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Abstract 

The establishment reform came into force 2010 and the employment service was given the main 

responsibility for the establishment of the newly arrived. The purpose of the present study was 

to investigate how the officers at the labor market work on establishing new arrivals with 

residence permit. The problem statements was labor market officers work with establishment 

based on their professional role and legislation, the service officers practical work, 

establishment in general and getting new jobs for the newly arrived in the labor market. The 

study used a qualitative method and semi-structured interviews were conducted with five 

employment service officers. The theoretical framework consisted of empowerment. 

The results of the study show that the establishment reform has had both positive and negative 

impacts. Many newly arriveds have established themselves in society and entered the labor 

market. The results show further that there are still aspects to change in order to improve the 

establishment. 

The study shows that the establishment reform has had a positive impact on new arrivals in the 

labor market. The employment officers want to work with an individualized and empowerment-

oriented approach, but the heavy workload is hindering their work.  
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Sammanfattning 

Etableringsreformen trädde i kraft 2010 och arbetsförmedlingen fick huvudansvaret för 

nyanländas etablering. Syftet med föreliggande studien var att undersöka hur handläggarna på 

arbetsförmedlingen arbetar med etablering av nyanlända med uppehållstillstånd. 

Frågeställningarna i studien var etableringshandläggarnas arbete med etablering utifrån sin 

yrkesroll och lagstiftning, etableringshandläggarnas praktiska arbete, etablering i allmänhet och 

för att få ut nyanlända på arbetsmarknaden. I studien användes en kvalitativ metod och 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem handläggare på arbetsförmedlingen. Den 

teoretiska ramen bestod av empowerment. 

Studiens resultat visar att etableringsreformen har haft både positiv- och negativ inverkan. 

Många nyanlända har etablerat sig i samhället och kommit ut på arbetsmarknaden. Av resultatet 

framkommer det vidare att det fortfarande finns aspekter kvar att ändra på för att få en 

ytterligare förbättring av etableringen. 

Studien visar att etableringsreformen har haft en positiv inverkan för de nyanlända på 

arbetsmarknaden. Men det råder stor arbetsbelastning för etableringshandläggarna på 

arbetsförmedlingen. Handläggarna vill arbeta med ett individanpassat och 

empowermentorienterat arbetssätt men hård arbetsbelastning utgör ett hinder för deras arbete. 

 

Nyckelord: Nyanlända, etablering, arbetsmarknaden, etableringsreformen, empowerment 
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1. Inledning 

 Lagen om etableringsinsatser (2010: 197) trädde i kraft 1:a december 2010. I anknytning till 

detta introducerade man den nya reformen, etableringsreformen i Sverige. Syftet med reformen 

var att man ville påskynda etablering av nyanlända (Migrationsinfo, 2016).  

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för nyanländas etablering och samverkar med 

andra myndigheter till exempel kommuner, länsstyrelsen, migrationsverket, och 

försäkringskassan. Genom detta samarbete skapas en samlad kontinuerlig etableringsplan för 

individen, vilket påskyndar processen att komma ut i arbete. Arbetsförmedlingen kommer i 

kontakt med den nyanlända i ett väldigt tidigt skede och blir därmed kapabla till att identifiera 

vad individen har för kompetens, utbildning eller yrkesambitioner. Arbetsförmedlingen 

bestämmer i detta skede till vilken ort man ska placera dessa människor. Detta görs i avseende 

att få ut nyanlända på platser där deras kompetens efterfrågas (Arbetsförmedlingen, u.å.). 

Personer med uppehållstillstånd genomgår en etableringsplan med en arbetsförmedlare. Man 

uträttar vad etableringsplanen innehåller, vilket stöd individen får under 24 månader samt vad 

som förväntas av personen. Planeringens omfattning är normalt på 100% men kan i speciella 

fall ligga mellan 25-100% ifall personen inte är kapabel till att delta på heltid på grund av 

funktionsnedsättning eller ohälsa. Etableringsplanen berör även områdena skola, boende, 

barnomsorg, familj och hälsosituation. Enbart personer mellan 20-65 år som har 

uppehållstillstånd har rätt till att ta del av etableringsinsatserna (Arbetsförmedlingen, u.å.). 

Det kommunala etableringsuppdraget innehåller områden som berör mottagandet av nyanlända, 

bostadsförsörjning, undervisning i skolan (SFI), familjer med barn skall placeras på skolor, 

samhällsorientering och annan vuxenutbildning (Arbetsförmedlingen, u.å.). 

Nyanlända som kommer till Sverige idag, kommer oftast från krigsdrabbade områden 

exempelvis Syrien, Somalia, Kurdistan och Afghanistan. Dessa individer kan vara både 

psykiskt- och fysiskt instabila, vilket leder till att etableringsprocessen kan ta längre tid. Det 

gäller för etableringshandläggarna att samla på sig samt erhålla sådan kunskap som påskyndar 

dessa individers etablering i samhället (Arbetsförmedlingen, u.å.). 
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Pernilla Andersson Joona, Alma Lanninger och Marianne Sundström skriver ”Reforming the 

Integration of Refugees: The Swedish Experience” (2016) att motivet för genomförandet av 

den nya etableringsreformen från år 2010 var att regeringen var oroad över den låga 

sysselsättningsgraden och integrationen av nyanlända. Studien visar att reformen har haft en 

positiv inverkan på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Tidigare var det stora skillnader 

på sysselsättningsgraden mellan olika kommuner, men i och med etableringsreformen har detta 

jämnat ut sig nu. 

Riksrevisionen (2015) nämner i sin rapport ¨Nyanländas etablering- är statens insatser 

effektiva¨ handlar om huruvida statens insatser har varit effektiva för att skapa förutsättningar 

och eliminera hinder för en effektiv etablering av nyanlända. Etableringen är en viktig process 

med flera aktörer inblandade. Genom etableringsreformen har arbetsförmedlingen tilldelats det 

övergripande ansvaret. Det finns forskning om etableringsreformen, men forskning om 

handläggarnas arbete med personer som ska etableras har inte utförts i lika hög grad. 

Handläggarna på arbetsförmedling har en viktig roll. Rollen innefattar stöttning, ge motivation, 

erbjuda aktiviteter och tillgodose individens behov. Därför kommer vi att belysa arbetet med 

etablering utifrån handläggarnas perspektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur handläggarna på arbetsförmedlingen 

arbetar med etablering av nyanlända med uppehållstillstånd.  

 

 Hur ser handläggarna på etablering utifrån sin yrkesroll och utifrån lagstiftning?  

 Hur ser handläggarnas praktiska arbete ut när det gäller etablering? 

 Hur arbetar handläggarna när det gäller etablering i allmänhet och etablering på 

arbetsmarknaden i synnerhet? 

 

1.2 Studiens centrala begrepp: 
I detta avsnitt presenterar vi de begrepp som är centrala i vår studie och klargör dess betydelse. 

1.2.1 Nyanlända flyktingar 

 Den grupp som omfattas av etableringsreformen är nyanlända flyktingar. De förutsättningar 

som krävs är att individen har blivit beviljad uppehållstillstånd och är mellan 20 – 65 år. En 

anhörig som söker uppehållstillstånd två år från det att anknytningspersonen blivit erbjuden en 

plats i någon kommun omfattas, även inom målgruppen nyanlända flyktingar. Definitionen 

nyanlända flyktingar omfattas även av individerna som kommer till Sverige utan sina 

vårdnadshavare, är mellan 18 – 19 år och har mottagit sitt uppehållstillstånd 

(Arbetsförmedlingen, 2011; Statskontoret, 2011). 

 

1.2.2 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet med resterande 280 arbetsförmedlingar i landet. 

Myndighetens arbete går ut på att få en god och fungerande arbetsmarknad för alla parter, det 

vill säga för både arbetstagare och arbetsgivare genom att matcha rätt kompetens med rätt yrke. 

Arbetsförmedlingen arbetar proaktivt för att eliminera riskerna för utslagning av målgruppen 

som är längst ifrån att erhålla ett arbete. Målgruppen som man anser är långt ifrån att erhålla ett 

arbete, förbereds genom att man skickar dem på aktiviteter som ska främja deras chanser till ett 

yrke (Arbetsförmedlingen, u.å.). 
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1.2.3 Empowerment  

Empowerment innebär makt, självtillit, socialt stöd, styrka, kompetens, delaktighet, 

egenkontroll, medborgarskap och egen makt. Teorin har sin utgångspunkt i att individen vet sitt 

eget bästa och med rätt förutsättningar har möjligheten till att göra en förändring. Motmakt ger 

upphov till att ta sig ur oönskade situationer som individen hamnat i. Motmakt betyder att 

etablerade ger svaga personer, som saknar egen makt, den makt som de behöver för att kunna 

ändra på sin situation (Freire, 1972; Askaheim & Starrin, 2007; Adams m.fl. 2009). 

 

1.2.4 Etablering av nyanlända 

I så tidigt skede som möjligt etablera nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället, lära dem 

språket och kulturen samt ge dem förutsättningar att komma i egen försörjning (Migrationsinfo, 

2016).  

 

2. Tidigare forskning: 

2.1 Introduktion 
I det här avsnittet kommer vi att klargöra tidigare forskning som berör integration överlag samt 

forskning gällande hinder mot etablering. För att bli införstådd med vad den nya 

etableringsreformen innebär, kommer vi att hämta information från bland annat regeringen, 

riksdagen, arbetsförmedlingen och statskontoret. Vi kommer förhålla oss kritiska till de 

använda källor och de kommer att behandlas under rubriken ¨källkritik¨ i metoddelen. Vi ska 

även upplysa om etableringen på arbetsmarknaden för flyktingar och de hinder som existerar 

och försvårar etableringsprocessen.  

2.2 Etableringsreformen 
Den 25 november 2010 trädde den nya etableringsreformen i kraft, vilket resulterade i att staten 

fick ansvar för att introducera de nyanlända. Den nya reformen medförde vissa förändringar för 

berörda instanser (Riksdagen, 2010). Troligtvis påverkar detta arbetsförmedlingen mest av dem 

alla då myndigheten år 2011 fortfarande var i en uppbyggnadsfas gällande etableringen och 

hade ännu inte hunnit forma verksamheten. Effekten för kommunerna blev reducerad 

verksamhet då det övergripande ansvaret gick över till arbetsförmedlingen (Statskontoret, 

2011). Regeringens ambitioner med etableringsreformen var att påskynda processen att etablera 

nyanlända på arbetsmarknaden. Innan reformen trädde i kraft låg ansvaret hos kommunerna. 
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Trots visionen om att uppnå en välfungerande etablering av nyanlända på arbetsmarknaden, har 

man inte lyckats överskrida de barriärer som uppstått i relation till arbetsmarknaden under 

introduktionsfasen (Regeringen, 2009) 

Det som har hänt i och med reformen är att arbetsförmedlingen har fått huvudansvaret för att 

etablera de nyanlända. I och med huvudansvaret, tillkommer även ökade befogenheter som ger 

möjlighet till en effektivare arbetsmarknad än den tidigare. Arbetsförmedlingen erbjuder en 

omgående tidsbegränsad ekonomisk ersättning som ska bidra till att den nyanlände ska kunna 

integrera sig. För att ta del av den ekonomiska ersättningen måste nyanlände delta i insatserna 

som utformats av arbetsförmedlingen och som vidare anses vara nödvändiga för att integreras 

på arbetsmarknaden. Nyanlända har möjlighet till individanpassad etableringsplan, vilket 

tillkom i samband med etableringsreformen år 2010 (Regeringen, 2009). Den nyanlände får 

ekonomisk ersättning för att kunna försörja sig, vilket ger möjlighet till att kunna delta i 

insatserna utan att behöva känna sig pressad. Arbetsförmedlingen ger möjlighet för de 

nyanlände att få arbete och få lön samtidigt som personen erhåller sin ekonomiska ersättning. 

Därav ges nya möjligheter för nyanlända att sträva mot. Detta för att motverka de tidigare 

inlåsningseffekterna där nyanlända inte behövde söka sig ut i arbetslivet, då ersättningen för 

många var densamma som den lön man skulle arbeta för (Prop, 2009; Statskontoret, 2011). 

Den nya reformen innebär ett större ansvar för staten. Uppdelningen av arbets- och 

ansvarsuppgifter är mer utpräglade mellan de olika instanserna. Arbetsförmedlingen har fått 

den centrala rollen då man tagit över de arbetsuppgifter som tidigare låg hos kommunen. 

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan som 

motsvarar en aktivitet på 100% enligt huvudregeln. Etableringsplanen går ut på att 

handläggarna utformar arbetsförberedande uppgifter. Dessa verksamheter kan till exempel vara 

svenskundervisning och samhällsorientering (Arbetsförmedlingen, u.å.). Ansvaret för att 

etableringsplanen ska upprättas ligger på kommunen då man ska placera dessa nyanlända på 

skolor. Etableringsplanen utformas av arbetsförmedlingen, men följs upp utav både 

arbetsförmedlingen och kommunen. Då det inte råder några meningsskiljaktigheter mellan 

aktörerna arbetsförmedlingen, kommunen, migrationsverket, försäkringskassan och 

länsstyrelsen förutsätter att alla är medvetna om sina förpliktelser skapas en effektiv plattform 

där den nyanlände kan etableras (Prop, 2009).  

Jennie K Larsson (2015) skriver i sin bok ”Integration och arbetsmarknad” att den nya 

etableringsformen haft en positiv inverkan på etableringen av de nyanlända då man bland annat, 

i ett tidigare skede än förut, blir inskriven på arbetsförmedlingen och kan räknas som 
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arbetssökande. Reformen har däremot inte förbättrat integrationspolitiken i den utsträckning 

som man hade hoppats på. Genom att tilldela arbetsförmedlingen det samordnade 

huvudansvaret för etableringen, har effekten blivit ett mer omfattande arbete som innefattar 

arbetsuppgifter som berör administration, dokumentering samt uppföljning av arbete med 

sökanden. Larsson (2015) förklarar etableringshandläggarnas arbete som näst intill omöjlig att 

utföra då det tilltänkta syftet med att vägleda nyanlända mot arbetsmarknaden ökas med ett 

flertal arbetsuppgifter för etableringshandläggarna. Den arbetsbörda som 

etableringshandläggarna möts av, leder till att man i sitt arbete utformar en egen strategi i hopp 

om att uppnå det formella strategiska arbete som ligger till grund för hur arbetet ska utföras i 

teorin. 

2.3 Hinder mot etablering   
I enlighet med Pilj (1987) är det nödvändigt för nyanlända att anpassa sig till det nya samhället, 

att ta till sig av kulturen och vara öppen för ett nytt system. Individen behöver släppa ifrån sig 

sitt tankesätt som denne haft i sitt ursprungsland. Pilj (1987) menar på att individen bör ha 

motivation till att lära sig om det nya samhället och kunskapen ligger till grund för etablering 

av nyanlända då han menar att dessa individer behöver känna sig införstådda med systemet. 

Anpassning till det nya samhället sker utifrån dess ramar och riktlinjer. Nyanlända behöver bli 

införstådd med systemet, ha vilja och motivation till att inkluderas samt att vara öppen för ett 

nytt system och handlingssätt (Pilj, 1987). 

I en debattartikel från 2013 skriver Karin Sandell (verksam vid SFI) om vikten av att ha en 

praktikplats för nyanlända, vilket hon menar påskyndar inlärningen av det svenska språket. 

Detta är motsägelsefullt och arbetsförmedlingen menar på att vid en praktikplacering så hålls 

inte konversationer över 7- 19 minuter per dag och dessutom är arbetet kontinuerligt av liknande 

innehåll vilket innebär att man ofta använder samma fraser och inte lyckas utveckla språket. 

Man utför rutinmässiga arbetsuppgifter, vilket inte stimulerar individen till att interagera med 

kollegor. Heltidsstudier erbjuder i högre grad en möjlighet till integration och lärande för de 

nyanlända (Arbetsförmedlingen, 2016).  

Lagen om etableringsinsatser för nyanlända (2010:197) innebär att arbetsförmedlingen i 

samarbete med den nyanlände ska sätta upp en etableringsplan där man har individens 

prestationsförmåga i åtanke, tar hänsyn till personens hälsotillstånd, familjesituation och 

resurser som individen har tillgång till. Man ska sedan beakta dessa faktorer och upprätta en 

aktivitetsplan som blir möjlig för personen att följa. Etableringsplanen är avsedd att matcha 

individens förmåga och förutsättningar (Försäkringskassan, 2013).  
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Traumatiska händelser som flyktingar bär med sig kan försämra prestationsförmågan. Den 

försämrade prestationsförmågan kan vara svår att upptäcka och kan komma att bli synlig först 

i samband med en aktivitet. Arbetsförmedlingen nämner att dessa hälsobesvär ofta blir synliga 

när den nyanlände ska börja arbeta eller delta i någon aktivitet. Vissa av de nyanlända bär på 

hinder som för dem själva är dolda, det kan till exempel vara nedsatt hörsel- eller synförmåga. 

Det förekommer att några personer undviker hälsosamtal, eftersom de är nervösa över att 

avslöja en eventuell smitta eller sjukdom som kan resultera i att deras chanser för att få ett 

uppehållstillstånd reduceras. De nyanlända kan behöva utföra vissa tester i form av aktiviteter 

för att få en helhetsbedömning på prestationsförmågan (Statskontoret, 2011; 

Arbetsförmedlingen, 2011).  

Rehabiliteringsinsatser har varit svåra att genomföra då landstinget blir delaktiga i processen 

med de nyanlända i ett sent skede. En annan faktor är att landstinget inte är uppdaterat gällande 

etableringsreformen för den berörda målgruppen då det framkommer att landstinget inte varit 

delaktig i arbetsförmedlingens seminarier angående hanteringen av de nyanlända. Bland de 

nyanlända finns det personer som är i behov av traumabearbetning. Högre instanser än 

primärvården måste hantera dessa ärenden då de nämnda inte anses ha rätt kompetens som 

krävs (Statskontoret, 2011). 

När den nyanlände ska inkluderas menar Tilly (1998 i Montesino, 2008) att samhället förhåller 

sig till mallar som är generella för alla oavsett om man är inkluderad eller exkluderad. Man 

anpassar inte integrationsprogrammet efter individen utan tvärtom. Uppdelningar i kategorier 

utförs, där man bland annat pekar ut de med psykiska- och fysiska besvär som de personer som 

har svårast för att integrera sig för att sedan bli etablerade. Olwig (2010) hävdar att man istället 

för att se vad den nyanlände kan bidra med till samhället, har fokuserat på vilka egenskaper 

personen saknar. 

De nyanlända får ofta de okvalificerade yrkena och anställningar som har låga löner. Dessa 

yrken kräver oftast ingen utbildning eller erfarenhet och dessa yrken betraktas som simpla. De 

som från början erhåller ett yrke som har låg status, får det betydligt svårare att i efterhand få 

ett mer kvalificerat arbete. Flyktingar med utbildning bör därför inte diskrimineras på 

arbetsmarknaden och istället bör man uppmuntra dem genom att matcha dem mot arbeten som 

passar deras kompetens, det vill säga rätt utbildningsnivå med rätt arbete (Carballo & Nerukar, 

2001).  
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2.4 Förutsättningar och hinder på arbetsmarknaden  
Arbetslösheten samt brist på sysselsättning är högre bland flyktingar jämfört med infödda 

svenskar. Olwig (2010) kopplar detta problem till att flyktingar saknar den sociala samt 

kulturella kompetens som man som svensk besitter. Studier som har utförts på uppdrag av 

Regeringen (2008) benämner olika faktorer som har en påverkan på flyktingarnas väg ut på 

arbetsmarknaden. Man menar att en faktor kan vara efterfrågan på arbetsmarknaden. Andra 

faktorer som utgör hinder mot etablering, kan vara individers inställning samt politikens 

motstånd mot invandring. För att främja invandring krävs det att riktlinjer utformas i syfte att 

effektivisera samt förbereda dessa flyktingar att kunna hantera exempelvis de egna resurserna 

(Allwood & Johansson, 2009). Att lämna sitt hemland och komma till ett helt nytt land där man 

ska integreras, lära sig språket och följa normerna sker i en process. Detta kräver att man skapar 

ett socialt nätverk för att undvika att bli arbetslös eller riskera att bli utan sysselsättning. Utan 

ett socialt nätverk stöter man på hinder, vilket kan resultera i att man får problem med att lära 

sig det svenska språket, vilket medför konsekvenser som gör det svårt att etableras på den 

svenska arbetsmarknaden då man inte erhåller de krav som efterfrågas. Genom att man etablerar 

ett socialt nätverk, skapar man även förutsättningar för sig själv, vilket kan bidra med att man 

påskyndar etableringen (Bevelander, 2011).  

För att erhålla ett kvalificerat arbete i Sverige krävs det att man har goda svenska 

språkkunskaper. Rooth och Åslund (2006) anser att motivation och förmåga är viktiga aspekter 

för att kunna lära sig språket. Ju yngre man är desto bättre är ens förutsättningar till att lära sig 

och ta till sig ny kunskap. Rooth och Åslund hävdar att det dock inte enbart är språkkunskaper 

som är avgörande. Chanserna till ett inträde på arbetsmarknaden är möjliga om man har hög 

arbetsvilja och motivation (Rooth & Åslund, 2006). 

Regeringens (2016) nya förslag berör en effektivare validering. Regeringen hävdar att det nya 

förslaget ska gynna såväl inrikes- som utrikesfödda, eftersom arbetslösheten är hög i dagsläget 

och individer som är kvalificerade för vissa yrken har svårt att erhålla det arbetet. Regeringen 

anser att det brister i valideringsfasen och att man bör påskynda processen. Detta förslag menar 

man på ska främja valideringssystemet där man vill förkorta tiden för utbildningen genom att 

man synliggör samt visar på individens förmåga och kompetens 

Kennerberg & Åslund (2010) skriver i sin rapport ¨Sfi och arbetsmarknaden¨ om huruvida 

individers chanser ökar till att erhålla ett arbete genom att man är med och tar del utav sin SFI-
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utbildning. Rapporten visar på att icke-deltagare, det vill säga nyanlända som inte deltar i SFI 

visade högre grad av arbete, men de medföljande effekterna blir då att man tappar en 

systematisk orientering in till samhället. De individer som tar del utav sin utbildning och 

fullbordar den får flera verktyg tillhanda. Denna förberedelse som ska vara till hjälp för att göra 

dessa nyanlända självständiga, präglas av svenskundervisning och samhällsdeltagande. De 

nyanlända som väljer att medverka i SFI blir per automatik bättre förberedd för att bli en del av 

samhället, knyta ett kontaktnät och bilda samhörighet till resten av samhället.  

I enlighet med Jusek, statistik (2011) visar resultat från år 2007 att akademiker med 

invandrarbakgrund i betydligt lägre grad lyckas erhålla ett kvalificerat arbete jämfört med 

svenska akademiker. Jusek (2011) avser att man arbetar förebyggande mot detta genom att man 

i ett tidigt skede riktar insatser mot målgruppen invandrarakademiker för att få ut dem i arbete 

som matchar deras kompetens. 

 Betydelsen av att man skapar ett socialt nätverk menar Regeringen (2008) stärker 

förutsättningarna att komma ut i arbetslivet. Regeringen (2008) nämner även de svårigheter 

som existerar för flyktingar att bli konkurrenskraftiga och bli valda av en arbetsgivare. Man 

förklarar de svårigheter genom arbetsgivarens val av arbetskraft för sitt företag. Arbetsgivarens 

val styrs av egenskaper och kompetens som arbetskraften ska besitta och de krav som kan ställas 

från en arbetsgivare kan exempelvis vara individens vilja, utbildning, sociala förmågor, ålder 

och härkomst (Regeringskansliet, 2007).  

Regeringskansliet (2007) anser att man som flykting har betydligt högre krav på sig när man 

ska ut i arbetslivet och i vissa fall kan det krävas från flyktingar att de erhåller högre 

utbildningsnivå än det som efterfrågas för yrket. Allwood och Johansson (2009) nämner även 

att en högre utbildning hos flyktingar inte behöver resultera i att de får ett jobb. Genom att visa 

färdigheter och motivation till att man vill etableras, skapas förutsättningar för att 

sammansvetsas med resten av samhället, vilket även ger möjlighet till att nå ut i arbetslivet. 

Även handläggarens förhållningssätt påverkar och ett empowermentorienterat arbetssätt har 

tillämpats. En vetenskaplig artikel av Ariana guilherme Fernandes ”Empowering New 

Immigrants and Refugees Through Their Participation in Introduction Programs in Sweden, 

Denmark, and Norway” (2015) där hon framför empowerment som en del av 

introduktionsprogrammet för nyanlända i Sverige, Danmark och Norge. Resultat från 

Fernandes (2015) visar att idén som man hade om empowerment i förhållande till etablering 
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för nyanlända i Sverige, inte har fungerat på grund av att man försöker att omvandla individer 

utan att ta hänsyn till de strukturella barriärer som finns för målgruppen.  

Sammanfattningsvis lyfter den tidigare forskningen etableringsreformen och dess inverkan på 

nyanländas etablering i allmänhet och etablering på arbetsmarknaden i synnerhet. 

Etableringshandläggarna ger rätt förutsättningar och möjligheter till de nyanlända att lyckas 

med etableringen. Pilj hävdar att de hinder som kan förekomma under etableringsprocessen är 

att det kan vara svårt att öppna sig för en ny kultur samt ett nytt handlingssätt. Hon menar att 

det är viktigt att visa vilja och motivation till att lära sig språket, kulturen och vidga sina vyer 

för att lyckas med etableringen. Det finns förutsättningar och hinder på arbetsmarknaden. 

Mycket hänger på individens egen vilja och motivation hävdar Rooth och Åslund. Språket är 

en nyckel för att utöka sina chanser till etableringen på arbetsmarknaden, likt det Olwig menar 

är det nödvändigt att knyta an ett socialt kontaktnät som blir betydelsefull för etableringen.  
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3. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter: 

Vi ska i detta kapitel presentera vår teoretiska utgångspunkt som är empowerment. Teorin 

bygger på att skapa balans hos individen genom att med rätt förutsättningar kunna frigöra sig 

från oönskade situationer. Teorin används för att skapa motivation hos individer till att på eget 

maner ta initiativ till förändring.  

3.1 Empowerment: 
Empowerment är ett mångfacetterat begrepp som oftast är laddat med ett positivt innehåll som 

kraft och egenmakt. Begreppets innehåll är makt, självtillit, styrka, socialt stöd, egen kontroll, 

delaktighet, kompetens, medborgarskap och självstyre (Askheim & Starrin, 2007). Man tolkar 

empowerment olika beroende på vilken aktör det är som talar om begreppet. På det politiska 

planet pratar man om begreppet som motmakt, på det individuella planet diskuterar man 

empowerment som egenmakt. En del aktörer använder begreppet som terapi, där individen ska 

kunna frigöra sig själv, medan andra förklarar det som ett tillvägagångssätt för att få en 

effektivare marknad där individen ska kunna välja mellan olika insatser (Askheim & Starrin, 

2007; Payne, 2008). Wright Nielsen (2009) menar att empowerment är ett oklart begrepp med 

flera infallsvinklar. Begreppet har inte en konstant innebörd utan den är föränderlig.  

Ursprungligen kommer empowerment från ordet ”power” som på engelskan betyder kraft, 

styrka eller makt (Askheim & Starrin, 2007). Begreppet relaterat till etablering syftar till att 

hjälpa individen till större egenmakt och inkludera denne i samhället. Ett exempel är nyanlända 

och dessa är en minoritetsgrupp som har möjlighet till att få tillgång till resurser av staten för 

att klara av sin etableringsprocess (Payne, 2008).  

Empowerment uttrycker den humanistiska och positiva människosynen då man anser att 

individen har en förmåga att förstå vad som är bäst för personen om man har möjlighet till att 

få rätt förutsättningar. Människan har förmågan att utvecklas och ändra på sin situation under 

förutsättning att människor erbjuds möjlighet till kunskap och delaktighet (Freire, 1972).  

Under 60- och 70-talen var diskursen om empowerment högst aktuell. Begreppet riktade sig 

mot att hjälpa maktlösa och marginaliserade grupper i samhället, minoritetsgrupper och de som 

var exkluderade. Man strävade efter att reducera samhällsklyftorna och bekämpa orättvisor 

(Wright Nielsen, 2009). Målet med empowerment inom socialt arbete menar Payne (2008) är 

att reducera samhällsklyftor och ge minoritetsgrupper rätt förutsättningar. Askheim och Starrin 

(2007) pekar på två faktorer som möjlighet och resurser som tillsammans skall ge individen 

förutsättningar för att få makt och styrka. Dessa två faktorer utgör möjligheten till att kunna 
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frigöra sig själv och resurser i form av verktyg för att kunna ändra på sin maktlösa situation 

(Askheim & Starrin, 2007).  

Genom historien har det alltid funnits minoritetsgrupper, de som blivit exkluderade och 

berövade på sin egen makt. Dessa exkluderingsprocesser är skapade av människor, vilket 

innebär att processerna är föränderliga (Askheim & Starrin, 2007).  

Motmakt är ett centralt ord som används i diskursen kring empowerment. Motmakt betyder att 

man ger möjlighet, resurser och styrka till de människor som är utsatta i samhället. Individen 

är kapabel till förändring och med rätt medel kan personen komma ifrån den situation man 

befinner sig i. Individen strävar efter att stärka självkänslan och tilliten till sig själv. Dessa 

utsatta individer ska bli medvetna om de yttre omständigheterna som är orsaken till den 

situation som de befinner sig i. Dessutom upplyser man dessa människor att det finns flera som 

har likadan situation som dem. Det man vill åstadkomma är att ta reda på orsaken bakom 

förtrycket som ofta beror på sociala-, ekonomiska- och politiska aspekter eller en 

sammankoppling av alla dessa tre. Genom att man tar reda på orsakerna bakom situationen har 

man sedan förutsättningar att ta sig ur den (Askheim & Starrin, 2007; Wright Nielsen, 2009; 

Freire, 1970).  

Empowerment strävar efter att individen ska ha en hög självkänsla och kunna åstadkomma det 

som personen har som sitt mål. Payne (2008) uttrycker samhället som den fundamentala basen 

för makt där man som individ med rätt förutsättningar och resurser från samhället har möjlighet 

att ta del av makten för att förverkliga sina mål. Denna möjlighet ger individen hopp, tro på sin 

egen förmåga och kapacitet (Payne, 2008).  

Empowerment bygger på att den överordnade ger individer i utsatta positioner makt för att 

kunna ta sig ur sin situation. Teorin menar på att det i första hand handlar om att man ger utsatta 

individer makt. Dessa människor är i en sådan dålig position, vilket gör det svårt för dem att 

själva framkalla makt. De som har makt bestämmer och fördelar ut resurser efter behov 

(Askheim & Starrin, 2007). 

När individer inte får chans till att orientera sig fritt och inte kan skapa sin egen makt blir man 

lätt beroende utav externa faktorer. Man blir berövad på sin självständighet och hamnar i en 

situation där man måste förlita sig på någon annan. Hanterar man empowerment fel kan detta 

resultera i förlorad självständighet (Payne, 2008).  
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Individer som har en dålig psykisk hälsa på grund av yttre- och samhälleliga faktorer är i behov 

av att ändra på vissa förhållanden i sina liv. Det kan handla om sociala- eller ekonomiska 

aspekter. Empowerment syftar här till att främja individen, ge individen resurser och bättre 

hälsa. Personen ska få stöd till att hitta sin egen makt (Askheim & Starrin, 2007; Wright Nielsen, 

2009). 

Vissa människor och grupper med svaga förhållanden och som har barriärer att överstiga får 

inte möjlighet till att utnyttja de samhällsresurser som erbjuds. Empowerment handlar i detta 

sammanhang om hur man ska hjälpa dessa personer och ge dem möjligheter (Wright Nielsen, 

2009).  

Payne (2008) nämner värdet av att människor förstår sin sociala verklighet, vilket skapar 

förutsättningar att kunna ta sig ur de oönskade positionerna. Samhällsarbetare som arbetar med 

dessa individer ska ha som målsättningar att dessa människors behov blir tillfredsställda. Man 

vill att dessa personer ska skapa sin egen frihet. Individen får möjlighet till att integreras med 

andra människor, vilket är en faktor till ett högt personligt värde (Payne, 2008).  

Vi lever under en uppsättning normer och värderingar i samhället som man förväntas följa och 

inte bete sig avvikande ifrån. Idealbilden är att alla människor i samhället ska kunna ta hand 

om sig själva och leva innanför de ramar som finns. De som dominerar i samhället bestämmer 

inom vilken ram individer ska förhålla sig, det är därför viktigt att man som 

samhällsmedborgare är medveten om vilka valmöjligheter man har, vilket gör valen autonoma 

(Askheim & Starrin, 2007). 

Wright Nielsen (2009) menade att begreppet empowerment syftar till att normalisera beteenden 

hos individer efter normen. Samhällets intention är att lära ut hur man beter sig. Individer som 

avviker från normen får kunskaper om handlingsalternativ så att de ska kunna handla inom det 

beteendemönstret som präglas av de skrivna- och oskrivna normer för vad som anses vara 

acceptabelt i samhället. För att kunna handla ”normalt” behöver man veta vad det innebär, 

därför behöver dessa individer lära sig hur samhället fungerar och få stöd. Begreppet 

normalisering syftar här till en möjlighet blir öppen för alla på likadana villkor. Begreppet 

innebär en avgränsning från sådant som anses vara avvikande. Wright Nielsen (2009) nämner 

att normalisering är en starkt bidragande faktor till att integreras och skapa sociala band.  
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4. Metod och material 

I detta kapitel ska vi redovisa metoddelens olika beståndsdelar. Vi kommer att presentera 

metodval, intervjuguide, urval, datainsamling, databearbetning, etisk övervägande, källkritik, 

tillförlitlighet och äkthet. 

4.1 Metodval 
 Då syftet i föreliggande studie var att undersöka hur handläggarna på arbetsförmedlingen 

arbetar med etablering av nyanlända med uppehållstillstånd var det lämpligt att använda sig av 

en kvalitativ ansats. Bryman (2011) menar att en kvalitativ ansats är att föredra när man ska 

undersöka det subjektiva perspektivet hos de respondenter som deltar i studien. 

Undersökningen har utförts med semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att man utgår från valda teman som ska behandlas. Frågornas ordningsföljd behöver 

inte komma i någon specifik ordning och respondenterna ska ha tillfälle och möjlighet att svara 

utifrån sitt perspektiv. Semistrukturerade intervjuer ger även möjlighet till fördjupade frågor 

och följdfrågor. 

Då man ska försöka att beskriva ett fenomen och vill komma åt den subjektiva förståelsen av 

respondenternas erfarenhet anses den kvalitativa ansatsen vara den bäst lämpade. Tolkningen 

av den kvalitativa ansatsen är baserad på respondentens ord, vilket även kommer ligga till grund 

för vår studie (Creswell, 2007). 

4.2 Intervjuguide 
 I studien användes en intervjuguide med bestämda frågeområden. Bryman (2011) nämner att 

vid användning av en semistrukturerad intervju är en intervjuguide högst lämplig. Guiden kan 

i sin tur bestå av teman och frågeområden som ska beröras. Detta anser vi ger intervjun en tydlig 

struktur samtidigt som den ger möjlighet till att man kan ställa följdfrågor. Frågorna i 

intervjuguiden är utformad med utgångspunkt i studiens syfte och för att besvara 

frågeställningarna. 

Vår intervjuguide omfattar tre intervjuteman som är sammankopplade med vårt syfte och 

frågeställningar. Under dessa teman hade vi ett antal frågor. Våra frågor berörde handläggarnas 

yrkesroll, deras arbetssätt och arbetet utåt mot arbetsmarknaden. 

4.3 Urval 
Urvalet är baserat efter ett målinriktat urval, vilket innebär att man strategiskt väljer ut sina 

respondenter som är mest lämpliga för våra forskningsfrågor. Vi har även använt oss av ett 
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snöbollsurval som är en form av bekvämlighetsurval där man genom en kontakt får kontakt 

med andra respondenter (Bryman, 2011).  

 Till en början hade vi tänkt undersöka hur kommunens handläggare arbetar med etablering, 

men vi stötte på ett organisatoriskt hinder. Det framkom att kommunen inte hade någon 

¨etableringsenhet¨ utan etableringsärenden på kommunen handläggs av personalen på 

flyktingmottagningen. I samband med detta kontaktade vi etableringsmottagningen på 

arbetsförmedlingen och de visade sig vara positivt inställda till att medverka i vår studie. I och 

med att huvudansvaret som tidigare låg hos kommunen har lämnats över till arbetsförmedlingen 

ansåg vi att arbetsförmedlingen var den myndighet som var bäst lämpad för vår studie.  

Vi tog kontakt med etableringsmottagningen hos arbetsförmedlingen och delade ut 

informationsbrev där studiens syfte framkom. En medarbetare var på plats och lovade att dela 

ut vårt informationsbrev till etableringshandläggarna. Bara några dagar senare fick vi respons 

på tid och plats. Fem etableringshandläggare var villiga att delta i intervjustudien. 

Etableringshandläggarna hade olika bakgrunder och yrkeserfarenhet vilket var bra. Målet med 

en kvalitativ analys är att få en ingående förståelse (Bryman, 2011). Handläggarnas olika 

bakgrunder gav en mångfald olika perspektiv.  

4.4 Rekrytering & intervjugenomförande 
Processen påbörjades genom att respondenterna fick ta del av informationsbrevet. 

Handläggarna på arbetsförmedlingen tog kontakt med oss och tid och plats för intervjuer 

bestämdes. Trost (2010) nämner att det är av vikt för intervjun att respondenten känner sig 

bekväm med vart intervjun ska äga rum. Intervjun påbörjades genom en öppen dialog då vi ville 

skapa en bekvämlighetskänsla hos respondenten och inte få denne styrd i någon viss riktning. 

Vi anpassade oss efter intervjuguiden i den mån det var möjligt, samt ställde passande 

följdfrågor för att hålla oss till det spår respondenten var inne på. Trost (2010) förklarar att det 

är viktigt att förmedla en lugn närvaro till respondenten, samt att man ska undvika att avbryta 

respondenten när denne pratar. En del frågor besvarades utförligt, vilket även innefattade andra 

områden på intervjuguiden, medan vissa frågor kunde besvarades mindre utförligt vilket 

skapade förutsättningar för oss att ställa följdfrågor. Intervjugenomförandet tog mellan 30 – 60 

minuter per intervju. Vi genomförde enskilda intervjuer, och vi gjorde det tillsammans, vilket i 

efterhand även var en fördel, då vi bestämde att en av oss skulle ställa frågor medan den andra 

kunde koncentrera sig på att komma på relevanta följdfrågor. Överlag bedömer vi 

intervjugenomförandet som positivt, då vi inte stötte på några större besvär, samt fick positiv 

feedback av respondenterna.  
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4.5 Databearbetning 
Efter intervjugenomförandet påbörjade vi transkriberingsfasen. Intervjuerna skrevs ut i sin 

helhet. Bryman (2011) förklarar tematisk analys som ett naturligt och mest förekommande 

tillvägagångssätt för att analysera data i en kvalitativ metod. Tematisk analys betyder att man 

analyserar och kategoriserar den insamlade empirin. Vi har i vår tematiska analys sökt de teman 

och subteman som varit återkommande under intervjuerna. Genom att ha analyserat vårt 

intervjumaterial och de teman som var återkommande kunde vi illustrera våra huvud- samt 

subteman som vi har använt genom studien. 

4.6 Etiska överväganden  
Vi började med att fylla i en blankett för etisk egengranskning som involverar människor. Vi 

svarade ¨Nej¨ på alla frågor som fanns på blanketten. Därav behövde inte studien granskas av 

etiska nämnden på Högskolan Dalarna. Bryman (2011) förklarar fyra andra etiska principer 

som obligatoriska att följa när man gör en kvalitativ studie, dessa är samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet. Informationskravet uppfylldes 

genom att vi informerade våra respondenter om syftet för studien, där vi lämnade 

informationsbladet på arbetsförmedlingen, vidare informerades de om att deras deltagande i 

studien var frivilligt, och att de under intervjuns gång har möjlighet att avbryta intervjun utan 

att de behöva motivera till varför. Samtyckeskravet bygger på frivillighet och går ut på att 

individen själv väljer om denne vill delta eller inte. Nyttjandekravet behandlas genom att man 

säkerställer att de uppgifter man tar del av berörande respondenten bara skall nyttjas för studien. 

Konfidentialitetskravet ska säkerställa att alla personliga detaljer som berör respondenten skall 

behandlas på ett konfidentiellt sätt där ingen kan komma åt dem.  

Informationsbrevet formades utifrån dessa ovannämnda principer. Brevet lämnades i anslutning 

till vår första träff med arbetsförmedlingen, där vi presenterade oss som studenter på Högskolan 

Dalarna som skall skriva sin kandidatuppsats. Respondenterna tog vidare kontakt genom mail 

där de förklarade att de var positivt inställda till att delta i vår studie. Varje intervju påbörjades 

genom att vi först kontrollerade att respondenten tagit del av informationsbrevet, och att de 

samtyckte till att delta. Sedan frågade vi om deras tillåtelse till att spela in hela intervjun för att 

underlätta för oss själva vid transkriberingsfasen. 

4.7 Källkritik 
När man använder sig av hänvisningar från myndigheter såsom regering, riksdagen, 

arbetsförmedlingen och statskontoret är det bra att ha i åtanke att dessa kan vara politiskt ställda 

och även partiska. Myndigheterna framför det positiva aspekterna av det berörda ämnet, i det 
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här fallet etableringsreformen. Vi anser det vara av vikt att visa på tillförlitlighet i vår studie 

och därför belyser vi vår trovärdighet mot dessa källor genom tidigare forskning som visar på 

vad som skulle kunna förbättras med etableringsreformen. Därav får vi fram positiva och 

negativa perspektiv. Vi har haft som mål med studien att framföra både positiva och negativa 

aspekter på etableringen och därför hoppas vi att olika källor stärker trovärdigheten. 

4.8 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet består av fyra delkriterier dessa fungerar som hjälpmedel för bedömning utav 

kvalitativ forskning. Dessa fyra delkriterier är:  

Trovärdighet 

Detta kriterium bedöms i samband med att man är införstådd och efterföljer de uppsättning 

regler som berör forskningen. Forskaren skall även ta hänsyn till de berörda respondenterna 

som forskningen berör, därav ge möjlighet till de berörda respondenterna att kunna ta del utav 

den utförda forskningen, även kallat respondentvalidering. Genom att dessa respondenter får ta 

del utav forskningen utgörs en form av feedback till forskaren om denne förstått deras 

verklighet (Bryman, 2011). Vi har försökt att nå detta krav genom att låta respondenterna ta del 

av den insamlade empirin och kunna ändra på eventuella feltolkningar.  

Överförbarhet 

Bryman (2011) nämner att tanken med kvalitativ forskning är att man vill nå en djupare 

förståelse av fenomenet som undersöks. Överförbarhet är den kvalitativa metodens benämning 

för generaliserbarhet. Skillnaden är att man inriktar sig på att undersöka den tilltänkta miljön 

på djupet exempelvis arbetsförmedlingen. Genom att man utför en detaljerad beskrivning utav 

miljön, tillkännages kunskap om det slutliga resultatet för forskningen kan överföras till en ny 

miljö. Överförbarhet har för vår studie inneburit att återge fyllig beskrivning av 

etableringshandläggarnas arbete med nyanlända. Syftet med vår studie har inte varit att 

generalisera vårt resultat utan enbart undersöka hur handläggarna på arbetsförmedlingen arbetar 

med etablering av nyanlända med uppehållstillstånd.  

Pålitlighet 

I en kvantitativ metod utgår man får reliabilitet, vilket menas med att andra forskare skall kunna 

ta del av ett arbete och kunna få fram samma resultat, därav påvisas studiens reliabilitet. 

Pålitlighet är den kvalitativa metodens motsvarighet till reliabilitet och syftar till att forskaren 

noggrant skall redogöra för forskningsprocessen, så att andra forskare skall ha möjlighet att 
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kunna granska den utförda forskningen (Bryman, 2001). Vi har uppnått kravet på pålitlighet 

genom att presentera alla våra delar i studien och varit kritiska till vårt metodval.  

Styrka & konfirmera 

Med detta menas att forskaren inte låtit de egna värderingarna komma i vägen samt påverka 

resultatet för studien (Bryman, 2011). I vårt fall har vi varit medvetna om samt diskuterat kring 

de egna värderingarna vid exempelvis utformningen av intervjufrågorna, för att undvika att våra 

egna värderingar påverkar utfallet för resultatet av studien. Vi har under studien varit medvetna 

om våra egna värderingar och åsikter. Risken för att studien skulle präglas av våra värderingar 

och åsikter var minimala då vi hela tiden hade det i åtanke. 

 

4.8.1 Äkthet 

Äkthet betyder att man mäter just det som man hade i åtanke att mäta och ingenting annat. 

Kriterierna för äkthet uppfattas ofta som utmanande. Kriterierna handlar om huruvida studien 

ger en rättvis bild av åsikter och uppfattningar hos respondenterna. Vidare om studien bidrar 

till djupare förståelse kring samhälles situation och miljön dessa personer lever i. Att få klarhet 

i hur medmänniskor upplever den sociala situationen i samhället. Den sista aspekten är om 

undersökningen kunnat bidra med någonting positivt som fått respondenterna att bli medvetna 

om gynnande möjligheter och kunna ta initiativ till dessa (Bryman, 2011). 

4.9 Metoddiskussion 
Vi bestämde att intervjua etableringshandläggare vars arbete är att etablera nyanlända på 

arbetsmarknaden. Vi tittade på en hel del tidigare forskning om ämnet, de tidigare forskningarna 

baserades på etableringsreformen. Vi valde att forma vårt syfte och våra frågeställningar utefter 

etableringshandläggarnas arbete med nyanlända, därav har vi även inkluderat 

etableringsreformen som en infallsvinkel.  

Vi var båda överens om att vi ville utföra enskilda intervjuer med respondenterna. Alla fem 

respondenter var från en och samma arbetsplats, därav ville vi få fram varje enskild respondents 

egna tankar om fenomenet. Vi hade kunnat utföra en gruppintervju, men risken kan bli att 

respondenterna svarar utifrån det som deras kollegor förväntar sig av dem. Då vår intervjuguide 

bestod av frågor som berörde yrkesrollen samt det praktiska arbetet, vilket är frågor för yrkets 

riktlinjer valde vi enskilda intervjuer för att ge respondenterna möjlighet till att inte påverkas 

av faktorer som kan påverka deras svar (Bryman, 2011). 
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Intervjuguiden formades utefter syftet och frågeställningarna i studien. Vi valde 

semistrukturerad metod. Valet av semistrukturerad intervju var både bra och dåligt. Det positiva 

var att när en av våra respondenter gav korta svar på våra frågor, kunde vi utveckla hennes svar 

med hjälp av den semistrukturerade metoden och ställa följdfrågor. Det negativa var att tiden 

för intervjugenomförandet varierade, vi hade exempelvis en intervju som tog en timma att 

genomföra medan vi hade en annan som tog 30 minuter att genomföra, detta genom att vissa 

respondenter var kortfattade med precisa svar, medan andra svarade mer utförligt. 

Valet av urval kan ha påverkat resultatet i studien, på grund av att alla våra respondenter var 

från en och samma arbetsplats. Vi anser att detta kan ha påverkat studien både positivt och 

negativt. Det negativa kan vara att svaren på vissa frågor inte skiljer sig åt så mycket eftersom 

det är respondenter från en och samma arbetsplats. Det som kan vara positivt är att det i viss 

mån kan vara varierande svar på frågor som berör hur etableringshandläggarna arbetar för att 

motivera och informera om det nya samhället för de nyanlända. Det framkom hos våra 

respondenter att de anser att utöver riktlinjerna som de ska ha i åtanke, är det av vikt att man 

ska gilla att jobba med människor samt ha förståelse för deras bakgrund för att kunna etablera 

dessa nyanlända i det nya samhällssystemet. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet där vi skall presentera vårt resultat och 

analys. Den tematiska analysen resulterade i tre teman med ett antal subteman som vi 

presenterar. Första temat var Att handlägga etableringsinsatser med subteman: Styrning och 

riktlinjer – etableringsreformen, Yrkesroll och arbetsbelastning. Andra temat var För lyckad 

etablering med subteman: Samverkan, Introduktion till arbetsmarknaden och Kultur och 

samhällskunskap. Tredje temat var Arbetsmarknad med subteman: Inställning och ambition, 

Tidigare utbildning och Våga vara öppen.  

5.1 Presentation av respondenter 
Respondenterna är arbetsförmedlare som är inriktade på etablering på arbetsförmedlingen och 

arbetar med etableringshandläggning. Två av respondenterna är fortfarande under utbildning 

som etableringshandläggare. Vi har totalt intervjuat 5 personer som alla har erfarenhet av att 

jobba med/mot målgruppen. Respondenterna har getts fiktiva namn. 

 Respondent 1 – Etableringshandläggare (under utbildning). Har arbetat på 

arbetsförmedlingen under 2 månaders tid. Sandra  

 

 Respondent 2 – Etableringshandläggare. Har arbetat på arbetsförmedlingen med 

etablering sedan 2011. Robert  

 

 Respondent 3 – Etableringshandläggare. Arbetat hos arbetsförmedlingen i 30 år. Mia  

 

 Respondent 4 – Etableringshandläggare (under utbildning). Har arbetat på 

arbetsförmedlingen under två månaders tid. Rebecca 

 

 Respondent 5 – Etableringshandläggare. Har arbetat på arbetsförmedlingen i 2 år. Anna 
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5.2 Att handlägga etableringsinsatser 

5.2.1 Styrning och riktlinjer- etableringsreformen 

Respondenterna uppger att etableringsreformens främsta inverkan var att huvudansvaret för 

etablering av nyanlända gick från kommunen till arbetsförmedlingen. Detta då man ville se 

förändringar i etableringsuppdraget samt påskynda dem nyanländas etablering så att de kommer 

ut till samhälls- och arbetslivet i ett fortare skede än det tidigare där huvudansvaret låg hos 

kommunen 

Etableringsreformens effekt, huvudansvaret övergick från kommunen till arbetsförmedlingen. 

Det var ett helt nytt uppdrag så det blev en del nytt. Förut hade vi en annan 

roll. Kommunen gjorde det som vi gjorde. Hade hand om deras ersättning, 

aktiviteter och gjorde planeringen. Det hette introduktionsplan på den tiden. 

Så det blev ett stort skifte där, vi fick ta hela den biten. Förut var vi med 

redan, men i en viss del. Men hade inte det övergripande ansvaret. Den stora 

skillnaden med den reformen tror jag var att dem nyanlända, anhöriga till 

flyktingar dem kommer att ingå i arbetskraften redan från början. Det kanske 

är bra då ingår dem i arbetslösheten. Förut kanske dem var lite vid sidan av 

när dem kom till arbetsförmedlingen. Nu är dem det från dag ett och kan 

liksom matchas mot jobb faktiskt. (Robert) 

En annan respondent är positiv till förändringen etableringsreformen medförde  

Det har blivit mycket bättre, och roligare att vi har ansvaret och jag ser 

skillnad att vi jobbar mot studier eller arbete och många går ut till jobb 

snabbare än när kommunen hade ansvaret. Det blev tydligare fokus mot 

arbete studier och jobb, samt att tiden skall kortas från 7 år till 2 år. (Mia) 

 

Respondenterna förklarade etableringsreformen som en stor förändring. Fokus på att 

effektivisera etableringen där nyanlända snabbare skall komma ut på arbetsmarknaden. Man 

köper in olika utbildningar från utomstående aktörer i syfte att förbättra arbetssvenskan för de 

nyanlända. Man lägger även ett större fokus på validering utav utländsk utbildning, detta för att 

synliggöra individers tidigare erfarenhet och kompetens samt ge dem möjligheter till att kunna 

arbeta med det som dem är utbildade till. 

5.2.2 Yrkesroll 

Alla handläggare som arbetar med etableringshandläggning måste gå utbildning på 1,5 års tid 

för att uppfylla kraven. Respondenterna förklarar att man skickas på olika möten men den 

största delen av utbildningen består av att vara med i det vardagliga arbetet. Kombinationen av 

att skickas på möten i utbildningssyfte och att vara med i praktiken är ett bra sätt att lära sig på. 
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Yrkesrollen är krävande, respondenterna nämner utbildningen som en grund för att bli 

kvalificerad etableringshandläggare, samt de personliga egenskaperna som krävs vid en nära 

kontakt med nyanlända. 

Jag tänker att man måste gå utbildningen, just för att det är annorlunda 

regler och hur allt går till. man skall ha erfarenhet av att jobba med 

människor, vara öppen för alla människor. Inte diskriminerande och allt det 

där. Jag tror att det kan vara en fördel att ha lite livserfarenheter för man 

träffar människor som har gått igenom saker och så att man kan ha förståelse 

för det. ha empati, följa reglerna och när folk inte följer avtal kan man säga 

stopp och vara tydlig. (Sandra) 

 

Jättestora krav man måste vara duktig handläggare att kunna AF:s 

verksamhet som grund och sen också veta vad har vi för verktyg att till olika 

personer. (Mia) 

 

Förutom att jag ska ha vanlig arbetsförmedlare kompetens ska man ha 

etableringsutbildningen också. Det är dem kraven, för att få jobba med det 

här. (Robert) 

Alla etableringshandläggare och blivande etableringshandläggare har en bra uppfattning om 

utbildningens värde. Det råder konsensus bland etableringshandläggarna om vilka kunskaper 

samt krav som bör uppfyllas för att bli en etableringshandläggare. Personliga egenskaper såsom 

att vara empatisk, tycka om att arbeta med människor, förstå sig på de nyanländas situation och 

förstå sig på kulturen de bär med sig. Utöver detta så är det krav på att man skall ha 

etableringsutbildningen.  

 

5.2.3Arbetsbelastning 

Det framkommer att respondenterna känner sig otillräckliga, då man har blivit tilldelad alldeles 

för många ärenden att handlägga. För att få kvalité på sitt arbete så anser man att antalet ärenden 

bör minska. Vidare uttrycker respondenterna även vikten av att etablera en förbättrad kontakt 

till sina sökanden. 

 

Respondenten berättar om hur situationen såg ut när hon började arbeta på arbetsförmedlingen. 

Det är för många. Jag kom hit, jag har jobbat i Borlänge så jag kom efter 

nyår och då fick jag 74 stycken så här. Jag fick ta över efter en handläggare 
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som slutade och det var inte lätt. Det har tagit flera månader att hinna liksom 

förstå deras namn. Att man lär känna dem. Det är stor skillnad att ha dem 

från början till slutet. Men det har varit en stor klump att lära känna. (Anna) 

Mia berättar om effekten av att ha för många sökanden.  

Alldeles för många vi har jättemånga, förut låg taket på 40 ungefär 30, nu 

har jag över 90 och det är klart det gör skillnad för jag kan inte göra ett lika 

bra arbete tyvärr. (Mia) 

Anna förklarar arbetsbelastningen som råder i yrket som etableringshandläggare samt hur det 

kommer att påverka henne. 

Jag har svårt och säga nej! Jag hjälper lite för mycket. Vi försöker väl att 

prata om det här men det är lätt hänt att man tömmer säg själv, asså man har 

all energi borta. Sen finns det handläggare som, det är ett jobb så kopplar 

dem bort det. (Anna) 

Respondenterna uttrycker att antalet sökande har ökat markant från föregående år till nu. 

Arbetsbelastningen har blivit för hög och detta medför att handläggarna inte kan träffa sina 

sökanden i lika stor utsträckning som dem hade önskat. Man nämner även att arbetsbelastningen 

kan bli så hög så att det blir svårt att koppla bort arbetet ifrån privatlivet.  

 

5.3 För lyckad etablering 

5.3.1 Samverkan 

I etableringsuppdraget nämner respondenterna att det är flera myndigheter med och samverkar 

tillsammans med arbetsförmedlingen, dessa myndigheter är: kommunen, försäkringskassan, 

migrationsverket och skatteverket. Samverkan mellan dessa myndigheter är av vikt för den 

nyanländes etableringsprocess. Respondenterna förklarar det nuvarande samarbetet med de 

resterande myndigheterna som god, där majoriteten anses sköta sitt arbete. Men man återger 

samtidigt ett missnöje mot en myndighet som missköter sitt arbete. 

Robert ger sin syn på hur samverkan fungerar till de resterande myndigheterna. 

Jag tycker att kommunen är bra. Sen kan man ju tycka att försäkringskassan 

är lite, vad ska man säga. Dem borde kunna göra mer. Ta större ansvar. Jag 

menar om vi har folk som kommer hit försöker vi ordna tolk och grejer. Jag 

tror dem har att dem måste ringa och beställa, asså det är inte lika lätt och 

därför blir det lätt att dem sökande får en blankett och får komma till 

kommunen eller arbetsförmedlingen istället. Det är mer riggat för hjälp här. 

Försäkringskassan är lite si sådär tycker jag. (Robert) 
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Mia bekräftar Roberts syn på samverkan med de resterande myndigheterna, båda är överens om 

att det är en myndighet som missköter sitt arbete. 

Jättebra, vi har bra samverkan här vi har kontakt med kommunen vi har 

kontakt med vuxenutbildning, alla utbildningsanordnare, det är nära mellan 

myndigheterna. Jag tycker vi är bra, kommunen gör det dem skall göra, dem 

enda som jag tycker inte är så bra är försäkringskassan dem skyfflar bort det 

här arbetet till någon annan, när personerna går dit anordnas ingen tolk. 

Dem kommer in med papper från försäkringskassan till kommunen och oss, 

dem är minst intresserade att ta del och göra sitt. (Mia) 

Anna är överens med de två ovanstående respondenterna, och återger en känsla av frustration 

mot försäkringskassan och den service som de erbjuder nyanlända. 

Det finns andra myndigheter som försäkringskassan, det kan ju vara svårare. 

Det är också en del av vårat uppdrag. Vi försöker att få med dem när vi har 

det här som heter lokal överenskommelse och det är inte ofta dem deltar på 

det mötet. Utan dem hänvisar ju att man kan ringa och boka samtal på sitt 

språk. Men pratar man kurmanji så kan man inte det för att det inte finns.  

Eller pratar man persiska så finns inte det heller. Framförallt kommunen gör 

jätte mycket jobb som egentligen försäkringskassan skall göra. (Anna) 

Missnöjet mot Försäkringskassan är tydlig och respondenterna menar på att försäkringskassan 

inte sköter sitt arbete. Respondenterna har en önskan om att alla parter är med och samverkar. 

Man nämner att man har en önskan om att få försäkringskassan att delta på de olika 

samverkningsmötena. Det underlättar att ha alla myndigheter samlade för att skapa en förståelse 

för varandras arbete. Genom att man har alla myndigheter med på mötena ökar man chanserna 

för att minimera den arbetsbörda som skapats på grund utav att en myndighet inte sköter sitt 

arbete. 

 

5.3.2Introduktion till arbetsmarknad 

Respondenterna förklarar att arbetsmarknaden för de nyanlända presenteras i samband med att 

de skriver in sig på arbetsförmedlingen. Man etablerar en plan där visionen är att få ut den 

sökande i arbete. Respondenterna förklarar även att de sökandes förmågor varierar, därför 

utformar man en aktivitetsplan utefter den personens kapacitet. Aktivitetsplanen utformas i 

syfte att få ut de sökande på praktikplatser eller andra anordnade projekt som främjar till att 

skapa förutsättningar för individen att inom sin tidigare yrkeskategori etablera ett kontaktnät. 

Respondenten nämner olika faktorer och dess inverkan för att komma ut i arbete. 
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Oftast vill ju arbetsgivaren att dem kan språket, liksom det viktigaste. Sen 

kanske dem kräver utbildning men många gånger finns det jobb som inte 

kräver det och då handlar det mer om hur individen är. Jag kan säga att 

svenskan brukar vara det absolut viktigaste. (Robert) 

Rebecca förklarar vikten av rätt inställning och de nyanländas tidigare erfarenheter som två 

viktiga indikatorer i syfte att uppnå målen som man sätter upp tillsammans med sina sökanden. 

Vi vill ju och strävar efter att personerna når de målet som de tillsammans 

med oss sätter upp, vilket är att få det yrket som de vill jobba inom, men 

allting är varierande ibland är det lättare att nå målet, ibland betydligt 

svårare, mycket hänger på personernas vilja och motivation till att lära sig, 

men man måste ha i åtanke att alla kanske inte haft chansen till att studera, 

då får man se efter andra lösningar genom att sitta med personen lyssna och 

hitta lösningar. (Rebecca) 

I dagsläget är möjligheten till att erhålla ett arbete goda. Mia påstår att det kan vara lönsamt för 

dem nyanlända att skapa förståelse för den svenska arbetsmarknaden, då hon anser att det är 

viktigt att man tar sina chanser när de väl dyker upp. 

Den är god den är fantastisk det finns jobb för alla idag, då önskar jag att 

dem skall förstå att det är nu tåget går och att de skall ta ett jobb, för vissa 

unga kan vara skeptiska och ja dom säger att de vill studera, men om man 

säger att om du tar ett jobb nu på McDonalds som andra svenska ungdomar 

så kan du ha det som extra jobb sen när du börjar studera, det kan gå snabbt 

så har vi inte en såhär arbetsmarknad, så ibland vill jag att man skall vara 

såhär att man tar chansen, samhället har förändrats man är öppen för att ta 

in, ge praktikplatser. (Mia) 

 

Våra respondenter var alla överens om att språket är en viktig faktor för att kunna erhålla ett 

arbete. Man har även i åtanke att vissa individer kan ha haft det svårare än andra och på så sätt 

inte haft möjligheten till att studera, då kan inlärningsprocessen bli problematisk då man har 

svårigheter att lära sig det svenska språket för att man inte har en tidigare utbildningsbakgrund 

och inte har studievana. De nyanlända bör till sin egen fördel förstå att det är en stor procent 

inhemska individer som är arbetslösa, så när det erbjuds ett arbete måste man våga ta chansen.  

 

5.3.3 Kultur och samhällskunskap 

Det framkommer hos respondenterna att man anser det vara av vikt att förstå sig på de kulturella 

skillnaderna som existerar bland dem nyanlända. Respondenterna nämner också att för 

etableringshandläggare är det viktigt att få en helhetsuppfattning om dem sökandes situation, 



 

26 

 

både fysiskt och psykiskt. Man bör även ha en gedigen samhällskunskap för att kunna orientera 

dem sökande. 

Mia nämner att som etableringshandläggare är det av vikt att förstå sig på den sökandes 

bakgrund för att utföra sitt arbete på så bra sätt som möjligt. 

Man behöver lära sig om de här individerna om olika kulturer de bär på för 

att förstå skillnaden, man måste kunna mycket om våra samhälle för att de 

behöver hjälp med så mycket så att man kan hänvisa dem rätt. (Mia) 

Robert berättar att vissa situationer som man som etableringshandläggare hamnar i kan vara 

svår bedömda, det gäller att vara tålmodig och försöka att lära känna personen. 

Det där med hälsa och funktionshinder är svårt, man kommer hit som ett tomt 

papper och man vet inte är det språket som det beror på att man inte förstår 

eller har man utvecklingsstörning. Det är kanske ingenting man vill säga på 

en gång. Hej jag är förståndshandikappad. Man håller tyst om sådana saker 

och sedan visar det sig eftersom. Sånt kan vara knepigt. (Robert) 

Att erbjuda rätt förutsättningar är nyckeln till etablering menar Sandra. 

Vi skulle behöva vara fler, så att det blir lättare att etablera sig och förstå 

det svenska samhället. Jag är invandrare själv så jag vet hur det är, det är 

inte precis så som man har tänkt sig och man tänker varför är det inte så där 

för. Och då inte har kontakter i det svenska samhället så är det svårt att 

förstå. Då behövs det svenska samhället som hjälps åt och jag tror att när det 

var så många som kom att alla inte fick den hjälp som dem kunde ha fått. 

(Sandra) 

Som etableringshandläggare kommer man i kontakt med de nyanlända och etablerar en sorts 

kontakt. Man försöker som etableringshandläggare se individen samt förstå sig på dennes kultur 

och personliga särhetsdrag för att utifrån det hitta ett arbetssätt som fungerar. 

 

5.4 Arbetsmarknaden 

5.4.1 Inställning och ambition  

Som etableringshandläggare har man målet att få ut de sökande som skriver in sig på 

arbetsförmedlingen ut i arbetslivet. För att göra detta möjligt krävs det från den sökandes sida 

att denne är positivt inställd till att komma ut i arbetslivet.  

Att anpassa sig till det nya samhället och den nya kulturen som man befinner sig i, menar 

respondenten blir ett steg i rätt riktning. 
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Ja det handlar ju mycket om att acceptera en sorts acceptans att nu är jag i 

Sverige och kommer kanske inte att återvända. Att acceptera det och ha den 

där viljan om att skaffa ett arbete och ja, det handlar mycket om personlig 

inställning få ett arbete få svenska vänner förstå samhället och bli lite svensk, 

men att faktiskt det handlar mycket om viljan också att man är modig och 

vågar att prova nya saker och vara öppen, det ställs mycket krav, annars är 

det ju språket, men det som är roligt är att ibland har språket ingen betydelse 

för att man är sådan underbar människa så att dörrarna öppnas i alla fall.  

(Mia) 

Motivationen till att vilja etableras i det nya landet, menar respondenten är av stor betydelse. 

Det är som nyanländ viktigt att ta till sig av den nya kulturen och inte låta den egna kulturen 

komma i vägen för att minimera de hinder som kan skapas i etableringsfasen. 

 man har kulturen med sig, man vill ha hjälp, man förväntar sig hjälp och det 

där är en process som tar lång tid. Språket och det kan bero på att alla inte 

har förmågan att ta till sig språket för att kunna ordna allting själv ute, det 

är ett hinder, språket är ett hinder för att de skall bli självständig, men 

återigen viljan har man den så kan man prata med händer och fötter. 

(Kristina) 

 

Respondenterna förklarar återigen vikten av att lära sig språket. Man bör som nyanländ ha en 

stark vilja och inte se de hinder som existerar ute i samhället, utan fokusera på hur man skall 

etableras i det nya landet. Det hinder som våra respondenter var överens om var att de nyanlända 

i många fall bär med sig sin kultur. Effekterna av detta blir att man får det svårare att anamma 

den svenska kulturen och skapar egna hinder i etableringsprocessen.  

 

 

 

5.4.2 Bakgrund (Utbildning och hälsa) 
De nyanlända kommer till Sverige med diverse bakgrunder. En del har utbildning och bättre 

förutsättningar för att lyckas men för dem som inte har någon tidigare utbildning blir det 

betydligt svårare att i den nya miljön påbörja en utbildningsfas. Respondenterna nämner 

individernas tidigare upplevelser som kan komma att ha en inverkan på i vilken grad dessa 

människor kan anpassa sig då man är medveten om att dessa människor kommer från 

krigshärjade länder och bär med sig traumatiska upplevelser. 
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Arbetserfarenhet och utbildningsnivå är två faktorer som har stort inflytande för att komma ut 

på arbetsmarknaden. Respondenten beskriver dem olika kraven som ställs på dem nyanlända 

ute på arbetsmarknaden. 

Lära sig språket det är nummer ett, du måste till en viss del kunna klara dig. 

Och sedan egentligen utbildning jag tro inte att. Jag tror inte riktigt att våra 

sökande riktigt förstår att i Sverige behöver man ha utbildning, har man 

ingen utbildning få du inge jobb. Jag tänker många har klarat sig kanske utan 

utbildning där dem kommer ifrån men här är det på ett annat sätt. Så det är 

väll dem två sakerna. Om du inte har en utbildning med dig och kan validera 

den här, det är ofta en väldigt lång process, det är lite synd. Det beror på 

ålder och allt det där. (Sandra) 

Robert hävdar att den gruppen som har svårast med etableringsfasen är de nyanlända 

som har föga eller inte har någon utbildning alls. 

Förbättringar är väl just yrkesutbildningar mer anpassade för den här 

gruppen. För de välutbildade lär sig svenska snabbt, det är inga problem för 

dem. Men om vi tittar på hälften av dem som kommer. De har grundskola 

eller kanske mindre. De kanske knappt hann läsa sitt egna språk liksom. Och 

nu ska de in här på arbetsmarknaden. Det är en lång väg. (Robert) 

Mia förklarar på vilket sätt de arbetar för att uppmuntra de nyanlända mot studier. 

Ja jag försöker i alla fall jobba så att om det kommer en akademiker och vill 

ha jobb, så naturligtvis skall de ha ett jobb, men jag säger även att jag tycker 

att den personen skall studera, och att om du studerar så kan du få ett bättre 

jobb, men många vill ändå ha ett jobb för att dem vill ha pengar och då säger 

vi ju okej, men strävar ändå efter att vägleda dem mot studier, det är inte 

lönsamt att sätta en lärare som pizzabagare, okej ett tag medans du pluggar 

men vi tycker inte det, vi tycker de skall gå studiespåret. (Mia) 

 

Många av de nyanlända har ett förflutet som inte gett dem möjligheten till att studera eller att 

arbeta. För dessa personer som saknar tidigare erfarenheter är vägen in till ett nytt samhälle 

präglat av hinder. Respondenterna förklarar den grupp av nyanlända som har tidigare utbildning 

som en grupp med potentialen att lyckas ute i samhället. Sedan finns det den gruppen som 

innefattar individer som kan vara analfabeter, eller inte ha en långvarig skolbakgrund. Dessa 

individer menar respondenter har flera hinder att bestiga, då inte endast landet dem befinner sig 

i är okänt utan hela utbildningsfasen är även den ett nytt kapitel i deras liv 
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5.4.3 Våga vara öppen 

Samhället är idag full utav fördomar och värderingar som gör att man är rädd för det som är 

främmande. Man undviker kontakten med människor som anses vara annorlunda. 

Respondenterna menar att sådana fördomar existerar men uttrycker att dagens samhälle och 

arbetsmarknad är mer öppen än vad den någonsin tidigare varit. Respondenterna menar att när 

ett tillfälle öppnas upp är det viktigt att dem nyanlända tar tillfället i akt. 

Robert berättar i och med att arbetsmarknaden är så god, har arbetsgivare öppnat upp sig mot 

den nyanlända gruppen. 

”Man ser att här finns det en potential. Förut när det var en hög arbetslöshet 

då kunde man ju om man, ja jag väljer en infödd som heter Ohlsson som har 

körkort och har gått högskolan. Det kan man kanske inte göra i lika hög grad 

nu. För arbetsmarknaden är så bra och det kommer den här gruppen tillgodo. 

Det var mycket svårare förr för den här gruppen. Det känns mer hoppfullt”. 

Lars 

Rebecca förklarar att samhället öppnat upp sig mot de nyanlända. Det gäller att de nyanlända 

kommer in med rätt inställning för att stärka banden med resten av samhället. 

¨Det gäller för våra nyanlända att ta sin chans. Arbetsgivare och samhället 

öppnar upp sig mer och mer för det som tidigare ansågs som främmande 

börjar idag bli normalt. Då önskar man sig att båda sidorna inser värdet i 

det. Och sen så händer det att människor som kommer hit har svårt att koppla 

bort sin kultur, men båda sidorna måste komma in med rätt inställning för att 

kunna mötas¨ Rebecca 

 

¨De nya svenskarna¨ har i dagsläget goda förutsättningar för ökade möjligheter att kunna stadga 

sig i Sverige. Det respondenterna nämner som en viktig faktor är att man inte skall vara rädd 

för det som är okänt, utan ta till sig de möjligheter som dyker upp. Man är nu i ett nytt land där 

individer har en annan åsikt, kultur och värdering då menar respondenterna att nyckeln ut till 

samhället grundar sig på huruvida man som nyanländ är öppen för förändring. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur handläggarna på arbetsförmedlingen arbetar med 

etablering av nyanlända med uppehållstillstånd. Studiens frågeställningar var hur handläggarna 

ser på etablering utifrån sin yrkesroll och utifrån lagstiftning. Hur handläggarnas praktiska 

arbete ser ut när det gäller etablering och hur handläggarna arbetar när det gäller etablering i 

allmänhet och etablering på arbetsmarknaden i synnerhet. Vi kommer i det här kapitlet att 

diskutera vidare gällande de tre huvudteman som användes i resultat- och analysdelen i 

förhållande till tidigare forskning och vår teori empowerment. Vi kommer avsluta kapitlet med 

en slutdiskussion där vi presenterar våra huvudfynd och förslag till vidareforskning. 

6.1 Att handlägga etableringsinsatser  
Av resultatet framkommer det att arbetsförmedlingen tidigare arbetade på olika sätt beroende 

på vilket län man befann sig i, detta kunde leda till att sökande behandlades annorlunda. Med 

den nya etableringsreformen som trädde i kraft år 2010 så stiftade man lagar som var 

gemensamma oavsett vilket län man befann sig i. En förbättrad struktur samt allmänna villkor 

för alla men även möjlighet till individuella aktivitetsplaner för dem som behövde det. 

Statskontoret (2012) skriver att den nya etableringsreformen innebär insatser som skall 

påskynda arbetsförmedlingens fokus kring arbetsmarknaden för de nyanlända. 

Etableringshandläggarna skall verka tillsammans med den nyanlände, i samråd skapa en 

aktivitetsplan som effektiviserar den nyanländes förutsättningar till arbete.  Med ett system där 

man både kan ta del av generella aktiviteter och individuella aktivitetsplaner främjar man 

regeringens syfte och riktlinjer. Man har som mål att alla individer skall inkluderas, ha samma 

rättigheter, skyldigheter och förutsättningar (Regeringen, 2009). Empowerment syftar till att 

erbjuda individer stöttning, bygga upp självtillit och självkänsla (Askheim & Starrin, 2007, 

Adams m.fl., 2009, Freire, 1970). Genom ett empowermentorienterat förhållningssätt ökar man 

inställningen hos de nyanlända att delta på aktiviteter menar respondenterna. 

Man har från regeringens sida satt direktiv för hur man skall handskas med invandringen vilket 

regeringen menar är ett villkor då man vill framföra invandringspolitiken på ett sätt som gynnar 

landet och även individen. Invandringen blir finansiellt lönsam samt att individen blir socialt 

effektiv i samhället (proposition 1997/98:16). Regeringens invandringspolitik syftar till att 

integrera dessa individer i samhället. Arbetsförmedlingens insatser där man har 

individanpassade aktiviteter främjar individen till att så småningom bli socialt produktiv 

(Regeringen, 2009). Respondenterna trycker också på vikten av att man har en individanpassad 
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aktivitetsplan för sina sökanden där man tillsammans med individen bestämmer vilka aktiviteter 

personen behöver. Allwood och Johansson (2009) hävdar att aktiviteter som inte är anpassade 

efter individen kan leda till dålig självkänsla ifall man inte skulle vara kapabel till att delta på 

grund av någon orsak. Detta leder till sänkt motivation till att delta på etableringsplanen och 

kan komma att bli ett hinder i etableringen detta handlingssätt strider mot empowerment 

(Allwood och Johansson, 2009). Empowerment syftar till att hjälpa individen till att få sitt 

behov tillgodosett. Visar individen på tecken att den inte samverkar i empowerment så kommer 

man inte att uppnå syftet med empowerment då det krävs ett ömsesidigt samspel för att 

fullborda teorins intentioner (Allwood och Johansson, 2009).  

 I dagsläget arbetar etableringshandläggarna på detta sätt då man inte längre enbart arbetar med 

generella aktivitetsplaner utan med en mer förfinad och anpassad etableringsplan som skall 

uppfylla behoven. Tidigare arbetade man med mer generella metoder som respondenterna 

menade var avsedd till att anpassa individen in i samhället (Olwig, 2010). Man arbetade inte i 

lika stor utsträckning som idag mot det som var nödvändigt för individen och ett förebyggande 

arbete där man tillgodoser personens behov. Blir arbetsförmedlingen fast i strukturella ramar 

och riktlinjer och inte kan röra sig fritt skapas hinder för etableringen (Olwig, 2010). Montesino 

(2008) menar att oavsett om man är inkluderad i samhället eller inte så utgår de från allmänna 

riktlinjer istället för att anpassa arbetssättet mot individens behov. Får de sökande inte möjlighet 

till rätt förutsättningar resulterar det i att man med tvång försöker att anpassa dem in i samhället 

(Olwig, 2010). 

Vår studie visade att det fortfarande saknas yrkesutbildningar och andra aktiviteter för de nya 

svenskarna. Yrkesutbildningarna blir uppköpta av arbetsförmedlingen från utomstående 

aktörer. Då det handlar om en stor summa pengar tar denna process väldigt lång tid. 

Handläggarna har svårt att tillgodose alla de sökandes behov då det råder aktivitetsbrist. Vissa 

av de sökande blir tilldelade en aktivitet som de egentligen inte skulle ha blivit tilldelad på 

grund av bristande förmåga att delta. Man har helt enkelt svårt att tillgodose alla med rätt 

möjligheter, respondenterna nämnde att man i viss utsträckning kunde anpassa de sökandes 

aktivitetsplan men även att de önskade ha tillgång till mer förutsättningar.  

Våra respondenter ansåg att den nya reformen har varit positiv och påskyndat 

etableringsprocessen för de nyanlända. Man nämner att de nyanlända i dagsläget kommer i 

kontakt med arbetsförmedlingen i ett tidigare skede, och kan därmed registreras som 

arbetssökande. Ett antal nyanlända har redan kommit ut på arbetsmarknaden. Carballo och 

Nerukar (2001); regeringen (2016) menar att dessa arbeten som de nyanlända erhåller oftast är 
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sådana yrken som befolkningen anser som medelmåttiga och kräver lite eller ingen erfarenhet 

eller utbildning alls. Etableringshandläggarna åligger kravet att ha genomgått 

etableringsutbildning för att uppnå titeln som etableringshandläggare. Man bör därmed vara 

allsidig och förstå sig på individens tidigare bakgrund och kultur. För att kunna hjälpa en 

människa till självhjälp nämner respondenterna vikten av empowerment som innebär att ge 

individen möjligheter. Empowerment innebär att etablerade ger förutsättningar för individer att 

komma ur oönskade situationer. Att man hjälper dessa individer till självtillit, egen makt, styrka 

till att kunna frigöra sig, socialt stöd och kompetens (Askheim & Starrin, 2007). Man tror på 

människans förmåga och att den vet vad som är bäst för sig själv. Empowerment förlitar sig på 

människans kapacitet, man handlar rationellt och vet vad som är bäst för en själv (Freire, 1970). 

Freire (1970) menar att människans situation är föränderlig och att med rätt förutsättningar har 

de möjlighet till att ändras. Vår tolkning är att handläggarna arbetar empowermentorienterat 

genom att de pushar och motiverar individen till självständighet. 

Respondenterna menade på att det ibland kan vara nödvändigt att ta ett lågkvalificerat arbete 

för att sedan erhålla ett mer kvalificerat yrke som passar ens tidigare bakgrund. 

Etableringshandläggarna nämner språket som den mest problematiska faktorn då man skall 

matcha nyanlända mot arbetsmarknaden. Detta tillvägagångssätt är inte alltid det mest optimala 

enligt Jusek, statistik (2011) där det framkommer att det finns en tendens till att man blir kvar 

på det lågkvalificerade yrket. Då validering av nyanländas utbildning drar ut på tiden har 

arbetsgivare ingen möjlighet att veta vilken kompetens individen har och därför blir personen 

utesluten (Regeringen, 2016). Respondenterna nämner aktiviteter som yrkesutbildningar och 

yrkessvenska. Dessa aktiviteter är inriktade på att underlätta inlärningen inom yrkeskategorier, 

detta genom att man anpassar inlärningen av svenskan utefter den yrkeskategorin som man vill 

arbeta med.  

Man lyckas inte fullfölja det respondenterna syftar på då man uppmuntrar till att ta ett lågt 

kvalificerat arbete för att sedan kunna erhålla ett mer kvalificerat yrke. Validering av utländsk 

utbildning tar i dags läget lång tid att ordna (Regeringen, 2016). 

Det är en hög arbetsbelastning inom yrket som etableringshandläggare, då en del respondenter 

nämnde att man har hand om alldeles för många sökanden. Därav mister man kvalitén i arbetet 

vilket kan komma att besvära kontakten mellan dem nyanlända och etableringshandläggare 

Därför kan det komma att påverka syftet av empowerment. Då teorin bygger på att ge individen 

rätt förutsättningar, och man som etableringshandläggare är medveten om det egna arbetet samt 

bristerna som uppstår där i mellan (Larsson, 2015). Larsson (2015) nämner i sin bok Integration 
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och arbetsmarknad den höga arbetsbelastningen i yrket som etableringshandläggare. Hon 

förklarar att man lägger minst vikt på det operativa arbetet mellan handläggare och dess kunder. 

Larsson (2015) hävdar att arbetet innehåller moment där handläggarna skall administrera, 

planera, följa upp med mera. Dessa delar är viktiga att följa för utvecklingen utav verksamheten, 

men man behöver skära ner på den arbetsbördan som existerar i dagsläget för att utföra ett 

arbete av kvalité.  

Arbetsförmedlingens huvudskyddsombud Lotta Lewander och Stefan Landin slog larm till 

regeringen 2014 om den omfattande arbetsbelastningen där man desperat förklarade behovet 

av ökade resurser. Stefan Landin berättar att arbetsförmedlingen har fått resurser till 800 

etableringshandläggare. Tanken var att varje handläggare skulle hjälpa 30 sökande men den 

siffran är nu betydligt större (publikt, 2014). Om man jämför antalet nyanlända per handläggare 

från år 2014 med det antalet nyanlända som handläggarna blir tilldelade idag så har siffran ökat 

ännu mer.  

Då respondenterna förklarar att man önskar sig vara mer tillgänglig till att träffa sina sökanden 

regelbundet. Etableringshandläggarnas arbete går till mesta dels ut på att motivera och 

uppmana, med andra ord hjälper dem dessa nyanlända till självhjälp. Den rådande 

arbetsbelastningen som existerar i dagsläget sätter ¨käppar i hjulet¨ och påverkar den nära 

kontakten som etableringshandläggarna önskade att de hade med sina sökanden.  

 

6.2 För lyckad etablering   
Av vår studie framkommer att arbetsförmedlingens samverkan med andra myndigheter kan 

konstateras vara goda. Respondenterna nämner att alla myndigheterna i dagsläget har bra koll 

på vad som ligger inom deras ansvarsområde. Alla våra respondenter nämnde en gemensam 

myndighet som de tyckte borde ta mer ansvar då man uppfattar dem som ansvarslösa i sitt 

arbete. Man menar på att försäkringskassan skyfflar över sitt arbete till de andra myndigheterna. 

Det är främst arbetsförmedlingen och kommunen som får vidta åtgärder efter 

försäkringskassan, vilket leder till att arbetsförmedlingen och kommunen får hantera ärenden 

som ligger utanför deras arbetsområden. Payne (2005) menar att empowerment ligger i arbetet 

hos etableringshandläggarna vars målsättning är att etablera de nyanlända, minska segregation 

och öka etablering. Det framkommer hos de nyanlända enligt respondenterna att de är villiga 

till arbete och utbildning. Etableringshandläggarans vilja till att hjälpa de nyanlända till 

självhjälp är enligt Payne (2005) vad empowerment innebär. 
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Man beskriver samverkan kring etableringsinsatser på arbetsförmedlingens hemsida. Där 

bekräftas det att myndigheterna skall samverka för att skapa förutsättningar och effektivitet i 

arbetet med etableringsinsatser (arbetsförmedlingen, U´Å). En annan viktig del i arbetet är att 

introducera arbetsmarknaden för dessa nyanlända. Man motiverar dem att lära sig språket då 

kunskaper i svenska ger större möjligheter till arbete. Enligt tidigare forskning så är språket av 

stor betydelse för både arbetsmarknaden och samhällsanpassningen. Författarna Louise 

Kennerberg och Olof Åslund förklarar i sin rapport ¨SFI och arbetsmarknaden¨ från 2010, Att 

språket blir ett viktigt verktyg för att maximera chanserna ute på arbetsmarknaden. Detta leder 

i sin tur till att man som nyanländ är med och deltar aktivt i de insatserna som ligger till grund 

för deras språkutveckling, genom att man exempelvis fullföljer SFI. Rooth och Åslund (2006) 

nämner vikten av språket som betydelsefull för att vara med och konkurrera på 

arbetsmarknaden, men diskuterar även språket som ett viktigt verktyg för att interagera med 

resten av samhället. En obligatorisk aktivitet som de nyanlända måste delta i är 

samhällsorientering. Arbetsförmedlingen har konstruerat en etableringsplan som går ut på att 

de nyanlända skall innefattas av en sysselsättningsgrad på 100 %, vilket betyder i praktiken att 

de nyanlända skall verka 40 timmar i veckan på de aktiviteterna som åligger för deras 

etableringsplan. Däribland samhällsorientering, där man presenterar det svenska samhället för 

dessa nyanlända i syfte att göra dem medvetna om hur det fungerar i Sverige. Man ger dem rätt 

förutsättningar för att lyckas och bli en del av samhället och komma ut i arbete 

(arbetsförmedling, 2016).  Payne (2008) hävdar att staten arbetar operativt för att inte lämna 

någon individ utanför. Payne (2008) menar vidare att Staten ger förutsättningar för 

minoritetsgrupper att kunna etablera sig, man jobbar för att minska samhällsklyftorna och att 

ge individerna möjlighet till att åstadkomma de mål som de har. 

Respondenterna nämner att kultur och samhällskunskap är av stor vikt vid etableringsarbetet. 

De menar att de själva måste behärska dessa områden för att på ett bra sätt orientera andra 

människor in i samhället. Respondenterna anser att det är av stor vikt att bilda en 

helhetsuppfattning av de sökande så att man underlättar för sig själv att matcha dem mot yrken. 

Av resultatet framkommer det att etableringshandläggarna anpassar sitt arbete efter individen 

så att man tillsammans skall effektivisera en etableringsplan. Denna etableringsplan skall leda 

till att individen knyter ett kontaktnät, kommer ut i praktik eller att personen erhåller ett arbete.  

Pilj (1987) skriver att de nyanlända måste vara förberedda och öppna för att kunna ta till sig 

information om hur man orienterar sig i samhället. Dessa individer behöver vara motiverade 

och själva vilja anpassa sitt handlande till det landet dem befinner sig i beskriver. 
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6.3 Arbetsmarknad 
Våra resultat visar att de nyanlända måste acceptera att de befinner sig i ett annat land och att 

man måste förhålla sig till ett nytt system. Respondenterna menar på att de personer som har 

mod och vågar förändras, har större möjligheter till att etablera sig i samhället. Att ha rätt 

inställning för ett nytt system och tillvägagångssätt är enligt respondenterna nyckeln till ett 

framgångsrikt liv för de nyanlända här i Sverige. Många nyanlända har svårt för att släppa delar 

av sin kultur, vilket i sin tur leder till att det blir svårt att ta till sig av den svenska kulturen. 

Etableringshandläggarnas arbete går ut på att engagera dessa sökande till SFI, 

språkutbildningar, yrkessvenska med mera. 

 Respondenterna är överens om att ambitionen hos de nyanlända är en stark bidragande faktor 

till att lyckas på arbetsmarknaden. De uttrycker språket som en nyckel ut i arbetsmarknaden 

men man har samtidigt fullt förtroende för att personliga egenskaper som ambition, inställning 

och vilja är viktiga egenskaper för att erhålla ett arbete. Arbetsförmedlingen har som mål att få 

ut de nyanlända i arbete eller utbildning. Det framkom hos respondenterna att man önskade att 

ha fler personliga träffar med de sökande för att få utökad insikt och förståelse för deras 

bakgrund. Payne (2005) anser att empowerment inte fungerar till fullo om man inte har 

möjlighet till att få en helhetsuppfattning om dem sökandes verklighet. För att kunna erbjuda 

rätt förutsättningar behöver man som etableringshanläggare ha förståelse för de nyanländas 

bakgrund och situation.   

Enligt migrationsinfo (2017) har nyanlända möjlighet till kostnadsfri språkundervisning. 

Språket har stor betydelse för dessa nyanlända som skall komma ut i samhället och på 

arbetsmarknaden. Svenskundervisningen som de får möjlighet till blir helt avgörande för deras 

etablering (Migrationsinfo, 2017). Därför borde nyanlända ta chansen att lära sig språket när 

förutsättningarna finns menar våra respondenter. Av resultatet framkommer det att aktiviteterna 

som ges till de nyanlända är en god möjlighet för att lära sig språket, träffa nya vänner och 

skapa ett kontaktnät. En av respondenterna menar på att språkets betydelse är av stor vikt och 

när möjligheten ges bör man ta den. En annan respondent bekräftar detta uttalande och nämner 

att hon upplever att många nyanlända är positiv till att lära sig språket. Sedan finns det 

nyanlända som inte har likvärdig motivation, dem får man arbeta hårdare med. De som har med 

sig en utbildning från hemlandet brukar oftast ha högre ambition när det gäller att lära sig 

svenska språket och kulturen. Respondenterna menar att man bör motivera sina sökande, ge 

dem möjligheter, hopp, tillfälle till att göra egna val och självtillit för att utvecklas som 

individer. Askheim & Starrin (2007) menar att empowerment syftar till att inkludera alla 
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individer i samhället. Man ger dessa människor resurser, motivation och bättre hälsa samt gör 

dem medvetna om samhällets möjligheter. På det sättet blir individen självständig då individen 

på egen hand för avgöra vilka val som skall göras (Wright Nielsen, 2009). 

 I enlighet med empowerment menar Freire (1970) att individen har förmåga att bedöma vad 

som är bäst för den, med rätt förutsättningar kan individen ta sig ur sin oönskade position. 

Respondenterna nämner att man inte alltid skall sätta sitt arbete i centrum, man bör prioritera 

människans behov. De nyanlända har många frågor som personen vill ha besvarad, Payne 

(2005) förklarar empowerment då han anser att etableringshandläggarna skall fokusera på dem 

sökandes behov, stötta och försöka få behoven tillfredsställda. Inte etableringshandläggarnas 

målsättningar.  

 

6.4 Slutdiskussion 
Etableringshandläggarna som arbetar med dessa nyanlända, arbetar i en miljö som präglas av 

stress och blir tilldelade arbetsuppgifter som inte hör till yrket. Arbetsbelastningen är väldigt 

hög och detta medför att handläggarna inte får den tiden som krävs för att träffa sina sökande. 

Detta leder till att hinder skapas i etableringsuppdraget. Vi anser att man bör utifrån 

etableringsreformen och dess förändringar, även kontrollera och stämma av de berörda 

myndigheterna för att kunna säkerställa att alla sköter det arbete de har blivit tilldelade. För en 

lyckad etablering krävs det att man tar hänsyn och respekterar de kulturella värderingar som 

existerar i samhället. Det blir då som nyanländ viktigt att ta till sig av det nya samt lämna ifrån 

sig av det gamla. Personens kulturella värderingar behöver inte begränsas, men det blir viktigt 

att man ute i samhället är villig till att anpassa sig och inte låta de kulturella värderingarna bli 

ett hinder i etableringsfasen.  

Arbetsmarknaden är en viktig del i de nyanländas etableringsplan. Det kräver stort engagemang 

från både etableringshandläggarna och de nyanlända, samt att ömsesidigt utforma en 

etableringsplan som skall tillgodose individens behov. Etableringshandläggarna arbetar med att 

motivera och pusha de nyanlända till att vilja etableras. I motsats till Ariana Guilherme 

Fernandes så visar vår studie att etableringshandläggarnas arbete med empowerment fungerar 

och att många nyanlända kommer ut i arbete. De nyanlända erbjuds förutsättningar för att kunna 

etableras i det nya systemet, men det krävs från deras sida engagemang, vilja och motivation 

för att kunna lyckas.   
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6.5 Förslag till vidare forskning 
 

Det hade vidare varit intressant att studera ett genus perspektiv på nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden då nyanlända kvinnor ofta är begränsade till hushållet och inte har samma 

möjligheter som männen. Vidare kan man i framtida studier intervju både 

etableringshandläggarna och nyanlända för att få ytterligare perspektiv på det berörda ämnet.  
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7. Slutord 

Den nya etableringsreformen som trädde i kraft 2010 hade i uppdrag att påskynda och förbättra 

processen för nyanlända mot arbetsmarknaden och etablering i samhället inom en två års period. 

Av resultatet framkommer det att samtliga respondenter tycker att reformen gett positiva 

effekter, fler nyanlända har kommit ut på arbetsmarknaden eller börjat studera jämfört med 

tidigare. SFI och samhällsorientering är numera obligatoriskt samt att de aktiviteter som de 

nyanlända blir tilldelade är mer individuellt anpassade än tidigare. Resultatet visar att språket 

har en grundläggande effekt för etableringen i samhället och på arbetsmarknaden men 

etableringshandläggarna menar att andra faktorer såsom vilja, motivation, ålder och tidigare 

förkunskaper spelar in. 

Vår studie visar att det fortfarande behövs fler aktiviteter att erbjuda dem nyanlända med hänsyn 

till att alla inte är kapabla till att genomföra alla aktiviteter. Flera av respondenterna menar att 

etableringsreformen inskränker deras möjligheter till att arbeta fritt och menar på att reformen 

har gett dem mycket administrativt och dokumenterande arbete. Resultatet blir att 

etableringshandläggarna har svårt att skapa trygga relationer till alla sina sökande då det råder 

tidsbrist.  

Det finns mycket som kan förbättras med etableringsreformen från såsom minskad 

arbetsbelastning, mer fokus på de nyanlända och fler aktiviteter. Vår slutsats är att 

etableringsreformen har bidragit med en tydligare struktur för att få ut de nya svenskarna i 

arbete. Reformens positiva effekter är tidig kontakt med arbetsförmedlingen, flera nyanlända 

ut på arbetsmarknaden eller påbörjade studier på SFI, tydligare ansvar mellan myndigheternas 

arbete och obligatorisk samhällsorientering. För handläggare på arbetsförmedlingen har 

reformen medfört hård arbetsbelastning. Handläggarna vill arbeta med individanpassat och 

empowermentorienterat arbetssätt men hård arbetsbelastning utgör ett hinder. 
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Bilagor 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

Vi är två studenter som studerar samhällsvetarprogrammet på Högskolan Dalarna. Vi båda är 

inne på vår sjätte termin, som även innefattar skrivandet utav en C-uppsats. Ämnet för 

uppsatsen är etablering av nyanlända, vi har begränsat oss genom att fokusera på hur 

arbetsförmedlingen i en mellan stor kommun arbetar med etablering. Syftet med uppsatsen är 

att få en djupare förståelse kring hur arbetsförmedlingen handlägger ärenden som berör 

etablering av nyanlända med uppehållstillstånd.  

Vi söker härmed efter etableringshandläggare, eller etableringsassistenter, för att fråga om ni 

vill medverka i en enskild intervju. Intervjun kommer att ta mellan 40-60 minuter.   

Din medverkan i intervjun är frivillig. Under intervjun kan du välja att avstå ifrån att svara på 

vissa frågor, du kan även när som helst under intervjun välja att avsluta intervjun utan att känna 

att du behöver ge en anledning. Vi vill även med ditt samtycke spela in intervjun för att få hög 

tillförlitlighet. Vi vill även försäkra dig om att allt som du säger under intervjun kommer att 

avidentifieras samt vilken kommun undersökningen gäller. Detta för att skydda din identitet 

som intervjuperson och att kommunen inte blir utpekad i andra sammanhang. Den 

informationen som vi samlar in kommer endast användas i syfte till vår uppsats. All data som 

vi samlar in kommer att förstöras efter att studien är färdigskriven. Vi kommer sedan att 

presentera vårt arbete vid Högskolan Dalarna där du som delaktig kan få ut ett exemplar av det 

färdiga arbetet som beräknas vara färdigt i juni 2017. Det är förstås frivilligt! 

För mer information kontakta nedanstående ansvariga: 

Falun 2017-03-31 

Herash Azizi                                                                          Wiqar Momand                                    

Tel: 070- 456 15 36                                                               Tel: 073- 830 49 14 

E-mail: Herash_9@hotmail.com                                           E-mail: wiqarmomand@live.se   

 

Handledare 

Eva Randell, Universitetsadjunkt lektor i socialt arbete. Högskolan Dalarna  

Tel: 023- 77 81 18, 070- 461 91 20 

E-mail: era@du.se 

mailto:Herash_9@hotmail.com
mailto:era@du.se
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Etisk egengranskning    

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer 

i beroendeställning är patienter och elever)?  

  X 

 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

deltagande)?   

  X 

 

3 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna?   

  X 

 

4 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 

till liv)? 

  X 

 

5 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  X 

 

6 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 

exempel ett register)? Med känsliga personuppgifter 

avses, enligt Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter 

som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse 

samt medlemskap i fackförening 

  X 

 

7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? 

  

  X 
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Intervjuguide: 

 

Namn: 

Kön: 

Ålder: 

Arbetsposition: 

Yrkeserfarenhet: 

- Utbildning (typ sociolog) 

- Övrig utbildning/kurs 

- Hur många års erfarenhet  

Yrkesroll 

 Hur många är ni som arbetar på etableringsenheten? 

 Hur fördelas antalet nyanlända mellan er handläggare? 

 Hur ser du på omfattningen av antalet nyanlända som ni handläggare blir tilldelade? 

T.ex. För många nyanlända per handläggare? 

 Vad har den nya etableringsreformen haft för inverkan på arbetet för er 

etableringshandläggare? 

T.ex. ökade/minskad befogenheter – minskad/ ökad belastning. 

Positivt/negativ inverkan på ert arbete? 

 Upplever ni er som begränsade i ert yrke? 

 

Arbetssätt 

 Vad följer ni för upplägg för att etablera nyanlända i Falu kommun 

 Hur fungerar upplägget för etablering i Falu kommun?  

 Vilka steg ingår i etableringsprocessen för nyanlända? 

 Vilka krav ställs på er som etableringshandläggare? – Personliga egenskaper 

 Vilka arbetsuppgifter ingår i yrket? 

Vad är bra/dåligt, kan förbättras? 

 Hur fungerar samverkan med andra organisationer? 

 Vad anser du om det nuvarande tillvägagångsätt? 

 

 

Arbetsmarknad 

 Hur introducerar ni den svenska arbetsmarknaden för dessa nyanlända? 

 Vilka instanser är med och berör frågan om att etablera nyanlända på 

arbetsmarknaden? 
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 Vilka är kraven som ställs på de nyanlända, för att lättare komma ut på 

arbetsmarknaden? 

 Hur ser situationen ut i dagsläget med etablering av nyanlända på arbetsmarknaden? 

 Själva tanken med etablering, är att göra dessa individer självständiga, vilka är de 

vanligaste hindren ni stöter på i etableringsprocessen?  

 Hur bör etableringsprocessen förbättras enligt dig som etableringshandläggare? 

 

Övrigt 

 

 Anser du att det bör ske några förändringar i etableringsuppdraget hos kommunerna 

Om ja, vad anser du bör förändras, om nej motivera varför du tycker som du gör? 

 Vad hade du gjort annorlunda för att påskynda etablering av nyanlända på 

arbetsmarknaden? 

 Hur tänker du och vad skulle du föreslå för förändringar för att förbättra etableringen? 

 


