överenskommelserna måste också ses över, så att de för det första 

överhuvudtaget existerar och så att de för det andra inte leder till en minskad likvärdighet av 

etableringsinsatserna. Detta kommer eventuellt att ske i och med Arbetsförmedlingens arbete 

för stöd till samverkan som utvecklas under våren 2013.  

 

8.1.5 Bättre tillvaratagande av kompetens 

En tydlig kartläggning av den nyanländes bakgrund är en nödvändighet för individanpassade 

insatser, men för att de individanpassade insatserna ska kunna genomföras krävs att det finns en 

varierad verktygslåda att tillgå och att etableringslotsarna har specialkunskaper. Fokus bör ligga 

på bättre anpassade insatser och en tydligare utvärdering av verktygslådan. 

 

Arbetsförmedlingens bosättningsansvar präglas inte av ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv 

idag eftersom de nyanlända kan välja att inte bosätta sig där de får erbjudande om bostad av 

Arbetsförmedlingen. Detta har inga entydiga konsekvenser då närheten till både jobb och egna 

landsmän kan ha en positiv effekt på arbete. En idé för att renodla arbetsmarknadsperspektivet 

kan vara att istället för att försöka matcha boende med arbetstillfällen matcha boende med 

utbudet av etableringsinsatser. Detta för att den nyanlände ska få insatser som möter dennes 

behov. 

 

8.1.6 Snabbare etablering på arbetsmarknaden 

De övriga målen i etableringsreformen ska möjliggöra en tidigare etablering för nyanlända på 

arbetsmarknaden, men Arbetsförmedlingens samordnar- och pådrivarroll behöver förbättras. 

Samordningen måste bli tydligare och Arbetsförmedlingen har i dagsläget ingen formell 

möjlighet att pådriva andra myndigheter, vilket måste till för att effektivisera 

etableringsperioden. 
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8.2 Etableringslotsarna 

För att etableringslotsarna ska kunna ägna sig åt huvuduppdraget, fokus på arbete för 

nyanlända, bör de ha mer än tre timmar per månad med den nyanlände. De flesta nyanlända 

som kommer till en etableringslots saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket och 

om svensk kultur. Då flera månader kan gå innan de nyanlända får undervisning i språket och 

samhällsorientering, behöver de istället mer hjälp med praktiskt stöd som tar tid ifrån de 

uppgifter som det är tänkt att lotsarna egentligen skall arbeta med. Ett förslag på hur denna 

situation skulle kunna undvikas är att de nyanlända endast får välja en etableringslots efter det 

att Arbetsförmedlingen bedömer att personen i fråga är redo. Lotsarna skulle då i större 

utsträckning kunna fokusera på sina tänkta arbetsuppgifter och ge de nyanlända ett mer 

arbetsmarknadsinriktat stöd. 

 

Dessutom verkar varken uppföljningen från Arbetsförmedlingen eller konkurrensen mellan 

etableringslotsarna leda till att oseriösa etableringslotsar försvinner. Arbetsförmedlingen måste 

stärka förtroendet för etableringsreformen som institution genom att fråga de nyanlända hur 

arbetet med etableringslotsen fungerar, ha noggrannare kontroller och bryta avtal med 

etableringslotsar som inte följer avtalet. I dagsläget är konkurrensen mellan etableringslotsarna 

snarare en negativ beståndsdel i den institutionella matrisen. I en matris som ej fungerar så som 

det är tänkt, utan uteslutning av dåligt fungerande aktörer, kan aktörer överleva genom otillåtna 

medel. 

 

Om Arbetsförmedlingen minskar utrymmet för opportunistiskt beteende från 

etableringslotsarnas sida skulle även en förändring av ersättningen till etableringslotsar kunna 

göras. Nyanlända är i störst behov av hjälp från etableringslotsarna under inledningen av deras 

etableringsarbete.  Om ersättningen för att hjälpa nyanlända är högre under den inledande 

perioden skulle de nyanlända kunna får mer hjälp när de behöver den som mest, något som 

skulle ge dem bättre förutsättningar att tillvarata insatserna under sin etableringsperiod. 

 

Arbetsförmedlingens upphandlingskrav med specificerade kunskapskrav på etableringslotsarna, 

kravet att etableringslotsarna måste ta emot alla sökande och utformningen av 

tjänstedeklarationerna riskerar göra utbudet av etableringslotsarnas verksamhet likriktat. Därför 
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måste Arbetsförmedlingen undersöka hur mångfalden inom etableringslotsarnas verksamhet 

kan öka. 
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9 Avslutande reflektioner 

I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor. Därefter följer förslag på vidare forskning. 

 

9.1 Slutsats 

9.1.1 Resultatens överensstämmelse med målsättningen 

Huruvida etableringsreformens målsättningar har uppnåtts är en komplex fråga, framförallt i ett 

så tidigt skede av reformen, varför tabell 7 på sidan 74 snarare får ses som en nulägesanalys än 

som en utvärdering av reformen. Reformen trädde i kraft för endast 2,5 år sedan och de första 

nyanlända har nyligen avslutat sin etableringsperiod. I nuläget har inte alla reformens 

övergripande mål uppnåtts. Reformen har dock skapat stora möjligheter för en mer likvärdig 

etablering över landet, med fokus på arbete och parallella etableringsinsatser. De nyanlända har 

ett tydligt ansvar för sin egen etablering, men valfrihetssystemet har hittills inte lett till det 

ökade inflytande för nyanlända som regeringen förväntade. En förstärkt incitamentsstruktur och 

bättre kompetenstillvarataganden har delvis uppnåtts, men uppföljningen och utvecklingen av 

såväl etableringsinsatserna som etableringslotsarnas arbete kan förbättras. För att uppnå 

huvudmålet med reformen, en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden, krävs att 

Arbetsförmedlingens samordningsroll förtydligas. Detta i kombination med Arbetsförmedlingens 

helhetssyn med fokus på arbete och ledtider ger goda förutsättningar för att i framtiden stärka 

graden av måluppfyllelse. Vi tror därför att det är positivt för etableringsarbetet att just 

Arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret istället för kommunerna, som tidigare var 

fallet, då Arbetsförmedlingen kan fatta beslut på central nivå för att sedan implementera dem i 

hela landet. Detta kräver dock att en extern aktör följer etableringsreformens genomförande 

parallellt med Arbetsförmedlingens egna rapporter, för att få ett mer problematiserande synsätt 

på reformens olika delar. 

 

9.1.2 Etableringslotsarnas funktion 

Etableringslotsarna var tänkta att fungera som en länk mellan de nyanlända och den svenska 

arbetsmarknaden samt skapa innovationer i etableringsarbetet genom konkurrens och 

ekonomiska incitament och på så sätt förbättra förutsättningarna för de nyanlända. 

Etableringslotsarna fyller delvis den funktion som var tanken i etableringsarbetet. Det är genom 

etableringslotsarna som de nyanlända får mycket assistans i praktiska och sociala frågor, 
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speciellt i början av insatserna. Etableringslotsarna är också en länk mellan den nyanlände och 

samhället. Länken till arbetsmarknaden är dock svagare. Innovationerna som regeringen 

förväntade sig från de ekonomiska incitamenten och konkurrensen har hittills uteblivit. De 

ekonomiska incitamenten upplevs inte som tillräckligt starka från etableringslotsarnas sida för 

att de ska kunna lägga tillräckligt med resurser på utveckling av etableringsinsatserna och 

arbetsförberedande insatser. Dessutom är Arbetsförmedlingens uppföljning av 

etableringslotsarnas verksamhet inte tillräckligt omfattande.  I Östergötland har inga 

innovationer från konkurrenssituationen uppstått. Istället skapar kobinationen av dessa faktorer 

förutsättningar för opportunistiskt beteende, som det rapporterats om i flera delar av landet, 

men som hittills inte har lett till att Arbetsförmedlingen brutit något avtal med en 

etableringslots. Hur etableringslotsen som aktör fyller sin tilltänkta funktion inom 

etableringsreformen finns sammanställt i tabell 9 på sidan 78. 

 

9.1.3. Hinder 

Måluppfyllelsen påverkas av såväl interna som externa hinder. Till de interna hindren hör 

incitamentsstrukturen för de nyanlända och etableringslotsarna som inte har fungerat helt 

tillfredsställande, mestadels för att de resultatinriktade avtalen inte har kompletterats med 

tydlig uppföljning och sanktioner från Arbetsförmedlingen. De nyanländas val av etableringslots  

möter svårigheter i form av otillräcklig information och uppföljning. De nyanlända har svårt att 

göra ett bra första val och det är inte säkert att Arbetsförmedlingen kan fånga upp de som är 

missnöjda med sin etableringslots. Etableringslotsarna möter få sanktioner och de ekonomiska 

incitamenten är, enligt de etableringslotsar vi har intervjuat, dels för små och dels för svåra att 

uppnå. 

 

Det andra tydliga hindret som finns inom etableringsreformen är bristen på tydlighet i 

ansvarsfördelningen mellan myndigheter, Arbetsförmedlingen och etableringslotsarna. Denna 

otydlighet drabbar ytterst de nyanlända som inte kommer vidare med sina frågor om systemet 

de befinner sig i och som vänder sig till lotsen för socialt stöd, vilket resulterar i att lotsen inte 

kan fokusera på huvuduppdraget; att få de nyanlända i arbete. Arbetsförmedlingens 

samordningsroll är också otydlig och det finns en brist på lokala överenskommelser och 

etableringsinsatserna är delvis icke-individanpassade och har brister gällande sin flexibilitet. 
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Ett hinder som är både internt och externt är ledtiderna. Den interna delen är att ledtiderna nu 

är på väg att öka. Den externa delen är att målsättningen för ledtiderna i etableringsreformen 

inte överensstämmer med de krav som andra myndigheter har på sina hanteringstider av vissa 

ärenden. Även här saknar Arbetsförmedlingen sanktioner, då de inte kan styra över andra 

myndigeter och även får de nyanlända utstå de negativa konsekvenserna med längre väntetider.  

 

Till de övriga externa hindren hör de nyanländas utbildnings- och arbetsbakgrund, väntetiden på 

bostäder, barriärer som de nyanlända möter i samhället samt konjunkturläget och lokala 

förhållanden. De hinder som tydligt motverkar måluppfyllelsen av etableringsreformen finns 

sammanställda i tabell 8 på sidan 78. 

 

9.2 Vidare forskning 

Vi har gjort ett aktivt val att inte intervjua nyanlända eller personer som genomgått 

etableringsinsatserna. En framtida studie skulle därför kunna undersöka hur de nyanlända 

upplever insatserna och deras möjligheter att uppfylla målen i etableringsreformen. 

 

Även andra aktörers perspektiv är ett område för vidare forskning, framförallt med kopplingar 

till nyinstitutionell ekonomisk teori. Arbetsförmedlingen har fått ett nytt uppdrag i samband med 

reformen och etableringslotsen är en helt ny aktör. Andra aktörer har inte påverkats av 

reformen i lika stor omfattning, varför deras verksamhet kan vara lämplig att undersöka utifrån 

exempelvis past-binding. Att få insikt i trögheter i institutionella förändringsprocesser inom den 

offentliga sektorn är av stort samhällsekonomiskt intresse, eftersom diskrepanser mellan 

nationell och lokal nivå är en grogrund för nya reformer 

 

Vår studie genomfördes relativt tidigt efter reformens ikraftträdande och de individer som 

deltog i etableringsarbetet när det började har precis genomgått sina 24 månader med 

aktiviteter. Många mål som inte uppfyllts idag kan uppfyllas om etableringsarbetet får mer tid. 

Konjunkturen och andra externa effekter påverkar också utfallet av reformen. Om en ny studie 

genomförs om tio år, vilket är efter den tidpunkt regeringen i sin proposition uppskattade att de 

ekonomiska effekterna av reformen skulle bli synliga, kanske en annan bild ges av vilka brister 

och möjligheter som existerar i etableringsarbetet. Detta möjliggör också en studie av mer 

kvantitativa målsättningar. 
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11 Bilagor 
 

Intervjumall 1: Handläggare på Arbetsförmedlingen i Norrköping 
 

Intro 

Hur länge har du arbetat på Arbetsförmedlingen? 

 

Vilken är din position på Arbetsförmedlingen? 

 

Vad består dina arbetsuppgifter av? 

 

Har du haft några andra arbetsuppgifter tidigare? 

 

Vilka var dina arbetsuppgifter före reformen? 

 

Arbetsförmedlingens arbete före och efter etableringsreformen 

Hur lång tid har förändringen tagit att genomföra? 

 

Hur gick arbetet till innan förändringen (tre nivåer: dokument, organisation, praktiskt arbete)? 

 

Vilka förändringar gjordes i samband med lagändringen (tre nivåer: dokument, organisation, 

praktiskt arbete)? 

 

Vad styr hur arbetet går till idag?  

 

Hur väl stämmer arbetet idag överens med målbilden av hur arbetet skulle utföras när 

etableringsreformen förbereddes? 

 

Finns det några flaskhalsar i organisationen som gör att arbetet tar längre tid? 

 

Hade ni någon uttalad målsättning när arbetet började? Har den uppfyllts? 

 

Lagstiftning 

Hur genomsyrar de nationella riktlinjerna ert arbete? 

 

Hur har era policys och arbetsdokument förändrats? 

 

Vilka målsättningar har ni med ert arbete? 

 

Hur följs arbetet upp lokalt och nationellt? 
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Aktörernas roll 

Vilka etableringsinsatser använder ni? 

 

Vilka är era samarbetspartners? (Hur funkar det?) 

 

Hur fungerar er samordningsroll? 

 

Hur stöttar och pådriver Arbetsförmedlingen de andra parterna? 

 

Etableringslotsar 

Hur fungerar valfrihetssystemet? 

 

Hur bedömer ni om en aktör är lämplig som lots? Finns det uppföljning? 

 

Hur fungerar samarbetet med dem? 

 

Etableringsplan 

Hur går ni till väga när ni utformar individuella etableringsplaner? 

 

Vilka krav har ni på etableringsplanens utformning och kvalitet? 

 

Hur gör ni för att hålla balansen mellan en tillräckligt innehållsrik utbildning och en inte allt för 

lång etableringsperiod? 

 

Incitament 

Vilka incitament har ni för att sköta eller missköta er verksamhet? 

 

Vilka incitament har de nyanlända? 

 

Vilka incitament har etableringslotsarna? 

 

Vilka incitament har kommunen? 

 

Vilka incitament har aktörerna för samarbete? 

 

Finns det incitament för någon part att missköta sig? 

 

Kommunikation med de nyanlända 

Påverkar de nyanlända invandrarnas utbildningsnivå deras mottagande? 

 

Påverkar de nyanlända invandrarnas utbildningsnivå hur engagerade de är i 
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etableringsinsatserna? 

 

Vilka är de största hindren för invandrares etablering på arbetsmarknaden? 

 

Avslutning 

Vad tycker ni om etableringsreformen som helhet och förändringarna inom organisationen? 

 

Finns det ytterligare förändringar som ni tycker bör göras? 

 

Något ni vill tillägga? 
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Intervjumall 2: Handläggare på Arbetsförmedlingen i Linköping 
 

Intro 

Hur länge har du arbetat på Arbetsförmedlingen? 

 

Vilken är din position på Arbetsförmedlingen? 

 

Hur länge har du arbetat inom etableringsreformen? 

Vad består dina arbetsuppgifter av? 

 

Har du haft några andra arbetsuppgifter tidigare? 

 

Vilka var dina arbetsuppgifter före reformen? 

 

 

Arbetsförmedlingens arbete före och efter etableringsreformen 

Hur lång tid har förändringarna i samband med etableringsreformen tagit att genomföra? 

 

Hur gick arbetet till innan förändringen (tre nivåer: dokument, organisation, praktiskt arbete)? 

 

Vilka förändringar gjordes i samband med etableringsreformen (tre nivåer: dokument, 

organisation, praktiskt arbete)? 

 

Vad styr hur arbetet går till idag?  

 

Hur väl stämmer arbetet idag överens med målbilden av hur arbetet skulle utföras när 

etableringsreformen förbereddes? 

 

Hade ni någon uttalad målsättning när arbetet började? Har den uppfyllts? 

 

Finns det några flaskhalsar som gör att arbetet tar längre tid? 

 

 

Lagstiftning 

Hur genomsyrar de nationella riktlinjerna ert arbete? 

 

Hur har era policys och arbetsdokument förändrats efter etableringsreformen? 

 

Vilka målsättningar har ni med ert arbete? 

 

Hur följs arbetet upp lokalt och nationellt? 
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Vad i arbetet kring etableringsreformen fungerar likadant och vad skiljer sig åt mellan de olika 

Arbetsförmedlingarna? 

 

Hur fungerar ert arbetssätt jämfört med Arbetsförmedlingen i Norrköping? 

 

Aktörernas roll 

Vilka etableringsinsatser använder ni er av? 

 

Vilka är era samarbetspartners? (Hur funkar det?) 

 

Hur fungerar er samordningsroll? 

 

Hur stöttar och pådriver Arbetsförmedlingen de andra parterna? 

 

Etableringslotsar 

Hur fungerar valfrihetssystemet för de nyanlända invandrarna? (att de själva får välja lots och 

har rätt att byta lots) 

 

Hur bedömer ni om en aktör är lämplig som lots? Finns det uppföljning? 

 

Hur fungerar samarbetet med etableringslotsarna? 

 

Etableringsplan 

Hur går ni till väga när ni utformar individuella etableringsplaner? 

 

Vilka krav har ni på etableringsplanens utformning och kvalitet? 

 

Hur resonerar ni kring balansen mellan en tillräckligt innehållsrik utbildning och en inte alltför 

lång etableringsperiod? 

 

Incitament 

Vilka incitament påverkar hur Arbetsförmedlingen sköter sin verksamhet inom 

etableringsreformen? 

 

Finns det några inbyggda strukturer som gör att verksamheten inom etableringsreformen 

fungerar eller inte fungerar så som det är önskvärt från nationellt håll?  

 

Vilka incitament har de nyanlända? 

 

Vilka incitament har etableringslotsarna? 
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Vilka incitament har kommunen? 

 

Vilka incitament har aktörerna för samarbete? 

 

Finns det incitament för någon part att missköta sig? 

 

Kommunikation med de nyanlända 

Påverkar de nyanlända invandrarnas utbildningsnivå deras mottagande? 

 

Påverkar de nyanlända invandrarnas utbildningsnivå hur engagerade de är i 

etableringsinsatserna? 

 

Vilka är de största hindren för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden? 

 

Avslutning 

Vad tycker ni om etableringsreformen som helhet och förändringarna inom organisationen? 

 

Finns det ytterligare förändringar som ni tycker bör göras? 

 

Har du något du vill tillägga? 
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Intervjumall 3: Etableringlotsar 

 

Hur länge har ni haft etableringslotsuppdrag? 

 

På vilka orter är ni verksamma? 

 

Hur många uppdrag har ni just nu? 

 

Vad ingår i ert uppdrag som ni har förhandlat fram med Arbetsförmedlingen? 

 

Vilka saker hjälper ni de nyanlända invandrarna med? 

 

Hur mycket tid uppskattar ni att ni lägger ner varje månad? 

 

Hur arbetar ni för att de nyanlända invandrarna ska etableras i samhälls- och arbetslivet så 

snabbt som möjligt? 

 

Upplever ni att ni arbetar med det som det var tänkt från början med etableringsreformen, eller 

har ni andra arbetsuppgifter också? 

 

Utför ni arbetsuppgifter som egentligen ligger eller bör ligga på någon annan aktör? 

 

Varför, tror ni, det här uppstår? Att ni får utföra andra arbetsuppgifter som egentligen inte ligger 

på er? 

 

Handläggaren på Arbetsförmedlingen ska egentligen vara samordnaren. Tror ni att det beror på  

 

Vilka regelverk jobbar ni efter? 

 

Tycker ni att reglerna som finns är tydliga? 

 

Finns det oklarheter kring era befogenheter eller ert ansvar? 

 

Hur tycker ni att valfrihetssystemet fungerar för er och för de nyanlända invandrarna? 

 

Vilka Incitament har det nyanlända? 

  

Vilka incitament styr ert arbete inom etableringsuppdraget? 

 

Påverkar den ekonomiska ersättningen och uppbyggnaden utav ert arbete? 
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Hur sker uppföljningen av ert arbete? 

 

Tycker ni att uppföljningen från Arbetsförmedlingens håll är tillräcklig?  

 

Finns det några konsekvenser när lotsföretag bryter mot regler som sekretessavtal och otillåtna 

metoder? 

 

Hur fungerar kontakten med Arbetsförmedlingen? 

 

Tycker ni att det är tack vare personkemin eller är det tack vare att det finns tydliga skrivna 

regler?  

 

Vilket stöd får ni från Arbetsförmedlingen? 

 

Upplever ni att Arbetsförmedlingen samordningsroll är tydlig? 

 

Samarbetar ni med andra aktörer? (1:08:26) 

 

Hur ser konkurrensen ut mellan etableringslotsarna och påverkar det ert arbete? 

 

Tycker ni konkurrensen är positiv för deltagarna?  

 

Tycker ni att etableringsinsatserna har utvecklats sen ni börja med verksamheten? 

 

Vilka är de största hindren för nyanländas etablering på arbetsmarknaden? 

 

Vad tycker ni om etableringsreformen som helhet? 

 

Finns det några mer flaskhalsar som gör att arbetet tar längre tid? Som förhindrar etableringen? 

 

Har ni något ni vill tillägga? 
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Intervjumall 4: Mailintervju med Arbetsförmedlingen på nationell nivå 
 

1. Hur följer Arbetsförmedlingen upp att etableringslotsarna sköter sitt arbete? 

2. Hur bedömer Arbetsförmedlingen om en etableringslots missköter sig? 

3. Om en etableringslots missköter sig, vilka konsekvenser får det då för etableringslotsen? Har 

Arbetsförmedlingen några rutiner för en sådan situation? 

4. Har det inträffat att en etableringslots har misskött sig? 

5. Om det har hänt; på vilket sätt har etableringslotsarna misskött sig? 

6. Hur många etableringslotsar har Arbetsförmedlingen sagt upp avtalet med och vilka 

anledningar har funnits till uppsägning av avtalen? 

7. Vilka strategier har Arbetsförmedlingen för att förbättra samverkan och samordningen mellan 

aktörerna Arbetsförmedlingen, etableringslotsarna och de nyanlända? 

8. Är ansvarsförhållandena mellan de tre ovanstående aktörer klara och tydliga? 

9. Om inte; vad gör Arbetsförmedlingen för att de ska bli tydligare? 

 

 

 


