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FÖRORD 
I och med denna studie öppnades en ”ny värld” för oss, en värld som vi inte tidigare vare sig 

hade någon åsikt om, eller insikt i. Författarna har lagt märkte till i sin vardag, genom studiens 

framskridande, att integration är ett hett diskussionsämne. Se denna studie som ett 

uppmärksammande av den förhållandevis nya yrkesgruppen, etableringslotsen, som hjälper 

och finns till hands för de nyanlända i integrationsprocessen. Att denna studie överhuvudtaget 

kunnat genomföras, är tack vare eldsjälarna på Mottagningsenheten och Integrationsutskottet, 

även de erfarna personerna på Arbetsförmedlingen, men framförallt de etableringslotsar som 

valt att ställa upp i studien, Ni är alla viktiga. Tack! Författarna vill även tacka professor Rune 

Wigblad, som har tillåtit oss göra detta på vårt sätt, tack! Avslutningsvis vill vi tacka varandra 

för samarbetet då vi funnits för varandra dygnet runt igenom hela processen. Vårt sista stora 

tack går till våra familjer som stått ut med oss under denna period, Hedda, Tage och Alice, Ida 

och deras pappor – nu loggar vi ur datorerna för att finnas till för Er.  
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SAMMANFATTNING 
Den 1/12 2010 infördes en ny etableringsreform i Sverige som syftar till att påskynda 

etableringen för de nyanlända. I och med detta introducerades en ny aktör, etableringslotsen, 

på marknaden som avser att hjälpa den nyanlända att inom en tvåårsperiod etableras på 

arbetsmarknaden. Vad etableringslotsarna i Borlänge konkret gör i nuläget för att bidra i 

reformens strävan mot egenförsörjning för den nyanlände är framförallt att bistå med att ordna 

fram praktikplatser som ger den nyanlände arbetslivserfarenhet och språkträning. Syftet med 

denna studie är att utforska etableringslotsens roll i Borlänge samt hur denne i nuläget bidrar i 

reformens strävan mot egenförsörjning inom en tvåårsperiod. Metoden som valts i studien är, 

på grund av att området är outforskat, explorativ. Grundad teori har av samma anledning 

tillämpats. För att uppfylla syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med sex olika 

etableringslotsföretag som verkar i Borlänge samt en etableringslotsexpert. Både teori och 

empiri visar att etableringslotsens roll är otydlig, omfattande och lämnar ett stort 

tolkningsutrymme då den är individorienterad. Dessutom saknas en enhetlig definition 

gällande hur aktören framställs vid Arbetsförmedlingens möte med den nyanlände. Teori och 

empiri lyfter fram språket som en betydande faktor, för den nyanlände, för att nå 

arbetsmarknaden.  Vidare framgår att de nyanlända i Borlänge till stor utsträckning saknar 

utbildning vilket medför en längre startsträcka mot arbetsmarknaden. Empirin visar att 

etableringslotsarna är ett betydelsefullt verktyg för Arbetsförmedlingen som enligt den nya 

reformen numera har etableringsansvaret. Etableringslotsarna är även mycket flexibla och 

generösa med sin tid. De flesta av de intervjuade etableringslotsarna har egen erfarenhet av att 

själva varit nyanlända vilket innebär att de gått igenom processen och därför vet vad som 

krävs för att bli etablerade i ett nytt land. Studiens analys lyfter fram praktisk hjälp med fokus 

på samhällsfrågor som den främsta uppgiften i etableringslotsens roll. Analysen visar vidare 

att etableringsreformens strävan mot egenförsörjning för de nyanlända inte är rimlig för den 

nya aktören att uppnå inom en tvåårsperiod. Slutsatsen är att etableringslotsarna i Borlänge 

har en otydligt förankrad men betydande roll för de nyanlända, som framförallt underlättar 

samhällsetableringen och kan ses som en förberedande insats mot arbetsmarknaden.  

 

 

 

  



 

 

SUMMARY 
December first 2010 a new establishment reform where introduced in Sweden which aims to 

accelerate the establishment of the immigrants. Along with the reform a new actor where 

introduced on the market with the intention of assisting the immigrants establishment at the 

labor market within a period of two years.  The aim of this study is to explore the new actor 

establishment-guides
1
 role in Borlänge, and how the new actor currently contributes in the 

reforms effort to achieve self-support for the immigrants within a period of two years. The 

method chosen in this study is exploratory, because of the fact that the area is unexplored. 

Grounded theory has been applied for the same reason. To answer to the aim qualitative 

interviews with six different establishment-guide companies operating in Borlänge and one 

establishment-guide-expert have been made. Both theory and empirical data shows that the 

establishment-guides role is unclear, wide and leaves considerable room for interpretation as 

it is individual-oriented. Besides that, the Employment Service has no standard definition as 

in how the establishment-guide is presented, when meeting with immigrants. Theory and 

empirical evidence highlights the language as a significant factor for the immigrant to reach 

the labor market. Furthermore, it appears that the immigrants in Borlänge, to a large extent, 

have no education which means that they have a longer distance to the labor market. The 

empirical data shows that the establishment-guides are important for the Employment Service 

which has the responsibility for the establishment in the new establishment reform. The new 

actor is, according to the empirical data, very flexible and generous with their time. Most of 

the interviewed establishment-guides have themselves been an immigrant which means that 

they have their own experience of the process, and therefore know what difficulties 

establishment in a new country involves. The analysis highlights the practical assistance with 

a focus on social issues as the primary task of the establishment-guides role. The analysis also 

shows that the establishment reforms effort to achieve self-support for the immigrants is not 

reasonable for the new actor to achieve within a two year period. The conclusion is that the 

establishment-guides in Borlänge have an imprecise rooted but important role for the 

immigrants. The new actor contributes mainly to a faster integration in the society and 

therefore can be seen as a preparatory action for the labor market. The actual things the new 

actor in Borlänge does at present, in the reforms effort to achieve self-support for the 

immigrants, is primarily to assist in arrange internships, that give the immigrants experience 

of the Swedish labor market and a chance to practice the Swedish language.   

                                                 
1
 This is the authors own translation of the Swedish word “etableringslots” 
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1. INLEDNING 

 

I nedanstående avsnitt ges en introduktion till studien samt en beskrivning av problem-

området och studiens målgrupp. 

 

 

Att utrikesfödda har svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden finns bevisat 

i tidigare forskning och är en högaktuell samhällsfråga. Den svenska arbetsmarknaden ställer 

höga krav på individen och tidigare forskning visar att längre perioder av arbetslöshet kan 

leda till ett utanförskap i samhället och på arbetsmarknaden. Detta innebär att individen kan 

bli bidragsberoende istället för egenförsörjande. Möjligheterna för gruppen utrikesfödda att nå 

egenförsörjning ser olika ut beroende på faktorer som exempelvis bakgrund och utbildning. 

(Delander, Hammarstedt, Månsson och Nyberg, 2005) Föreliggande studie ger en bild av vilka 

barriärer de nyanlända i Sverige kan tänkas bestiga för att överhuvudtaget ges en rimlig chans 

att etableras i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Författarna har valt att fokusera 

studien till en ny aktör som finns på den svenska marknaden i syfte att främja nyanländas
2
 

etablering. Enligt Veckans Affärer (nr 19 2011) kommer Sverige inom närmaste tre åren stå 

inför en arbetskraftsbrist och många av de nyanlända är ännu en outnyttjad resurs som snabbt 

behöver komma ut i arbetslivet (Veckans Affärer) [Internet]. Studiens forskningsområde ryms 

inom akademi hälsa och samhälle på Högskolan Dalarnas Personal & Arbetslivsprogram, där 

författarna har sin hemvist.  

 

Enligt den svenska regeringen ska integrationsprocessen innefatta kulturella, sociala och 

ekonomiska aspekter samt därtill även ha en central betydelse för utvecklingen av ett 

långsiktigt hållbart samhälle (Regeringen, 2012a) [Internet]. För att på sikt nå ett hållbart 

samhälle behövs bland annat en god språkundervisning och enligt Delander m.fl. (2005) är det 

bristande språkkunskaper som är en av de främsta faktorerna till en lägre sysselsättningsgrad, 

samtidigt finns det ett tydligt samband mellan arbetslivserfarenhet i det nya landet och 

möjligheterna till ett arbete. Tidigare forskning visar även att vistelsetiden i ett nytt land i 

kombination med utbildningsnivån är avgörande faktorer gällande sysselsättningsgraden 

                                                 
2
 Definitionen nyanlända avser i studien de nyanlända som omfattas av etableringsreformen. Det är nyanlända 

och skyddsbehövande som är mellan 20-65 år och som beviljats uppehållstillstånd. Gäller även närstående som 

har släktanknytning till den nyanlände, om de har sökt uppehållstillstånd inom två år från det att 

släktanknytningspersonen bosatt sig i en kommun (SFS 2010:197). 
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(Regeringen, 2011b) [Internet]. Bakgrunden till författarnas val av forskningsområde finns i 

den nya etableringsreformen som Sveriges riksdag sjösatte 1:a december 2010 ” Lag om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare” (SFS 2010:197). Reformens strävan är 

att den nyanlände ska uppnå målet egenförsörjning inom två år och fokus är riktat mot 

individens ansvarstagande snarare än som tidigare, omhändertagande. På så vis kan 

etableringstiden minska och därmed även risken för ett utanförskap. Genom reformens 

införande blev ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och individ tydligare specificerad 

och förändringen ledde till att staten fick ett större ansvar för nyanländas etablering och 

kommunerna ett mindre ansvar än tidigare. Med den nya reformen introducerades en ny aktör 

på marknaden – etableringslotsen
3
, vars syfte är att underlätta och påskynda etableringen på 

arbetsmarknaden för den nyanlände. (Regeringen, 2012a) [Internet] Men vilken roll har den 

nya aktören, hur arbetar lotsen och gör den någon skillnad i den nya etableringsreformens 

strävan att snabbare nå egenförsörjning för den nyanlände? 

 

1.1 Problemprecisering 

Med bakgrund i tidigare forskning (Liyen, 2011 och Rosenqvist, 2011), den nya etablerings-

reformen (SFS 2010:197), genom samtal med Borlänge kommuns Mottagningsenhet och 

Integrationsutskottet samt intervju med en etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen 

(AF) har författarna ringat in ett problemområde. Problemområdet är att det råder oklarheter 

kring den nya aktören lotsens roll, samt huruvida denne har möjlighet att under en 

tvåårsperiod etablera den nyanlände på den svenska arbetsmarknaden. Detta avser författarna 

bringa klarhet i genom denna studie med avgränsning till lotsarna i Borlänge. 

 

 

1.2 Målgrupp 

Studiens målgrupp är aktörer inom ramen för den nya etableringsreformen samt övriga 

intresserade av den nya aktören, lotsen. 

  

                                                 
3
 Etableringslotsen kommer vidare i studien att benämnas som ”lotsen” . 
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2. SYFTE  

 

Nedan beskriver författarna avsikten med studien.  

 
 

Syftet med studien är att utforska och erhålla ökad förståelse för etableringslotsens roll baserat 

på en beskrivning. Vidare är syftet att undersöka på vilket sätt etableringslotsen i nuläget 

bidrar i den nya reformens strävan mot egen försörjning för den nyanlände. 
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3. METOD 

 

I nedanstående avsnitt redogör författarna för de metodologiska övervägandena som studien 

bygger på. Vidare redogörs hur studien har framskridit genom en beskrivning av förstudien i 

tre faser. Avslutningsvis diskuterar författarna de metodologiska övervägandena. 

 

3.1 Induktion 
Författarnas metodologiska övervägande om vilket angreppssätt som ansågs mest relevant 

avgjordes med hänsyn till den kunskapslucka som föreligger i det valda ämnet. Forskningen 

kommer därmed att följa den induktiva ansatsen. Det kan förklaras som att forskaren går ut i 

verkligheten utan förväntningar och samlar in väsentlig information för att slutligen 

systematisera inkommen data (Jacobsen, 2002). Att forskaren inte utgår från en tidigare 

formulerad teori innebär inte att denne arbetar helt fördomsfritt, eftersom forskaren 

oundvikligen har sin egen föreställning kring forskningsområdet. Detta innebär att de teorier 

som produceras mer eller mindre blir färgade utifrån forskarens egen syn och därmed kan 

ingen forskning bedrivas förutsättningslöst. (Patel & Davidsson, 2003) Författarna till denna 

studie är medvetna om sin egen påverkan gällande vad som kommer att avspeglas som praktik 

i studien då den insamlade empirin tolkas utifrån författarnas syn. 

 

3.2 Explorativ forskning 

Den explorativa forskningen kan liknas ett detektivarbete i den mening att forskaren ger sig in 

på ett outforskat område med syftet att upptäcka information som inte tidigare funnits 

tillgänglig. Vid explorativ forskning kan forskaren inte i inledningsskedet veta inriktning och 

omfattning på undersökningen då denne under forskningsprocessen, efter hand följer upp de 

spår som framkommer. Vad gäller när, hur många, vilka och vad som kommer att utgöra 

fokus i forskningen går därför inte att bestämma på förhand. (Denscombe, 2004) 

 

Enligt Ruane (2006) genomförs den explorativa forskningen i syfte att ta reda på något eller 

att öka förståelsen av ett nytt outforskat område. Med detta finns en tendens att forskaren 

använder sig av ett litet urval av undersökningspersoner vilka inställt sig välvilliga till att 

anförtro förstahandsinformation till forskaren, för att denne på så vis ska få ökad förståelse av 

ämnet. Oftast leder explorativ forskning fram till kvalitativa data som beskriver 

undersökningspersonernas erfarenheter (Ruane, 2006). 
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3.3 Grundad Teori (GT) 
Författarna tillämpar grundad teori (GT) som strategi i denna studie. Enligt Denscombe 

(2009) är GT lämpligt att genomföra vid samhällsforskning där forskaren inte har en klar 

uppfattning om vilket urval forskningen kommer att innehålla. Forskaren ger sig ut på en 

upptäcktsresa istället för att undersöka om särskilda teorier fungerar eller inte. GT kan 

beskrivas som det som är och inte vad som skulle, kunde eller bör vara (Denscombe, 2009, s. 

127). Datainsamlingen i denna typ av forskning pågår till dess att forskaren upplever att 

teoretisk mättnad uppnåtts. Detta innebär att det i studiens inledning inte går att fastställa vad 

som kommer att ingå i studien. (Denscombe, 2009) 

 

3.4 Kvalitativ forskning 
Det finns fördelar respektive nackdelar med kvalitativ forskning varav det förstnämnda 

beskrivs enligt Denscombe (2009) som att de beskrivningar och teorier som forskningen har 

genererat, skildrade en verklighet som fanns där ute och som väntade på att bli forsknings 

fynd. En nackdel med kvalitativ forskning är svårigheten i att göra en generalisering, eftersom 

kvalitativ data ibland kan anses vara mindre representativa, detta om forskaren inte beskrivit 

detaljerna kring forskningen ordentligt (Denscombe, 2009). Författarnas avsikt med studien är 

att utforska lotsens roll för att erhålla en djupare förståelse och därigenom kunna beskriva 

rollen. För att uppnå en djupare förståelse förutsätts det att studien genomförs kvalitativt, då 

den kvalitativa formen data främst presenteras i ord eller bilder. En vanlig form för samhälls-

forskare är att använda intervjumetodik som datainsamlingsmetod. (Denscombe, 2009) 

 

3.4.1 Semistrukturerad intervju 
Författarna använder sig av semistrukturerade intervjuer som intervjuteknik vilket enligt 

Denscombe (2009) lämpar sig väl i den kvalitativa forskningen som är riktad till att beskriva 

något fenomen. Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform som innebär att den 

intervjuade får möjlighet att utveckla sina egna tankar och idéer. Intervjuaren har en färdig 

frågelista som har formulerats i förväg och som ska besvaras under intervjun. Som intervjuare 

gäller det att vara inställd på att ha ett anpassningsbart förhållningssätt när det gäller frågornas 

ordningsföljd, då intervjupersonen ges utrymme att tala mera utförligt om de ämnen som 

intervjuaren tar upp vilket ger tolkningsbara svar som bygger på den intervjuades upp-

fattningar. (Denscombe, 2009) 
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Vid frågeformuleringen finns det enligt Dalen (2004, s. 26) en del kriterier som är värda att ta 

i anspråk; är frågan relevant, saklig och inte av känslig karaktär för den intervjuade, är frågan 

formulerad så att den inte leder den intervjuade? Att vara grundlig vid frågeformuleringen är 

betydelsefullt eftersom det är intervjumaterialet som ligger till grund för den vidare studien 

(Dalen, 2004). När författarna formulerade frågor till de olika intervjupersonerna i denna 

studie, togs dessa kriterier vid frågeformuleringen i beaktning. 

 

3.4.3 Urvalsram 
När forskningen riktar sig till kvalitativa ansatser resonerar Jacobsen (2002) att urvalet styrs 

till vilken avsikt forskaren har med undersökningen, det vill säga vilken information man vill 

ha. Det alternativ som författarna tillämpat i studien beskriver Jacobsens (2002) som 

snöbollsmetoden, vilken kan förklaras med att kontakt tas med den respondent som är mest 

insatt i ett fenomen och i sin tur kan tipsa vidare om vilka andra personer som kan vara 

intressanta för studien. I de fall forskaren inte har en klar bild av sin urvalsram är denna 

urvalsmetod tillämpningsbar (Jacobsen, 2002). Valet av urvalsmetod föll sig naturligt då 

författarna inte hade tillräckliga förkunskaper i ämnet eller ett färdigt syfte med studien och 

därigenom saknade kännedom om möjliga respondenter. Enligt Jacobsen (2002) är 

snöbollsmetoden fruktbar men kan också vara krävande då det inte kan garanteras att man når 

reslutat och snöbollen kan stanna mitt i backen vilket placerar forskningen i en 

återvändsgränd och måste startas om på nytt (Jacobsen, 2002). I författarnas fall rullade 

snöbollen i takt med forskningens utveckling och inleddes med en förstudie som presenteras 

närmare under nästa rubrik. Den slutliga urvalsramen kom, med hänsyn till studiens 

avgränsning Borlänge kommun, att innehålla de lotsar som finns registrerade i AF:s lotsbank. 

Kriteriet för medverkan i studien var även att de har registrerade deltagare i Borlänge. I 

urvalsramen ingår enmansföretag samt företag med flera anställda lotsar. 
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Nedan visas en sammanställning i tabellform gällande studiens urval. 

 

 

 
Figur 1. Förklaring till urvalsramen, (egen illustration). 

 

3.5 Förstudie 
Författarna beskriver nedan den genomförda förstudiens framväxt i tre faser. 

 

3.5.1 Fas 1 
Studien startade med att författarna, i ett annat ärende av en händelse, läst på Borlänge 

kommuns hemsida att fokusområdet för kommunen år 2011 och 2012 är integration. Detta 

väckte en nyfikenhet hos författarna som inte hade någon förförståelse om området. För att 

dels öka förståelsen och även eventuellt finna ett problemområde inför den kommande 

kandidatuppsatsen sökte författarna via hemsidan efter information gällande olika instanser 

som kunde tänkas vara relevanta att ingå i studien. Forskningsprocessen startade därmed 

enligt snöbollseffekten då en inledande kontakt togs via telefon med Borlänge kommuns 

Mottagningsenhet. I samtalet informerade författarna om den kommande studien och ställde 

frågan om det med bakgrund av fokusområde integration kunde finnas något problemområde 

författarna kunde undersöka.  Mottagningsenheten ställde sig välvilliga till idén och därmed 

bokades en tid till ett första möte. 
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Efter det genomförda mötet som pågick under en knapp timma, på Mottagningsenheten, med 

chef och två medarbetare hade författarna erhållit flera intressanta synpunkter. Bland annat 

framkom att en ny etableringsreform funnits sedan drygt ett år tillbaka och i och med den har 

en ny aktör inträtt på marknaden, lotsen. Dennes roll och uppdrag upplevdes enligt 

Mottagningsenhetens perspektiv som otydlig och de menade även att det bland de nyanlända 

råder förvirring gällande lotsens syfte. I samtalet erhölls även tips på andra personer som 

kunde anses relevanta för den kommande studien. 

 

3.5.2 Fas 2 
I denna fas inledde författarna referensramsarbetet genom att påbörja en litteraturstudie kring 

etableringsreformens syfte. På inrådan av Mottagningsenheten fördes författarna vidare i sin 

forskningsresa till Borlänge kommuns Integrationsutskott, som vid en första telefonkontakt 

även de ställde sig välvilliga till att medverka i studien. Mötet genomfördes under en timma 

med en samordnare på dennes kontor. Samordnaren bidrog med sin syn på den nya reformen 

och på lotsens roll för den nyanlända. Samordnaren upplevde att lotsen har ett orimligt stort 

ansvar gällande den nyanländas etablering i samhället. Denna problematik förstärktes med 

tanke på att de nyanlända som bosätter sig i kommunen i stor utsträckning saknar utbildning, 

menade samordnaren. Avslutningsvis fick författarna tips om att kontakta AF vilken enligt 

den nya reformen är den myndighet som har det största ansvaret över de nyanländas situation. 

 

3.5.3 Fas 3 
Som ett nästa steg i förstudien togs en tredje kontakt och med det fortsatte snöbollseffekten att 

ge frukt till studien. Författarna avtalade per telefon tid för en intervju på AF med en 

etableringshandläggare. I samtalet informerades intervjupersonen om syftet med intervjun 

samt de forskningsetiska aspekterna. Intervjupersonen ställde sig välvillig till att medverka 

samt gav sitt samtycke gällande bandupptagning. Inför intervjun sammanställdes ett 

frågeunderlag med öppna frågeställningar utifrån de två tidigare mötena vilka givit författarna 

en antydan om ett problemområde. Frågorna mejlades på förhand till intervjupersonen, se 

bilaga 1. Den avtalade intervjun pågick under en timme i semistrukturerad form och 

resulterade i ytterligare ett perspektiv gällande lotsens roll. Etableringshandläggaren av-

dramatiserade den nya aktörens ansvar och menade att huvudansvaret gällande den 

nyanländes etablering ligger hos AF. Enligt intervjupersonen är lotsen endast ett verktyg i den 

nyanländes etableringsprocess. Något som framkom i intervjun var problematiken att 
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definiera för den nyanlände vad en lots är då ordet lots inte har någon motsvarighet på de 

nyanländas språk. Handläggaren har därför valt att använda ordet ”kompis” som tolken, 

vilken alltid närvarar vid etableringssamtalen, översätter till den nyanlände. Vidare framkom 

att det är de nyanlända själva som väljer den lots de önskar utifrån AF:s lotsbank, som finns 

att tillgå från hemsidan. Om den nyanlände inte kan välja lots men vill ha en lots, finns ett 

icke-vals alternativ. Detta betyder att den lots som är placerad närmast den nyanländes 

bostadsadress, per automatik blir vald. Genom intervjun med etableringshandläggaren erhöll 

författarna även information om att det finns en lotsexpert i Karlskoga, vilken kan anses vara 

den främsta experten inom det valda ämnet i egenskap av att vara lotsexpert. I detta skede 

avslutades förstudien då författarna ansåg sig ha insamlat tillräcklig bakgrundsinformation 

inom ämnet. Som ett nästa steg i forskningen var avsikten att intervjua lotsexperten. 

Resultatet av expertintervjun finns redovisad i studiens empiriska avsnitt. 

 

3.6 Val av referensram 
Utöver den information som framkommit genom förstudien och intervjun med sakkunnig 

expertis har referensramen vuxit fram, då författarna även har fått värdefulla tips på litteratur 

från handledare professor Rune Wigblad på Högskolan Dalarna. Författarna har använt ett 

antal författningssamlingar men även internetkällor och internationella forskningsartiklar samt 

annan relevant teori som finns angivet i studiens referenslista. 

 

3.7 Forskningsetiskt förhållningssätt 
Författarna redogör för den forskningsetiska ståndpunkten i kvalitativa studier. 

 

 

3.7.1 Objektivitet 
Att stå fri från egna värderingar och förhålla sig opartisk i förhållande till det som undersöks 

är att eftersträva inom samhällsforskningen. Att bedriva en helt objektiv forskning är inte 

möjligt då forskaren formats av sina egna föreställningar och har därmed ofrånkomligen en 

egen syn på saker och ting. Detta är enligt Denscombe (2004) ett accepterat faktum. Därav är 

forskaren medveten om sin egen närvaros påverkan i forskningsprocessen. (Denscombe, 

2004) Författarna har i studien eftersträvat objektivitet i möjligaste mån men är medvetna om 

det faktum att studiens resultat påverkats av författarnas närvaro. 
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3.7.2 Etik 
Samhällsforskningen ställer höga krav gällande etik, samtidigt menar Jacobsen (2002) att det i 

det närmaste är omöjligt att bedriva forskning om alla etiska krav skulle följas till punkt och 

pricka. Jacobsens (2002) menar att forskaren i vissa fall måste väga in nyttan för forskningen 

med att bryta mot något etiskt ideal, som exempelvis information gällande forskningens syfte. 

I denna studie har författarna varit helt öppna med studiens syfte och befarar inte att detta 

påverkar studiens resultat eller tillförlitlighet. 

 

Enligt Denscombe (2009) ska samhällsforskare vara etiska igenom hela forskningsprocessen, 

i avseende att respektera deltagarnas rättigheter och integritet. Författarna har från första 

dagen arbetat forskningsetiskt genom att inför varje intervju informera om rättigheten att vara 

anonym samt om möjligheten att själv avbryta sitt deltagande i studien. Med hänsyn till de 

intervjuades integritet publiceras inte namn, ålder respektive kön i studien. 

 

Vid utlovande av anonymitet ska det vara till fullo omöjligt att sammankoppla framkommen 

information till en specifik uppgiftslämnare. Fullständig anonymitet kan vara svår att uppnå i 

forskning med ett fåtal uppgiftslämnare medan det är lättare i de fall ett större antal ingår i 

studien. (Jacobsen, 2002) I denna studies förstudie finns en risk att specifik information kan 

kopplas till uppgiftslämnaren. I de senare genomförda intervjuerna med lotsarna är risken 

mindre att specifika uppgifter kan kopplas till en speciell källa, då de är fler till antalet. Vid 

samtliga intervjuer har författarna informerat intervjupersonerna om denna risk och erhållit 

godkännande i samtliga fall. 

 

3.7.3 Validitet och reliabilitet 
Att styrka validitet och reliabilitet är inte helt enkelt i kvalitativa studier då forskarens 

ambition är att tolka och förstå ett fenomen, istället avser begreppen validitet och reliabilitet 

alla delarna i forskningsprocessen från början till slut. I strävan att nå ett tillfredsställande 

forskningsresultat krävs ett klargörande gällande graden av validitet och reliabilitet i 

forskningen. Validitet innebär att forskningen har studerat det som den i syftet har avsett att 

studera. (Patel & Davidsson, 2003) För att få god validitet kan ett sätt vara att forskaren redan 

i inledningsfasen av forskningsprocessen hämtar in uppgifter från experter som anses vara 

kunniga inom området för att få en förförståelse om ämnet som ska undersökas (Denscombe, 
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2004). Detta förfarande har författarna tillämpat i denna studie. Enligt Denscombe (2004) kan 

detta stärka graden av validitet genom att studien får god innehållsvaliditet. 

 

Reliabilitet innebär forskningens grad av tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 2003). I denna 

studie har intervjuerna spelats in vilket gav författarna möjlighet att lyssna på svaren flera 

gånger och det möjliggjorde transkribering. Enligt Denscombe (2009) innebär transkribering 

att författaren renskriver ljudupptagningen i sin helhet eller av valda delar som är relevanta 

för forskningens syfte. Detta är en ansträngande process men betydelsefull, då forskaren får 

tillgång till ett material som är lättare att analysera än den ursprungliga ljudupptagningen 

(Denscombe, 2009). Författarna genomförde transkribering av de stycken från ljud-

upptagningen som ansågs relevanta för studien.  För att uppnå så hög grad av reliabilitet som 

möjligt skickade författarna efter transkribering resultatet via mejl till respektive intervju-

person för respondentvalidering. Det är enligt Denscombe (2009) ett moment som ger den 

intervjuade möjlighet att ge respons på resultatet av insamlad data.  

 

3.8 Genomförande 
Nedan beskrivs i två delar hur studien har genomförts och författarnas avsikt är att klargöra 

för läsaren hur studien har framskridit. Den första delen innehåller en beskrivning av på vilket 

sätt intervjun med lotsexperten gick till. Den andra delen beskriver på vilket sätt intervjuerna 

med lotsarna gick till. 

 

3.8.1 Etableringslotsexperten 
Genom förslag från etableringshandläggaren i förstudien, kontaktades lotsexperten via telefon 

där information gavs kring studiens syfte samt om det forskningsetiska förhållningssättet. 

Lotsexperten ställde sig välvillig till att medverka i studien och lämplig dag och tid avtalades. 

Inga intervjufrågor sändes på förhand, då intervjupersonen hade semester perioden mellan 

samtalet och den planerade intervjun. Som underlag till intervjufrågor använde författarna den 

information som framkommit under förstudien men även relevant teori från den 

litteraturstudie som författarna innan intervjun hade genomfört. Intervjun som spelades in på 

band ägde rum på lotsexpertens kontor på AF i Karlskoga och pågick under 90 minuter. 

Formen för intervjun var semistrukturerad vilket medförde att lotsexperten gavs möjlighet att 

tala fritt kring ämnet som författarna ställde frågor kring. Dagen efter gjordes en 

transkribering av intervjun som senare mejlades till lotsexperten för validering. Utifrån 
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lotsexpertens intervjusvar berikades studien med värdefull information som senare även kom 

att ligga till grund för utformandet av intervjufrågorna till lotsarna. 

 

3.8.2 Etableringslotsarna 
Samtliga 14 lotsföretag som fanns registrerade hos AF var tänkta att kontaktas som ett första 

steg per telefon. Dessvärre har två av dem inte gått att nå trots upprepade försök. Tre av 

företagen saknade registrerade deltagare i Borlänge vilket innebär att de inte är relevanta 

respondenter i denna studie. Två företag har upphört med sin verksamhet. Ett företag valde att 

avstå från att medverka i studien på grund av tidsbrist. I samtalen beskrevs studiens syfte samt 

det forskningsetiska förhållningssättet. De företag som föll inom urvalsramen samt ställde sig 

välvilliga till medverkan i studien blev slutligen sex till antalet. I samtalen avtalades även om 

tid och plats för intervjuerna. Därefter skickades ett mejl innehållande en kort presentation om 

författarna, se bilaga 2, samt en bekräftelse av den per telefon avtalade tiden för intervjun. I 

samma mejl bifogades även frågeställningarna till samtliga respondenter, se bilaga 3. 

Intervjuerna genomfördes på lotsarnas respektive kontor i samtliga fall utom två, där 

respondenterna själva, på grund av tidsbrist valde att ställa upp på telefonintervjuer under 

kvällstid. Samtliga intervjuer, även de per telefon, spelades in på band. Vid de intervjuerna 

som genomfördes ansikte mot ansikte närvarade båda författarna med fördelningen att den 

ene ledde intervjun medan den andre följde upp stickspår samt kontrollerade tiden i syfte att 

säkerhetsställa att alla frågor blev besvarade, då endast en timme givits till förfogande. 

Telefonintervjuerna genomfördes av en författare, utifrån samma förutsättningar gällande 

frågeställningar och tidsåtgång. Transkribering genomfördes sedan på samtliga data vilket 

sedan sändes till var och en av respondenterna via mejl för validering.  

 

Efter respondentvalideringen genomfördes en sammanställning av det empiriska materialet. 

Under denna process togs respondenternas anonymitet i beaktande varför författarna valde att 

redovisa resultatet per frågeområde och inte per respondent. Då det är fenomenet som 

studeras och inte personen finner författarna att en sammanställning ger en tydligare bild av 

intervjusvaren. Samtidigt är detta ett sätt att i möjligaste mån behålla anonymiteten då det inte 

framkommer någon helhet per respondent. 
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3.9 Metoddiskussion 
Gällande telefonintervjuerna med de lotsar som av tidsbrist inte kunde medverka vid 

intervjuer ansikte mot ansikte, ser författarna att telefonintervjuerna i det närmaste kan 

likställas med de övriga intervjuerna. Eftersom lotsarna på förhand erhållit intervjufrågorna 

samt att intervjuerna ägde rum på avtalad tidpunkt, är förutsättningarna likvärdiga, men 

däremot saknades möjligheten att följa upp stickspår i samma utsträckning då endast en av 

författarna genomförde telefonintervjuerna. Enligt Denscombe (2009) ger telefonintervjuer 

dock lika ärliga svar som intervjuer ansikte mot ansikte och ger även samma exakta data. 

Författarna har strävat efter att beskriva detaljerna kring forskningen i syfte att uppnå valida 

och reliabla data.  

 

Transkribering innebär att ljudupptagningen renskrivs i sin helhet alternativt de delar som 

anses relevanta för forskningens syfte (Denscombe, 2009). Vissa språkliga hinder har 

påverkat metoden i denna studie. Vid transkriberingen av intervjuerna har författarna i vissa 

fall haft svårigheter att ge uttryck åt innehållet och därmed sett det oundvikligt att formulera 

innehållet så att intonation, betoning och uttal tas i anspråk. En konsekvens vid sådant 

förfarande blir enligt Denscombe (2009) att delar av innebörden undantas vid utskriften och 

att de talade orden måste ”snyggas upp” till en begriplig form, vilket gör att data förlorar delar 

av sin tillförlitlighet (Denscombe, 2009, s.262). För att undvika att misstolkningar gjorts, 

mejlade författarna det transkriberade materialet till respondenterna för validering. Med detta 

återfinns inte en korrekt ordagrann transkribering i studien, dock har författarna funnit detta 

förfarande nödvändigt.  

 

Författarnas reflektion kring den valda avgränsningen av urvalet är att den med fördel skulle 

kunna vidgats något, exempelvis genom att rymma ytterligare en kommun. Detta skulle 

möjligen resultera i en djupare förståelse för fenomenet. Vid ytterligare en medverkande 

kommun i studien ser författarna en risk att resultatet av forskningen kan bli missvisade då 

olika kommuner kan tampas med olika problematik kring de nyanländas behov och 

förutsättningar. Genom att avgränsa studien till att enbart rymma Borlänge ser författarna att 

forskningsresultatet blir en precisare beskrivning av Borlänges problematik. Vidare ser 

författarna att två kommuner inte är tillräckligt för en generalisering, utan snarare kan leda till 

en missvisande slutsats. Med hänsyn till att förutsättningarna och problematiken kan variera 

mellan olika kommuner ser författarna att studien enbart riktar sig till den valda 
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avgränsningen Borlänge. Dock kan andra kommuner finna intresse av författarnas studie och 

eventuella förslag. 
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4. TEORI 

 

I nedanstående avsnitt beskriver författarna den valda referensramen för studien. 

 

4.1 Integreras i det svenska samhället 

Under flera årtionden har invandringen stått i centrum på den politiska agendan. Det står klart 

att integrationen
4
 inte har fungerat på vissa viktiga samhällsområden och att arbetslösheten 

konstant är högre för människor med utländsk bakgrund oavsett konjunkturläge än för 

människor med svensk bakgrund, enligt Darvishpour och Westin (2008). Detta resonemang 

styrks även av Brekke och Borchgrevink (2007) där det beskrivs att utrikesfödda, ”de”, inte 

deltar i samma utsträckning som majoritetsbefolkningen, ”vi”, i arbetslivet. Detta gällde 

främst utrikesfödda från Irak och Somalia, där sju av tio saknade arbete. En ny myndighet, 

Integrationsverket, startade år 1997 och blev startskottet för en ny fas för integrationspolitiken 

i Sverige. Det framgick en del kritik till Integrationsverket genom åren angående att de 

förskönade statistiken och gav en för positiv bild av den verkliga situationen på arbets-

marknaden. Integrationsverket lades sedermera ned år 2007. Syftet för svensk integrations-

politik beskrivs i artikeln som att främja integrering av invandrare i samhället och inte det 

motsatta, segregering. (Brekke m.fl. 2007) 

 

Integrationspolitikens fokus är att se den etniska mångfalden som en tillgång. Staten slår fast 

vilka mål som bör uppnås inom olika samhällsområden och med hjälp av integrationspolitik, 

arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik stödja individen att förverkliga sina livsmål 

(Prop. 1997/98:16). Regeringen beskriver innehållet i den svenska integrationspolitiken, där 

frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund ingår (Regeringen, 2012a) [Internet]. 

 

Brekke m.fl. (2007) har stött på två olika synsätt gällande hur mångkultur
5
 tillämpas i Sverige, 

den ena synen är välkommen, ”vi”, och består av den integrerade svenska majoriteten som 

välkomnar invandraren, medan den andra synen mera är en pinsamhet, ”de”, och är en 

kontrast till invandraren som måste integreras i ”vårt”, samhälle. (Brekke m.fl. 2007) 

                                                 
4
 Inom samhällsvetenskapen förklaras begreppet integration som en process som leder till att skilda enheter 

förenas, även resultatet av en sådan process (Nationalencyklopedin, 2012) [Internet]. 

 
5
 Begreppet mångkultur används för att beskriva ett samhälles etniska och kulturella mångfald (Michenik, 2009). 



16 

 

 

I svensk integrationspolitik ryms även frågor om nyanlända invandrares etablering på arbets-

marknaden och i samhället, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande och svenskt 

medborgarskap (Regeringen, 2012a) [Internet]. Darvishpour och Westin (2008) beskriver att 

de senaste 30 åren av Sveriges migrationshistoria, har flödet av flyktingar och anhörig-

invandringen ökat och arbetskraftsinvandringen minskat. Ändå anses vikten av att ha ett 

arbete och kunna försörja sig själv som den mest grundläggande komponenten när det gäller 

att främja integration (SCB, 2009a) [Internet]. 

 

4.2 Integreras på den svenska arbetsmarknaden 

Att utrikesfödda har svårare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden finns bevisat i 

tidigare forskning. Bristande språkkunskaper är en av de främsta faktorerna till en lägre 

sysselsättningsgrad enligt Delander, Hammarstedt, Månsson och Nyberg (2005) som även 

menar att det finns ett tydligt samband mellan arbetslivserfarenhet i det nya landet och 

möjligheterna till ett arbete. Svensk arbetslivserfarenhet är en faktor som lyfts fram i flertalet 

studier, därav OECD (2007) som menar att svenska arbetsgivare ser svensk arbetslivs-

erfarenhet som ett betydelsefullt argument för en eventuell anställning. Regeringens 

långtidsutredning belyser problematiken för de utrikesfödda att etableras på den svenska 

arbetsmarknaden och lyfter, även de, bristande språkkunskaper och avsaknad av arbetslivs-

erfarenhet som betydande orsaker till den lägre sysselsättningsgraden. Andra kriterier som 

nämns i denna utredning som försvårande omständigheter är den bristande tillgången till 

nätverk hos de utrikesfödda, då många tjänster tillsätts informellt genom kontakter och 

rekommendationer. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till enligt utredningen är den tekno-

logiska utvecklingen i kombination med globaliseringen, vilket ökar kraven för anställnings-

barhet och därmed försvårar integrationen på den svenska arbetsmarknaden. (Regeringen, 

2011b) [Internet] 

 

Vistelsetiden har även betydelse för sysselsättningsgraden enligt Regeringens långtids-

utredning där det framgår att en längre vistelsetid i landet innebär en högre sysselsättnings-

grad (Regeringen, 2011b) [Internet]. Detta menar även Nekby (2002) har en betydande roll, 

men menar att en vistelsetid i Sverige på 25 år ändå påvisar en 15 % lägre sysselsättningsgrad 

i jämförelse med infödda med jämförbar utbildning. Skillnader i sysselsättning kan även ses 

beroende av ursprungsland, där statistiken visar att personer som invandrat från Somalia har 
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den lägsta sysselsättningsgraden med 35 % sysselsatta efter en vistelsetid på 10 år i Sverige i 

jämförelse med personer som invandrat från Jugoslavien som efter samma vistelsetid har en 

sysselsättning på 70 %. En faktor som har inverkan i statistiken är utbildningsgraden där de 

individerna med högre utbildningsgrad har en högre sysselsättningsgrad. (Regeringen, 2011b) 

[Internet] Forskning visar samtidigt att svenska arbetsgivare inte har tillräckligt förtroende för 

utländska meriter gällande utbildning och arbetslivserfarenhet. Lyckad integration tenderar att 

förknippas med en tidig kontakt med arbetsmarknaden. (OECD, 2007) 

 

4.3 Internationell forskning 

I Nickson, Warhurst, Commander, Hurell och Cullens (2011) artikel förs ett resonemang om 

hur Storbritanniens regering ser på angelägenheten om att öka antalet arbetare med bättre 

kvalifikationer. Dåvarande premiärministern Tony Blair gjorde ett uttalande att utbildning är 

den bästa ekonomiska politiken som finns. Arbetsmarknaden har delats in i 4 nivåer, där den 

högsta nivå 4 avser den övre delen av arbetsmarknaden och består av kvalificerad arbetskraft 

så som chefer och ingenjörer. Den lägre delen av arbetsmarknaden utges som från nivå 0,1 till 

och med nivå 2 där det ryms okvalificerade och lågt yrkesarbetande arbetskraft som riktar sig 

mot serviceyrken så som kundservice och försäljning. I artikeln framgår även att kvali-

fikationer bara är en del av svaret och att icke-kompetens även ses som en viktig faktor för att 

öka anställningsbarheten gällande övre och nedre delen på arbetsmarknaden. I den nedre 

delen av arbetsmarknaden har litteratur tidigare påvisat betydelsen av så kallade mjuka 

färdigheter och som i samma artikel definieras som färdigheter, förmågor och egenskaper 

hänför sig till personlighet, attityd och beteende snarare än formell eller teknisk kunskap 

(Nickson m.fl., 2011). Detaljhandeln söker, kort och gott, efter medarbetare som kan 

beskrivas med ett snyggt yttre och som låter rätt i sitt sätt att sälja produkten till kunden. Det 

finns en insikt om att arbetsgivare inom detaljhandeln främst kräver mjuka färdigheter av sina 

arbetstagare. Debatten om anställningsbarhet och mjuka färdigheter kan förstås olika av olika 

arbetsgivare och främst inom detaljhandeln i Storbritannien bedöms de mjuka färdigheterna 

som viktigare, när arbetstagaren har låga kvalifikationer. På detta sätt skulle långtidsarbetslösa 

lättare kunna få jobb. Att jämställa anställbarhet med kvalifikationer är inte en enkel ekvation, 

då det även spelar in andra faktorer såsom det personliga kapitalet. Det personliga kapitalet 

kan beskrivas som summan av de olika personliga egenskaperna, dessa är värdefulla för 

arbetsgivaren. Även om detaljhandelsarbete kräver en viss kunskap såsom till exempel 

datoriserade kassaapparater och betalningssystem varierar behovet av produktkunskap mellan 
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detaljhandelsbranscherna. I stormarknaderna säljer sig varorna i princip själva medan det av 

arbetstagare inom modebranschen krävs en viss produktkunskap om tröjor, klänningar och 

skor etc. Detta kan översättas med att modevarorna aktivt måste säljas istället för som i 

stormarknaderna där varorna säljer sig själva. I modebranschen måste de anställda "förtrolla" 

kunden och där kommer då arbetstagarens mjuka färdigheter fram på ett tydligare sätt. Det 

finns en liten efterfrågan från detaljhandelsarbetsgivarna om kvalificerade arbetstagare som 

visas i en genomförd analys som antyder att 17 % av de anställda inom försäljning och 

kundserviceyrken inte hade några som helst tidigare kvalifikationer, 20 % hade en examen 

under grundexamen (nivå 2) och 26 % hade examinerats över grundnivå (nivå 2,2). I stället är 

arbetsgivare mer intresserade av mjuka färdigheter. De mjuka färdigheter som lyfts fram som 

mest värdefulla av arbetsgivarna inom detaljhandeln är vänlighet, god samarbetsförmåga och 

emotionell intelligens. Vidare i artikeln ges exempel från ett forskningsprojekt som genom-

fördes i Manchester som är en före detta industristad och som på senare tid blivit ett nav för 

nordvästra Englands detaljhandel och är en viktig drivkraft för områdets ekonomiska 

utveckling. Hälften av all detaljhandel i Manchesters shoppingområde består av sko- och 

klädbutiker. I forskningsprojektets enkät framgick det att arbetsgivarna hade svårigheter med 

att fylla lediga tjänster genom att ett antal sökande inte hade tillräckligt av mjuka färdigheter. 

Ett sätt att testa arbetssökandes förmågor kan vara genom praktikplatser och lärlings-

utbildningar, vilket använts relativt sparsamt och ligger långt under genomsnittet än inom 

övriga branscher. Denna möjlighet skulle kunna öka anställningsbarheten för arbetslösa 

genom att ge dem erfarenhet från ett nybörjarjobb inom detaljhandeln. ( Nickson m.fl.2011) 

 

En annan studie genomförd av Delander m.fl. (2005) gällande faktorer som främjar 

anställningsbarhet visar att invandrare som deltagit i ett projekt, som innebar att varva arbets-

inriktad språkundervisning med praktisk arbetsplatsutbildning i syfte att öka anställnings-

barheten, betydligt snabbare gick från öppen arbetslöshet till sysselsättning i form av arbete 

eller utbildning i jämförelse med de invandrare som ej deltagit i projektet. 

 

En tillfällig anställning kan ha både fördelar och nackdelar menar Fuller (2011) i en forskning 

gällande konsekvenser med tillfälliga anställningar i Canada.  Ett resonemang förs kring 

huruvida gruppen kvinnor och invandrare, kan vara behjälpta av att få tillfälliga anställningar 

som ett första steg. Fördelen är att det kan vara en väg in på arbetsmarknaden och kan i 

förlängningen leda till en tryggare form av anställning. Forskningen visar dock att en tillfällig 

anställning oftare leder till arbetslöshet alternativt ännu en tillfällig anställning, än det leder 
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till en fast anställning. En tillfällig anställning kan ändå fylla en betydande funktion genom att 

ge erfarenheter och möjligheter att utöka sitt nätverk. Arbetsgivare kan även vara benägna att 

”våga” anställa en person som de kanske inte skulle ge chansen om det vore en fast 

anställning. Samtidigt finns inte tillräckliga skäl att särskilt främja de tillfälliga 

anställningarna för de utsatta på arbetsmarknaden, enligt Fullers (2011) resonemang, då en 

fast anställning är det bättre alternativet både gällande trygghet och vidare karriär. (Fuller, 

2011) 

 

4.4 Sveriges invandrarpolitik 
Troligtvis kommer invandrarpolitiken fortsätta vara en av de mest känsliga och mest 

diskuterade politiska och samhälleliga frågorna även i fortsättningen, något det också varit 

under de senaste årtiondena. I genomsnitt har invandrare huvudsakligt sämre livssituation än 

övriga befolkningen. Det avser främst vad gäller sysselsättning, arbetsmiljö och hälsa, men 

även ekonomi, boende och fritid. Det existerar ett gap mellan politikers och allmänhetens 

uppfattningar vad gäller flyktingpolitiken där de flesta invandrarna finns i arbetarklassens 

lägsta skikt. Den huvudsakliga politikens syfte är att skapa en förändring eller att bevara ett 

läge oförändrat. Invandrarpolitikens syfte är att förändra för invandrarna så att de på lika 

villkor som övriga befolkningen, skall kunna påverka sin livssituation och aktivt delta i 

samhällsutvecklingen. (Kadhim, 2000) 

 

Enligt Migrationsverket är Sverige ett föregångsland vad gäller flyktingmottagande och är ett 

av de 25 länder i världen som samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR
6
. Regeringen ger 

Migrationsverket uppdraget att genom förslag från UNHCR välja ut de personer som behöver 

få möjlighet att bosätta sig i Sverige. Ett drygt 10-tal EU-länder ställer årliga flyktingkvoter 

till UNHCR:s förfogande varav Sverige är det land i Europa som årligen tar emot flest 

kvotflyktingar
7
. Sedan 2004 har den svenska flyktingkvoten pendlat mellan 1 700 och 1 900 

personer och under år 2011 tog Sverige emot 1 896 kvotflyktingar och de tre största 

grupperna som anlände var: 587 personer från Somalia, 404 personer från Afghanistan och 

369 personer från Eritrea. (Migrationsverket, 2012a) [Internet] Många av de nyanlända som 

                                                 
6
 Förkortning för United Nations High Commissioner for Refugees. 

7
 En kvotflykting är en individ som är utredd och klar redan innan ankomst till Sverige, dvs. har fått asyl och 

permanent uppehållstillstånd samt en klar mottagningskommun (Migrationsverket)[Internet]. 
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kommit till Sverige har under senare år har varit flyktingar eller asylsökande
8
, och dessa 

individer bosätter sig främst i storstadsområdena. Vilka länder invandrarna kommer ifrån 

varierar över tid, beroende på vart i världen det är oroligheter. De förändringar som skett av 

invandringen över tid har påverkat den demografiska strukturen och ser därmed olika ut i 

olika delar av landet. I vissa delar av landet är en stor del av invandrarna i yrkesverksam ålder 

20 - 64 år och många är dessutom högutbildade. Samtidigt som i andra delar av landet finns 

de invandrare som är lågutbildade och även analfabeter. (SCB, 2009a) [Internet]  

 

4.4.1 Brister i Sveriges integrationspolitik 
Målet med integrationspolitiken är att alla, oavsett bakgrund ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Insatserna för de nyanlända i Sverige har i stort sett varit 

oförändrade sedan 1980- talet. Effektiviteten kan ifrågasättas, så även resultaten. Etableringen 

på arbetsmarknaden har varit långsam, många nyanlända har avbrutit sin språkundervisning 

och insatsernas innehåll har inte motsvarat de mål som satts upp. Den långvariga etablerings-

perioden riskerar att framkalla ett bidragsberoende hos de nyanlända till följd av att de aldrig 

kommer in på arbetsmarknaden. Kommunerna har mot en statlig ersättning, ansvarat för intro-

duktionen och dessa har sett olika ut från kommun till kommun. Avsikten med introduktions-

ersättningen som varit att medverka till en snabbare arbetsmarknadsetablering för nyanlända 

har inte uppnåtts. En del kommuner har valt att lägga introduktionsarbetet under social-

förvaltningen och andra kommuner har valt mer arbetsmarknadsinriktade förvaltnings-

verksamheter. En del kommuner har visat ett stort engagemang och arbetat effektivt med 

introduktionsarbetet, medan andra kommuner haft stora svårigheter. Lokala politiska beslut 

har även påverkat strukturen på den nyanländas introduktion. Ansvarsfördelningen för 

introduktionen har varit otydlig och därigenom har de nyanlända haft svårigheter att ta del av 

statliga insatser som exempelvis rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser. Till följd av den 

otydliga ansvarsfördelningen har flertalet kommuner valt att bygga upp verksamheter inom 

andra aktörers ansvar, främst gällande AF:s område med exempelvis jobbmatchning och 

andra arbetsförberedande insatser. (Prop. 2009/10:60) 

 

                                                 
8
 En asylsökande är en individ som själv söker sig till ett land och där uppger sig vara i behov av skydd (asyl), 

men som ännu inte fått sin ansökan avgjord (Nationalencyklopedin, 2012) [Internet]. 
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4.5 Den nya reformens syfte 

Enligt proposition 2009/10:60 krävdes en ny reform där tidiga insatser med arbetsmarknads-

inriktning förbättrar möjligheterna för de nyanlända. En ny reform, för effektivare etablerings-

insatser för nyanlända med inriktningen ansvarstagande och fokus på arbete och egen 

försörjning istället för omhändertagande. Syftet med den nya reformen är att påskynda och 

underlätta den nyanländes etablering i samhället och arbetslivet genom att tydliggöra statens, 

kommunens och andra aktörers ansvar. Alla inblandade aktörer samt den nyanlände bör sträva 

mot målet som är egenförsörjning genom arbete. Ersättningen till och utbudet av insatser för 

nyanlända bör göras mer likvärdig över hela landet. Den nyanländas aktiva deltagande i 

arbetsliv och samhällsliv ska stärkas och förutsättningar för egenförsörjning, såsom genom 

kunskaper i svenska språket, möjlighet till att komplettera tidigare utbildning och att öka sin 

kompetens bör erbjudas under den första tiden efter uppehållstillståndet. (Prop. 2009/10:60) 

 

4.5.1 Ansvarsområden 

Den nyanlände stöter ihop med ett flertal myndigheter under sin etablering i Sverige. Dessa 

olika myndigheter delar ansvaret för att etableringsprocessen ska fungerar väl för den 

nyanlände. Staten har ett väsentligt större ansvar än tidigare för att säkerhetsställa att 

förutsättningarna för etablering i arbetslivet och i samhället är likvärdiga för de nyanlända ute 

i kommunerna. Migrationsverket ansvarar under asyltiden för bland annat den inledande 

kartläggningen av den nyanlände. Kommunerna avlastas i den nya reformen och kan därmed 

fokusera på bostadsförsörjning, svenskundervisning, tillgång till skola, förskoleverksamhet, 

skolbarnomsorg samt äldreomsorg För att erhålla en grundläggande förståelse för det svenska 

samhället tillhandahåller kommunerna minst 60 timmar samhällsorientering för de nyanlända 

som en del i etableringsplanen (Prop. 2009/10:60). Samhällsorienteringen är obligatorisk och 

innefattar åtta delar: Att komma till Sverige, Att bo i Sverige, Att försörja sig och utvecklas i 

Sverige, Individens rättigheter och skyldigheter, Att bilda familj och leva med barn i Sverige, 

Att påverka i Sverige, Att vårda sin hälsa i Sverige samt Att åldras i Sverige. (Länsstyrelsen, 

2012) [Internet] Arbetsförmedlingen har en central roll som huvudansvarig myndighet och ett 

samordnande ansvar då arbetsmarknadsetablering står i fokus i den nya reformen. Därmed 

förtydligas arbetslinjen och de nyanlända får samma möjligheter till ingångar till arbetslivet 

som andra arbetssökande. AF gör en kartläggning av den nyanländes kunskaper och 

erfarenheter och upprättar därefter tillsammans med den nyanlände en detaljerad 

etableringsplan (Arbetsförmedlingen, 2012a) [Internet]. AF ska presentera en lista med lotsar, 
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från sin så kallade lotsbank, för den nyanlände så snart denne fått sin etableringsplan 

upprättad. I de fall den nyanlände inte själv väljer men ändå önskar en lots ska AF på förhand 

ha bestämt ett ickevalsalternativ (Prop. 2009/10:60). AF i Borlänge tillämpar principen att den 

lots som ligger närmast belägen i förhållande till den nyanländes boende blir dennes 

ickevalsalternativ (Arbetsförmedlingen, 2012b) [Internet]. Den nyanlände ska följa sin 

etableringsplan. Den nyanlände har enligt lagen om valfrihetssystem
9
 (LOV 2008:962) 

möjlighet att själv välja om de vill ha en lots, vilken lots de vill ha samt byta lots om denne så 

önskar. Att ta egna beslut inför framtiden är en del i den nya reformens strävan mot ett 

ansvarstagande i stället för omhändertagande. Med detta förfarande förskjuts makten från 

politiker och tjänstemän till den egna individen. (Prop. 2009/10:60) 

 

4.6 Den nya aktören – etableringslotsen 

”En så kallad lots ska hjälpa den nyanlände att hitta ett arbete” 

(Regeringen, 2010c) [Internet]. 

 

Lotsen upphandlas av AF enligt LOV (2008:962) och upphandlingen påbörjades sju månader 

innan reformen trädde i kraft. Syftet med lotsen är att fungera som stöd till den nyanlände 

med målet att nå egenförsörjning inom en tvåårsperiod. Lotsen följer tillsammans med den 

nyanlände den etableringsplan som finns upprättad. Etableringsplanen innehåller detaljerad 

information med en heltidssysselsättning, 40 timmar i veckan, gällande undervisning i 

svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och aktiviteter för etablering i arbete 

(Arbetsförmedlingen, 2012c) [Internet]. Den nyanlände har rätt att disponera tre timmar i 

månaden med sin lots, varav två timmar i grupp. Det nyanlände beslutar själv vilken lots 

denne önskar, likaså är det frivilligt att avstå från lotsens tjänster. (Prop. 2009/10:60) 

 

En lots kan vara ett företag, en ideell förening eller en branschorganisation och ska uppfylla 

vissa krav som att ha bred kompetens vad gäller den service och det stöd som samhället kan 

erbjuda nyanlända. Lotsen ska även ha goda kunskaper och kontakter när det gäller 

arbetsmarknadens krav och möjligheter. De ska samtidigt behärska att snabbt bedöma den 

                                                 
9
 Lagen om valfrihetssystem (LOV) förklaras att valfrihetssystemet runt lotsarna syftar till att 

maktförskjutningen flyttas till den nyanlände och från politiker och tjänstemän. Det gör att den nyanlände sätts i 

fokus som gör att de får en större möjlighet att kunna påverka sin framtid genom att den nyanlände lär sig att 

fatta egna beslut och ta eget ansvar. Detta leder sedermera till att nyanlända får mera makt och inflytande i 

samhället (Prop. 2009/10:60). 
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nyanländes behov och förmåga i syfte att effektivisera insatserna för etableringsplanens 

genomförande.(Arbetsförmedlingen, 2010d) [Internet] 

 

Lotsen har ett eget ekonomiskt intresse av en snabb etablering på arbetsmarknaden för den 

nyanlända, vilket ytterligare ökar inriktningen mot arbete och egenförsörjning (Prop. 

2009/10:60). Lotsens ersättning som betalas ut i efterskott baseras på prestation och resultat. 

När lotsen får en ny deltagare utgår en startersättning. För de månader som den nyanlände 

sedan deltar får lotsen månadsutbetalningar.  Resultatersättningen utfaller i två nivåer och 

erhålls 1) när den nyanlände tillträder arbete om minst tre månader och 2) när den nyanlände 

har arbetat i sex månader, eller erhållit godkända resultat på en högskoleutbildning i en termin 

alternativt drivit ett eget företag i minst sex månader utan AF:s stöd. Ersättningen påverkas 

även av den nyanländes utbildningsgrad, där en högre ersättning erhålls för de nyanlända som 

har sexårig utbildning eller kortare. (Arbetsförmedlingen, 2010d) [Internet] 

 

4.6.1 Etableringslotsens roll enligt regeringens proposition 

Proposition 2009/10:60 innehåller regeringens förslag av lotsens uppdrag, vilken senare blev 

fastställd.  Preciseringen lyder sammanfattat följande: 

 

 Uppdraget bör ses som en arbetsförberedande insats vilken syftar till att underlätta och 

påskynda etableringen i arbetslivet för den nyanlände. 

 Samarbetet med lotsen ska ingå som en aktivitet i den nyanländes etableringsplan. 

 Lotsens roll bör vara bredare än att endast vara en arbetsförberedande insats. 

 Det är lotsen som kommer att ha den huvudsakliga kontakten med den nyanlända. 

 Exakt hur lotsen arbetar och huruvida dennes roll är arbetsförmedlare eller coach bör 

lotsen själv avgöra från fall till fall. 

 Lotsens arbete bör bidra till att etableringsinsatsernas syfte uppnås, det vill säga 

underlätta och påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet. 

 Lotsen bör vara länken mellan den nyanlände och samhället. 

 Lotsen bör, under den nyanländes första tid i landet komplettera dennes kontaktnät. 

 Den etableringsplan som AF upprättat tillsammans med den nyanlände bör lotsen 

vidareutveckla tillsammans med den nyanlände och vidare bedöma och planera vilka 

aktiviteter den nyanlände behöver för att öka möjligheten att få ett arbete. 
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 Lotsen bör kunna erbjuda den nyanlände matchning, coachning, jobbsökaraktiviteter 

samt råd och stöd vid studie- och yrkesval. 

 Lotsen bör fungera som ett socialt stöd och även kunna erbjuda den nyanlände hjälp 

med arbetsgivarkontakter och anskaffning av praktikplatser. 

 Lotsen bör kunna föreslå den nyanlände vidareflyttning om det bedöms finnas bättre 

förutsättningar för utbildning eller arbete för den nyanlände i en annan kommun. 

 Lotsen bör i förhållande till den nyanlände vara stödjande och pådrivande med 

beaktande av den nyanländes hela livssituation såsom familje- och bostadssituation 

samt eventuella behov av hälso- och sjukvård. 

 Lotsen bör uppmärksamma den nyanländes eventuella behov av medicinska eller 

sociala rehabiliteringsinsatser. 

 En stödjande och pådrivande lots kommer att motverka problemet att som nyanländ 

hamna i utbildningsinsatser som saknar tydliga mål, vilket annars fördröjer 

etableringen på arbetsmarknaden. 

 Lotsens samarbete med AF, kommunen och anordnare av SFI och samhällsorientering 

är viktig, framförallt vid en revidering/vidareutveckling av etableringsplanen. 

(Prop. 2009/10:60, kap. 9.1) 

 

4.6.2 Etableringslotsens roll enligt Arbetsförmedlingen 

Enligt AF ska lotsen fungera som en inspirerande och stödjande länk mellan den nyanlände 

och arbetsmarknaden och därigenom förväntas lotsen underlätta och påskynda etableringen. 

Aktiviteter ska av lotsen anpassas och utformas gemensamt med den nyanlände utifrån dennes 

individuella behov och förutsättningar. Den nyanländes deltagande samt aktiviteter ska av 

lotsen rapporteras till AF. (Arbetsförmedlingen, 2010d) [Internet] Lotsens uppdrag enligt 

AF:s faktablad lyder;  

 

”hjälpa den nyanlände att genomföra etableringsplanen, stärka den nyanländes 

nätverk, ha kontakter med potentiella arbetsgivare, ge råd och stöd vid till 

exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning och jobbsökaraktiviteter, ge 

stöd i olika sociala frågor, och återrapportera till Arbetsförmedlingen om den 

nyanländes deltagande och aktiviteter. ” (Arbetsförmedlingen, 2010d, s.1) 

[Internet]. 
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Författarna har tagit del av ett förfrågningsunderlag som lotsexperten hänvisade till under 

intervjun. I detta underlag visas vilka krav som ställs för att bli lots. Kraven lyder: 

”Minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med den aktuella 

målgruppen i Sverige och därmed ha erfarenhet av bland annat 

integrationsprocessen. Minst ett års dokumenterad erfarenhet av att leda 

coachande samtal. Dokumenterad god kunskap i arbetsmarknad och samhälle 

dokumenterad erfarenhet av studie- och yrkesvägledning. Dokumenterad 

branschkunskap.” (Arbetsförmedlingen, 2011e, s.7) [Internet] 

 

I förfrågningsunderlaget nämns att kunskapskraven och erfarenheterna kan vara uppdelade på 

flera personer hos lotsföretaget (Arbetsförmedlingen, 2011e) [Internet]. 

 

4.6.3 Kritik kring etableringslotsens roll 

Innan regeringens förslag i proposition 2009/10:60 gällande lotsen blev fastställt i den nya 

reformen framkom ett antal invändningar från olika remissinstanser
10

. Bland annat 

efterfrågades en definition av vad lotsen är. Vissa instanser avvisade helt förslaget, däribland 

Statskontoret, Botkyrka kommun, Uppsala kommun, Örebro kommun och Sandvikens 

kommun. En motivering till avvisande var att systemet med lotsar var otydligt och inte 

förväntades leda till någon högre måluppfyllelse. En annan invändning var att dagens aktörer 

skulle behöva bättre samordning snarare än fler inblandade aktörer. Kritik framkom från flera 

håll att just samordningen mellan de olika aktörerna skulle försvåras med den nya aktören. 

Remissinstanser som bland andra SKL
11

, Socialstyrelsen och flertalet länsstyrelser, menade 

att vissa frågor bör utredas ytterligare innan systemet införs. Majoriteten av remissinstanserna 

ställde sig dock bakom regeringens förslag om att inrätta den nya aktören. Detta med 

motiveringen att lotsen antogs kunna medföra en ökad valfrihet och en ökad möjlighet till 

individanpassning. Bland de remissinstanser som ställde sig positiva till regeringens förslag 

menade ändå en majoritet att lotsens roll var otydlig. (Prop. 2009/10:60) I rapporten 

”Etableringsreformens 100 första dagar” går att finna resonemang om att det i genomsnitt tar 

sju år för en nyanländ att få jobb i Sverige (Rosenqvist, 2011). Med den nya etablerings-

                                                 
10

Begäran om att få synpunkter på förslag. Remissförfarandet innebär för regeringens del att myndigheter, 

organisationer m.fl. (remissinstanser) får yttra sig över t.ex. ett utredningsförslag. I riksdagen remitterar 

(hänvisar) kammaren inkomna propositioner, motioner, skrivelser m.m. till utskott för beredning och förslag till 

riksdagsbeslut. Ett utskott kan remittera ett ärende till ett annat utskott för yttrande, likaså till Lagrådet 

(Regeringen, 2012d )[Internet] 
11

 Förkortning av Sveriges Kommuner och Landsting. 
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reformen ska den nyanlände kunna försörja sig inom en tvåårsperiod med hjälp av den nya 

aktören, lotsen (Prop. 2009/10:60). Borlänge kommun har synpunkter på den nya aktören då 

de anser att lotsarnas syfte är otydligt förankrade hos de nyanlända, vilket kan resultera i att 

de istället avstår från att välja en lots eftersom detta är frivilligt. Kontentan kan då bli att de 

nyanlända efter tvåårsperioden, blir beroende av försörjningsstöd och därmed bidragstagare 

och inte självförsörjande individer (enligt samtal med Mottagningsenheten, Borlänge 

kommun). Flera synpunkter om lotsarna finns i rapporten ”Lyckad etablering av ny reform” 

där det framkommer att den nyanlände har svårt att själv bedöma kvaliteten hos lotsarnas 

tjänster. Något som också berörs är att lotsarna upplever stora skillnader sinsemellan i 

kontakten med kommunen. (Liyen, 2011) 

 

4.7 Borlänge kommun 

Borlänges invånarantal var 49 323 (SCB, 2012b) [Internet]. Av Sveriges totala flyktingkvot 

har Borlänge kommun under året 2011 mottagit 111 nyanlända varav 103 personer kommer 

från Somalia. (Migrationsverket, 2012b) Tidigare år har mottagandet varit något mer som år 

2010 där 346 st nyanlända togs emot. Som mest tog kommunen emot 368 nyanlända personer 

år 2009 och enligt Integrationsutskottet saknar flera av dessa utbildning och även i vissa fall, 

ett eget skrivspråk. I kombination med den låga utbildningsnivån och den nya reformen kan 

de nyanländas förutsättningar se olika ut vad gäller att komma ut i sysselsättning inom den 

tvåårsperiod som enligt reformen är gällande. (samtal med Integrationsutskottet, Borlänge 

kommun) 

Från den 1:a januari 2011 har Borlänge kommun infört en ny styrmodell som beskriver 

kommunens förhållningssätt och innehåller ett bestämt fokusområde, som för år 2011 och 

2012 är integration. Integrationsutskottet har i uppdrag att utveckla och anpassa kommunen 

till den förändrade kulturella och etniska sammansättningen av kommunmedborgare som äger 

rum över tid. De ska även samordna och utforma övergripande mål för integrationen i 

kommunen, även besluta för genomförande av kommunprojekt med integrationsanknytning 

(Borlänge kommun, intranät, 2012) [Internet]. 

Nedan presenteras Integrationsutskottets definition av fokusområdet integration 2011/2012 

genom att öka borlängebornas och kommunens personal kunskaper och förståelse inom 

området mångfald och integration: 
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”Kompetens 

• Öka borlängebornas och den kommunala personalens kunskaper och förståelse 

inom området mångfald och integration. 

• Skapa förutsättningar så att medborgarnas erfarenhet utifrån olika kulturell 

bakgrund kan utveckla den kulturella förståelsen i Borlänge. 

• Skapa förutsättningar så att den kompetens som många nya borlängebor har tas 

tillvara och berikar utvecklingen inom den kommunala organisationen och i 

Borlänge kommun som helhet. 

Information 

• Öka borlängebornas möjlighet att på sitt modersmål få muntlig och skriftlig 

samhällsinformation. 

• Öka borlängebornas möjlighet till dialog på modersmålet i kontakterna med 

kommunen” (Borlänge kommun, intranät, 2012) [Internet]. 

 

Författarna har uppmärksammat ett inslag gällande nyanländas etablering på arbetsmarknaden 

i SVT:s program Agenda, som sändes den 22 april, 2012. Där togs Borlänge kommun upp 

som föredöme gällande att utbilda nyanlända Somalier. I projektet ställs andra krav än att tala 

felfri svenska eller godkänt i gymnasiets kärnämnen, istället behövs en god fysik, god vilja 

och att arbeta självständigt.  De nyanlända utbildas till skogsröjare som enligt inslaget, är ett 

bristyrke i dagens Sverige eftersom det anses vara lågbetalt och ett hårt fysiskt arbete. Det 

framgår i inslaget att det är ett populärt projekt bland Borlänges Somalier då Integrations-

utskottet tar emot ca 15-20 ansökningar per dag via telefon. Flera personer av de intresserade 

kan inte säga något annat ord på svenska än ”skogen”. En annan kommentar kom från Arbets-

förmedlingens generaldirektör och avsåg den generella uppfattningen av det svenska språkets 

betydelse. Kanske behöver svenskarna ändra inställning och våga tänka i nya banor och inte 

generalisera att språket är viktigt i alla branscher. Förslag från en politiker var att utbildningar 

ska erbjudas så att rätt kompetens finns för det jobb som finns – för det finns jobb. Borlänge 

kommun ser det stora intresset och en önskan om att utveckla skogsprojektet till andra 

branscher finns, så som inom jordbruk, slakteri och trädgårdsskötsel. Det som ändå ska ses 

som viktigast är stoltheten till att försörja sig själv. (Sveriges Television, Agenda, 2012)   
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5. EMPIRI 

 

Här nedan redovisas en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Inledningsvis den 

genomförda intervjun med lotsexperten följt av intervjuerna med lotsarna. 

 

5.1 Etableringslotsexpert 
Författarna ändrar, efter en kort presentation av intervjupersonen, tempus till förstapersons-

perspektiv i framställningen av lotsexpertens intervjusvar i syfte att framhäva tyngden i 

expertens ord. Frågeställningarna är markerade med fet stil. 

 

Presentation av intervjupersonen 

Lotsexperten har 21 års erfarenhet av arbete inom AF varav de senaste 10 åren som chef. 

Lotsexperten tillhör avdelningen ”Verksamhetsstöd” och ansvarar för marknadsområdena 

Dalarna, Värmland och Örebro län. 

 

Vad innebär ditt uppdrag som lotsexpert? 

Arbetet innebär att frågor, synpunkter och strul gällande lotsarna ska kanaliseras genom mig. I 

uppdraget som sakområdesspecialist ingår även att genomföra leverantörsdialoger, vilket 

betyder besök hos lotsar runt i landet både inom och utom marknadsområdet. Det är en sorts 

kvalitetsuppföljning med lotsarna om vad som funkar och vad som finns att jobba vidare med. 

Jag sammanställer synpunkterna från lotsarna och skickar dessa vidare till avdelningen för 

strategi/integration som rapporterar vidare till departementet. Jag skulle vilja påstå att det här 

uppdraget skiljer sig markant från allt annat vi har gjort här på förmedlingen tidigare. Nu 

sitter vi med hela uppdraget kring personernas etablering och har ansvaret för personernas 

ersättning, vilket tidigare låg hos Försäkringskassan och A-kassan. 

 

Vilka krav ställs för att bli lots? 

Det finns ett förfrågningsunderlag där det framkommer vad personen ska ha för utbildning 

och en sak som är intressant är att det som står i förfrågningsunderlaget inte betyder att varje 

person ska ha de här egenskaperna, utan det räcker med att kompetensen finns sammantaget i 

företaget. Det gör ju att alla behöver ju inte vara yrkesvägledare, men någon kanske är det 

osv. Däremot ska man ha minst ett års erfarenhet av att arbeta med människor. Det har även 

förekommit lotsar som inte kan prata svenska och då kan man ifrågasätta hur väl man kan 
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integrera en person i svenska samhället och hur väl man känner till det här. Det som är svårt 

är att vi inte har något att jämföra med. 

 

Du som lotsexpert, vad anser du att lotsen ska leverera, inom ramen för den nya 

etableringsreformens strävan mot egen försörjning? 

Det som är viktigt och som jag fick lära mig från början var att jag hade en uppfattning om att 

det var mycket mer styrt det lotsen skulle göra, och det är jag ganska varse om att så är det 

inte. Det är väldigt öppet och upp till lotsen att lägga upp jobbet för att nå målet. Och 

egentligen är det så här att ju tydligare vi är etableringshandläggare i etableringsplanen är 

desto mer har ju lotsen att förhålla sig till. Ja, någonstans så bör man ju se en röd tråd, vad 

gäller etablering och att man tittar framåt. Så det här med mål och delmål tycker jag är en bra 

grej. Alla är ju inte så konkreta, men faktum är vart är vi på väg egentligen? Det är ju så att vi 

jobbar med personer som är 64 år också. Och i sådant fall, en etableringsplan och aktiviteter 

med en lots ser annorlunda ut för den som är 19. Och så ska det ju vara. Att man ska ut på 

arbetsmarknaden, ja det är ju huvudsyftet, att man ska bli självförsörjande men man ska också 

etableras och integreras. Och då ser jag att något som är jätteviktigt för lotsarna är att de 

signalerar när de ser saker hos individen. Både saker som behöver styras upp för att personen 

kanske behöver stöttning i någon annan form, mer stöd eller kanske sjukvård, eller att 

personen kanske är mogen för att gå vidare, exempelvis till en annan utbildning. Att lotsarna 

signalerar, så att saker och ting händer men även att det ser om det kanske håller på att gå 

galet. 

 

Anser du att lotsarna bidrar till snabbare egenförsörjning enligt reformens strävan, 

fyller de den funktionen? 

Där har vi ett jätteproblem för vi har ingen referensram att mäta emot. Men däremot när man 

pratar med sådana som varit nyanlända tidigare, till exempel många av lotsarna är tidigare 

nyanlända. De har själva varit i den här situationen, de säger att de tror stenhårt på det här. Att 

man snabbare kommer in. Jag har pratat med andra också som är nyanlända och de tror att det 

här är bra. Det ställer lite mer krav, de kommer in på AF och det pratas arbete snabbare. Det 

här med pengar är ju mer likt ett lönesystem nu än tidigare. Det är mer krav på individen på 

ett helt annat sätt. Så jag har inte hört någonting negativt på det sättet. Sen finns det ju alltid 

de personer som tycker att det är helt för jäkligt att de ska behöva göra något för att få pengar, 

men sådana finns det ju alltid. Men de är väldigt få. Överlag kan man säga att det känns som 

det här är positivt och att man ser individen på ett annat sätt. När det gäller en familj där det är 
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så att både mannen och kvinnan deltar så blir ju familjesituationen bättre. Så det syns på det 

sättet. Lotsarna, ja, de gör ju en del av det som kanske kommunen gjorde tidigare. Jag tror att 

kommunen träffar dem ändå, kommunen träffar de när handlar om barn exempelvis eller 

utbildning som SFI. Så rollerna blir tydligare nu. Att det inte är en som gör allt utan det är 

olika kontakter som har olika krav. Så kontaktnätet borde öka känner jag. Och vi kan 

konstatera att AF aldrig skulle kunna fixa det som lotsarna gör om inte vi hade ökat vår 

arbetsstyrka med tre gånger så mycket som idag, så är det. 

 

Hur ser du på att ersättningen för lotsen är resultat och prestationsorienterad? 

Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det, men däremot säger lotsarna själva att tre timmar 

är för lite, det tar mer tid. Snittet ligger på att man träffas 5-8 timmar i månaden. Man pratar 

om att man skulle vilja ha det mer differentierad så att man får högre ersättning för de som 

behöver mer timmar och kanske lite lägre för dem som behöver mindre. Men det är också 

jätte svårt, hur gör man ett rättvist system? Sen är det skillnad på de som gått i skolan och de 

som inte gått överhuvudtaget. När man pratar om analfabeter så är det ju ett mörkertal där, för 

är man analfabet på grund av att man inte har kunnat tillgodogöra sig utbildningen eller är det 

för att man inte har fått gått i skolan eller för att man är dyslektiker. Det är jättesvårt att 

avgöra. Det finns ju de här variablerna vad saker och ting beror på. Sex års utbildning, ja 

visst, men det kanske är lite skillnad på den som är juristutbildad eller den som kanske gått i 

koranskolan i två veckor i hela sitt liv. Spannet för de här individerna är så olika. Att det är 

baserat på att man kommer ut i anställning, ja det är väl ok, men som det är skrivet nu så är 

det så att den första utbetalningen är baserad på att man får en anställning som ska vara minst 

en viss tid, tre månader, men vi har varit med om att folk har börjat och sen att de har gått 

hem efter tre veckor. På grund av att företaget inte varit nöjda med det jobbet bemannings-

företaget gjorde, men bemanningsföretaget var nöjda med individerna men de kunde inte ge 

dem mer jobb just då utan det skulle bli senare. De fick ersättning utbetalt ändå fast de inte 

var kvar tiden ut. Där kanske man kan tycka att man måste vara kvar tiden ut för att 

ersättningen ska betalas ut. Men jag tycker att det är bra det här, att man ska markera att det är 

resultatet som är viktigt. 

 

Själva begreppet lots finns inte på något annat språk, hur hanterar ni det? 

Vi har inget generellt ord som vi använder. Det är olika och beror på hur duktiga de här 

tolkarna är. Guide är något som används mycket, men det är ju inte riktigt samma sak. Men 

det är mer likt än coach kanske. AF använder mycket mer tolk nu än vad vi gjorde tidigare. 
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Det är väldigt olika kvalité på tolkarna. Någon här hade haft en tolk som inte kunde översätta 

”kommun”. 

 

5.2 Etableringslotsarna 

Under denna rubrik ändrar författarna tillbaka tempusformen och belyser vissa av 

intervjusvaren genom citat i syfte att framställa resultatet mer levande. Eftersom det är 

fenomenet och inte personen som studerats redovisas resultatet i form av en sammanställning. 

De lotsar författarna intervjuat har varierad etnicitet, utbildning, arbetsmetoder, antal 

deltagare, målsättning och ambition. Av hänsyn till deras integritet syftar framställnings-

formen till att höja graden av anonymitet. 

 

Etableringsreformen har funnits sedan december 2010 och en del av respondenterna har varit 

med från starten, andra kortare tid, någon har endast arbetat som lots i en månad. Lotsarnas 

ursprung är framförallt somalier som själva kommit till Sverige som nyanlända eller andra 

nationaliteter, men även svenskfödda.  Vissa har varit i Sverige i ett par år och andra i ett par 

decennier. Respondenternas utbildningsbakgrund skiljer sig från grundskolenivå till 

universitetsnivå likaså varierar företagskonstellationen. Både enmansföretag och lotsföretag 

med flera anställda lotsar finns representerade i denna studie. Deltagarantalet varierar från sex 

nyanlända, till ett tjugotal. Hos samtliga respondenter är de flesta deltagarna av somaliskt 

ursprung och den övervägande delen är män. 

 

Anledningen till att de arbetar som lotsar är bland annat att de har erfarenhet av att själva 

kommit som nya till Sverige och vill dela med sig av sina erfarenheter. En annan anledning är 

tidigare erfarenheter av arbete med nyanlända, ett intresse för nyanländas etablering, eller att 

ha ett arbete i väntan på betygsbedömning från hemlandet ” man måste jobba med 

någonting”. 

 

5.2.1 Om att värva nya deltagare 
Lotsarna får sina deltagare dels genom etableringshandläggarnas så kallade lotsbank på AF, 

där finns alla registrerade lotsföretag tillgängliga för den nyanlände att välja bland. Andra 

kanaler för att värva nya deltagare kan vara genom somaliska föreningen, samarbete med 

andra föreningar eller via närhetsprincipen. Många gånger väljer deltagare sin lots genom 
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vänner och bekantas rekommendationer. Språkkunskap är en genomgående faktor till valet, 

där exempelvis en somalisktalande lots attraherar somaliska deltagare.  Det förekommer 

ibland, enligt någon respondent, att vissa lotsar erbjuder exempelvis gymkort för att värva 

medlemmar. Dock har ingen av de respondenter som medverkat i studien medgivit att de 

använt sig av denna metod.  Det framkommer däremot att ett annat sätt att attrahera deltagare, 

kan vara att exempelvis erbjuda extra svenskundervisning eller hjälp med körkortsteori, vilket 

sprider sig och genererar nya deltagare. Andra exempel kan vara att dela ut körkortsböcker 

och USB minnen med teori samt i vissa fall datorer, eller att i sammanhang där det befinner 

sig många nyanlända, dela ut sitt visitkort. 

 

5.2.2 Om rollen som etableringslots och dess främsta innehåll 
Något som driver flertalet lotsar i deras arbete är att de själva har erfarenheter av att vara 

nyanländ. Respondenterna kan inte ge en generell bild av vad lotsuppdraget innebär då det i 

högsta grad är individorienterat. De framhäver att deltagarnas olika förutsättningar påverkar 

lotsens agerande. Samtliga lotsar är medvetna om att startsträckan för att komma ut i arbete 

för deltagarna skiljer sig. Genomgående berättar respondenterna att det första året med en 

deltagare handlar om samhällsorienterade insatser vilket till stor del innebär att ha kontakt 

med olika myndigheter, läkare och att översätta brev. 

 

”Jag hade ju arbete som fokus till en början, men jag insåg snabbt att språket är prio1!” 

 

”Lots är ju att hjälpa de som är nyanlända, och första steget är att jag måste hjälpa dem att 

komma in och lära känna det svenska samhället.” 

 

”Jag vet hur det är när man kommer som ny till ett land och inte vet hur någonting fungerar. 

Jag vet hur svårt det är och jag kan hjälpa dem att klara sig i det nya landet.” 

 

”Bidra med kunskap och erfarenhet, då när man kommer som ny till ett land så tänker man 

inte på vissa saker. Då kan lotsen hjälpa till. Ganska enkla och basala saker som man kan 

tycka vara självklart, men som en nyanländ saknar kunskap inom. Det är jätte viktigt att 

påvisa hur samhället fungerar och ha tydlig målsättning om jobb och sysselsättning. Det som 

är viktigt i etableringen är språket.” 

 

Något som samtliga respondenter lyfter fram är att språket är viktigt för etableringen och att 

många deltagare vill ha och är i behov av läxhjälp. Vad som upptar den mesta tiden varierar 

något mellan respondenterna, någon menar att den mesta tiden går åt till att hjälpa deltagare 

med körkortsteori. Genomgående handlar lotsens arbete mycket om att hjälpa till med 

praktiska saker. 
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”Det är att betala räkningar eller visa hur man kan använda internet. Det kan även vara att 

följa med dem till arbetsförmedlingen, eller att boka en tid hos en läkare eller hos sin 

handläggare på arbetsförmedlingen. Saker som rör hur samhället fungerar. Ibland kan de 

ringa till mig om de är någonstans på stan och vill att jag ska översätta via telefonen då de 

ska köpa något, då får jag tolka. Det är varierande arbetsuppgifter. Vi gör mycket som inte 

finns skrivet i någon regel.” 

 

”De deltagarna som jag har är relativt nyanlända så de har precis fått sitt uppehållstillstånd 

vilket ofta betyder mycket praktiskt stöd att komma igång med studier och få allt att flyta.” 

 

”Mycket myndighetshjälp, banken och försäkringskassa och sjukvård. Min somaliska kollega 

kom till Sverige för 5 år sedan och uppmanar våra sökanden att ”ni har tur ni” för nu finns 

lotsen som ska hjälpa till med att etablera. Det gjorde det inte då när denne kom till kalla 

Sverige mitt i vintern. AF har inte tid att göra detta som vi lotsar gör.” 

 

 

5.2.3 Deltagarnas förväntningar på etableringslotsen 
Lotsarna har ofta höga förväntningar på sig från sina deltagare. Det framkommer under 

flertalet intervjuer att deltagarna många gånger tror att lotsen i stort sett kan dela ut arbeten. 

 

”Deltagarna får information från sin handläggare på AF att lotsen hjälper dig med jobb. Så 

när deltagaren har valt lots så är den helt inställd på att börja jobba. Vi berättar att det inte 

är så enkelt att börja jobba på en gång, utan språket är viktigt att lära sig först. Ett bra sätt 

att göra det i väntan på SFI, är att ha praktikplats. Vill inte deltagaren ha praktik förekommer 

det att den vänder sig till en annan lots.” 

 

”När jag träffar mina sökande första gången så har de en bild av att jag ska kunna ge jobb 

från ena dagen till den andra. Men det är ju inte så det går till riktigt.” 

 

”De flesta förväntar sig att få jobb. De vill även ha körkort. Det är få som vill ha utbildning. 

Det kan vara tufft som lots för det är svårt att ge dem ett jobb. Vi kan inte lova dem det, men 

vi försöker genom att dela ut deras CV till olika företag.” 

 

”Det är olika, men allmänt så vill de ha information om hur de kan hitta jobb eller praktik. 

De vill ha hjälp med svenska språket. En del vill ha hjälp med körkortsteori eller liknande. 

Men mestadels vill de ha hjälp med att hitta en praktikplats eller ett jobb. Men vi kräver alltid 

att om du vill jobba så måste du läsa svenska som ett första steg.” 

 

Likaså förväntas lotsen vara tillgänglig för sin deltagare utanför kontorstid. Det framkommer 

under flertalet intervjuer att deltagare kan ringa sin lots dygnets alla timmar om de vill ha 

hjälp av dem i tolkningsärenden eller om de har andra frågor. Flera respondenter berättar att 
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de även har kontor hemma för att kunna bistå på kvällar och helger vid behov. Det 

framkommer även att lotsen utöver att tillmötesgå sina deltagare måste ställa krav. 

 

”Deltagaren måste veta vad som krävs under dessa två år. Det är viktigt att ställa krav och 

vara tydlig kring vad som förväntas att du ska klara av under dessa två år. Då ser deltagaren 

allvarligare på sitt eget ansvar, i stället för att bli försörjd. Ett bidragsberoende kan leda till 

ett utanförskap.” 

 

5.2.4 Om att disponera tiden 
Det framgår i samtliga intervjuer att respondenterna finner att de enligt reformen avsatta tre 

timmarna i månaden per deltagare långt ifrån är tillräckliga. 

 

”Det är inte så mycket som krävs för att de ska ringa mig varje dag.” 

 

”Det blir mera än 3 timmar, för 3 timmar räcker inte långt. Om jag skriver 5 eller 15 timmar 

i tidrapporten till AF spelar ingen roll för jag får ingen ersättning för det i alla fall. Den här 

körkortteorin som jag erbjuder tar en otrolig tid så det blir säkert en 12 timmar i månaden.” 

 

”Det är olika hur mycket tid som krävs, men i början är det mer än tre timmar i månaden.” 

 

Det förekommer gruppträffar men individuella träffar är vanligast, detta för att deltagarna har 

individuella behov, enligt samtliga respondenter. De respondenter som ordnar gruppträffar 

gör det en gång per månad. Några respondenter upplevde att gruppträffar blir svåra att 

genomföra när deltagarna talar olika språk, en annan anledning är att de inte har tillräckligt 

stora lokaler. Någon respondent har möjlighet att utnyttja en lokal tillhörande en oberoende 

förening vid dessa tillfällen. 

 

”Alltid enskild träffar, för att det är så individuella ärenden de vill ha hjälp med. Exempelvis 

att gå till skattemyndigheten eller öppna ett konto. När de varit här längre kan ärendena 

handla om att exempelvis visa dem till sin praktikplats, översätta brev eller liknande.” 

 

Några respondenter har ett större deltagarantal och brottas även de med att få tiden att räcka 

till. 

 

”Vi delar ut halvtimmar ibland. Men deltagarna har svårt att förstå ibland, så vi jobbar 

mycket extra. Vi är tillgängliga hela tiden. De kan komma sent på eftermiddagen när man är 

på väg hem och då får jag stanna kvar. Ibland blir de arga för de tror att jag får mycket 

pengar för att hjälpa dem och då vill de ha hjälp hela tiden. Det har med kulturen att göra.” 
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”En del har mycket behov av hjälp med den sociala biten. Det kan vara allt från myndigheter 

till att gå tillsammans och ställa sig i kö till något, det är mycket pappersexercis.” 

 

5.2.5 Om integration i svenska samhället 
Respondenternas uppfattningar skiljer sig inte särskilt i denna kategori, en gemensam 

nämnare är språket vilket alla anser att är det viktigaste för att etableras i svenska samhället. 

Merparten av respondenterna ser fördelen i att själva ha kommit som nyanländ och vet då av 

erfarenhet vad man som ny behöver. 

 

”Det finns mycket att lära kring det svenska systemet för de nyanlända. Det finns koder i 

Sverige som man måste förstå, exempelvis tiden, om vi i Sverige har ett möte klockan ett då 

menar vi klockan ett. I Somalia kan det betyda att man kommer klockan två. Det är stor 

skillnad på kulturen. Det är mycket som de behöver lära sig i ett nytt land.” 

 

Respondenterna har åsikter om svenska för invandrare (SFI) som enligt den nya reformen är 

kommunens ansvar. Det framkommer även under intervjuerna att många deltagare upplever 

att det svenska språket är svårt. 

 

”SFI har börjat belöna de som klarar kurserna vilket har lett till att fler helt plötsligt lär 

sig!” 

 

”SFI köer är långa och en dag fick jag ett samtal som gällde en av mina sökande som går där. 

SFI ville ta ur X för att denne lär sig svenska för dåligt och ansåg att X tar en plats för någon 

annan i kön. Vi är ju människor allihopa, det tar olika tid för oss alla och just den här 

personen har ingen tidigare skolgång ifrån hemlandet och är analfabet. Det är ju helt otroligt 

att det förekommer sådana här samtal. Det är ju därför min sökande går på SFI för att lära 

sig svenska!” 

 

”Man måste lära sig svenska, det är steget mot arbetsmarknaden. Det tar tid, men för sin 

egen skull så måste de lära sig. Jag hjälper en del personer att lära sig svenska före SFI. En 

del tycker att svenska språket är för svårt och det talas ju enbart i Sverige och därför är de 

inte riktigt motiverade att lära sig språket. Men jag säger; du ska ju bo här i Sverige och då 

måste du lära dig språket. Det är din framtid här i Sverige. Du måste lära dig allt här i 

Sverige. Språket är en bro.” 

 

”Det finns de som får vänta uppemot ett år och kravet för att arbeta är att du ska kunna 

svenska, så det är ett hinder.” 

 

”I vissa kommuner finns det platser direkt på SFI. Här i Borlänge kan det vara lång kö, det 

kan vara helt fullt. Det är absolut ett problem för deltagarna att de får vänta länge. De har ju 

två år på sig och om de får vänta nästan ett år på SFI så kommer man efter mycket.” 
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5.2.6 Om integration på den svenska arbetsmarknaden 
Samtliga respondenter menar att framförallt språket är ett hinder för deltagarnas etablering på 

arbetsmarknaden. 

”Det är ju språket som är problemet. Om de behärskar språket så kan de komma in på 

arbetsmarknaden.” 

 

”Det svåra är hur man ska komma in på arbetsmarknaden när man inte har språket. Språket 

är det viktigaste.” 

 

”Ett problem är när en arbetsgivare ska intervjua en deltagare som inte kan språket så bra. 

Det blir svårt.” 

 

”Kortare anställningar går att få fram men ett hinder kan vara det svenska språket.” 

 

”Ja, det är ju tyvärr språket – återkommande rakt igenom.” 

 

”När jag talar med arbetsgivare så blir jag varje gång bemött med frågan om de kan språket. 

Kan de inte språket så får de tyvärr ingen praktikplats. Det är språket som är återkommande 

hela vägen, jag är välkommen att höra av mig igen till arbetsgivarna när sökandena har lärt 

sig språket något.” 

 

Samtliga respondenter vittnar om att det i första hand handlar om att motivera deltagarna till 

att lära sig det svenska språket, att strävan mot arbetsmarknaden finns, men att språket är 

första prioritet. Respondenterna är eniga om att målet att nå egenförsörjning inom en tvåårs-

period är svår att uppnå. 

 

”Det kommer ta längre tid att etablera än vad reformen säger.” 

 

”De flesta av mina deltagare är nya, den som varit här längst har varit här i ett år. Jag tror 

att de vill försörja sig själva, de vill jobba. De vet att de har två år på sig att komma in på 

arbetsmarknaden och de vet att de måste hitta en bra väg, det snabbaste sättet.” 

 

”Det är mycket lättare för de som varit här en längre tid. Det är som natt och dag faktiskt. 

Första året får vi inte ut någon. Det blir en väldig skillnad sedan då de lärt sig lite koder och 

kan språket. Man kan säga att efter två år kan de systemet och språket och då är det betydligt 

lättare.” 

 

”Skulle vara bättre om man i framtiden efter den 1/12 får ha sina deltagare längre än två år 

för att lyckats med att etablera dem även på arbetsmarknaden, för det kommer ta längre tid 

att nå dit med tanke på att tidigare tog det sju år att nå en etablering och nu helt plötsligt ska 

det ta två år. Jag siktar på att det kanske kan ta i genomsnitt fem år, då har man i alla fall 

minskat glappet med två år, det är bra.” 

 

En respondent av de tillfrågade har en deltagare som lyckats få en anställning. En annan hyser 

stora förhoppningar att en av sina deltagare, en högutbildad kvinna, kommer att få en 
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anställning inom tvåårsperioden. Den som har en utbildning från sitt hemland har enligt 

respondenterna bättre förutsättningar att integreras på arbetsmarknaden. Flertalet menar att det 

har sin grund i att den som gått några år i skolan har lättare att klara SFI, därmed ökar 

chanserna. Respondenterna vittnar om att en hög grad av deltagarna helt saknar utbildning 

från hemlandet och flera är analfabeter. 

 

”Det är olika, den som har gått i skolan i minst två tre år har större möjligheter att klara SFI. 

Då kan den ha möjligheter att söka jobb eller praktik. Men de flesta klarar inte att komma ut 

på arbetsmarknaden inom två år.” 

 

”Det är olika hur lång tid det tar att lära sig, det beror mycket på om de har någon utbildning 

tidigare. De som kan andra språk har lättare att lära sig ett till. Men de flesta är 

analfabeter.” 

 

”De som har kortare skoltid än fem år från hemlandet riktas etableringen mot samhälls-

orientering, medan de deltagare som har yrkesutbildning till exempel inom vården från 

hemlandet har lättare att etableras.” 

 

”Jag får sökande som knappt kan säga ”Hej”, de har precis fått sitt uppehållstillstånd. Det 

går inte att erbjuda arbete förrän de har lärt sig svenska, det tar olika tid beroende på 

förutsättningarna. Jag har en högutbildad sökande och denne ligger i framkant vad gäller att 

inom närmaste framtiden hitta ett arbete. Den första sökande jag fick, är analfabet och jag 

har svårt att tro att arbete kommer ens kommer på tal inom en tvåårsperiod.” 

 

Samtidigt resonerar några kring att det är svårt att börja arbeta med något specifikt man är 

utbildad till i sitt hemland då andra regler gäller i Sverige. Hur de utländska meriterna 

värderas ifrågasätts. 

”Framförallt de som har utbildning på högskolenivå från hemlandet får en kortare 

startsträcka för att nå ut i arbete. Men där märker vi att arbetsgivare är rädda för att anställa 

någon med utländska meriter.” 

 

Trots de språkliga barriärerna vittnar respondenterna om att möjligheterna till en praktikplats 

är relativt god. En respondent har lyckats få en deltagare i arbete efter avslutad praktik. I 

många fall vill deltagarna inte ha en praktikplats utan en anställning. En praktik kan variera 

från ett par veckor upp till sex månader och gemensamt för flertalet respondenter är att de ser 

praktiken, inte enbart som en väg in i arbetslivet, utan även som en betydande del i språk-

träningen. Lotsarna söker främst praktikplatser för sina deltagare inom större matvarukedjor, 

men även inom barnomsorgen och posten. Någon av respondenterna ser potential hos sina 

deltagare att på sikt arbeta inom sociala omsorgen, skola, dagis men även inom detaljhandeln. 
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”De brukar säga att de inte vill ha praktik utan det är jobb de vill ha. Men det handlar om 

språket hela tiden. Vi säger att om du praktiserar är det ett sätt att lära sig språket.” 

 

”Jag har också stött på att de personer som fått en praktikplats har väldigt svårt att få jobb 

där när praktiktiden är över. De får inte chansen att få en anställning. Det är inte svårt att få 

en praktikplats, men det är svårt att få en anställning. Det finns en del som börjat på en 

praktik och senare fått jobb, men de är inte så många. Det är ett sätt att komma in på 

arbetsmarknaden.” 

 

”Praktik är lättare, vi har sju personer som ska börja nästa vecka. Deltagarna tror att de 

kommer att få jobb efter praktiken, men jag tror inte att det blir så. Företaget vill bara ha 

praktikanter. Deltagarna kan bli arga då de känner att de jobbar gratis och aldrig får något 

riktigt jobb.” 

 

 

Att starta eget företag nämner flertalet respondenter som en drivkraft hos sina deltagare, 

främst bland de kvinnliga deltagarna. Bland annat har två somaliska butiker öppnat i Borlänge 

och en restaurang är på gång. Respondenterna menar att det krävs att de hjälper deltagaren en 

hel del när det gäller att starta eget då det är mängder av lagar och regler kring detta i Sverige. 

Enligt en respondent har en av deltagarna haft för avsikt att starta egen verksamhet, men 

upplevde regelverket övermäktigt och valde att vänta med det. 

 

”Det är en avancerad process att öppna eget i Sverige.” 

 

”Somalierna kan ha rädsla för att starta eget då det är rädda för att kanske inte ha 

kunskapen som krävs för att bedriva eget företag. Det kan ha förödande konsekvenser om 

man missköter ekonomin.” 

 

5.2.7 Vad konkret görs för att bidra till snabbare etablering? 
Samtliga respondenter har av olika anledningar svårt att besvara denna fråga. Dels beroende 

på att de verkat som lots under en kortare tid, men i flertalet fall beroende på att deras 

deltagare är långt ifrån arbetsmarknaden i nuläget. Samtliga respondenter menar att de har bra 

kontakt med AF, men är samtidigt överens om att deras arbete som lots till största delen 

handlar om sociala frågor och praktisk hjälp. 

 

”Jag berättar för dem vilka olika sätt det finns att komma ut på arbetsmarknaden snabbt. 

Exempelvis talar jag om att de måste lära sig svenska. Men de måste även lära sig den sven-

ska kulturen och det svenska beteendet.” 
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”Det beror helt på individen; om du vill jobba här i Sverige, oavsett vilket land du kommer 

ifrån eller vilket ursprung, det beror på dig. Du måste kämpa och ha ett mål. Sådant berättar 

jag och på det viset motiverar jag dem.” 

 

”Genom att erbjuda utbildning för att höja kompetensen, se till god hälsa men framförallt den 

egna ambitionen hos deltagaren. Våra deltagare är relativt nyanlända och behöver språket 

och samhällsorienteringen innan vi kan börja jobba vidare med anställningsbarhet.” 

 

5.2.8 Om den resultatinriktade ersättningen 
Huruvida den prestationsbaserad ersättningsform för lotsarna är drivkraften i arbetet, är svårt 

att svara på. Det är endast ett fåtal respondenter som uttalat sig i frågan då de andra inte kan 

eller vill svara. 

 

”Nackdelen är att startersättningen inte täcker kostnaderna, vilket blir följden av att man inte 

kan anställa så många.” 

 

”Resultat 2 är bara aktuell för en av mina sökande, men jag skulle ha varit lots utan 

ersättningen. För grundersättningen är jätte låg. Det bär sig inte om man arbetar med detta 

på heltid.” 

 

5.3 Empiridiskussion 
Genom intervjuerna med de lotsföretag som deltagit i studien finner författarna sig ha uppnått 

en mättnad, då de avslutande intervjuerna inte gav några nya fynd. Därmed har studiens syfte 

uppfyllts genom de sex genomförda intervjuerna med lotsar, detta i kombination med det 

perspektiv som intervjun med lotsexperten tillförde studien. 
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6. ANALYS/DISKUSSION 

 

I nedanstående avsnitt kommer författarna att analysera/diskutera det empiriska resultatet 

med stöd från den valda teoretiska referensramen inom studiens ämnesområde. 

 

6.1 Om integration 

Integrationspolitiken i Sverige har varit otillfredsställande och kommer enligt Brekke (2007) 

troligtvis fortsätta vara omtalad och väcka debatt. Under studiens process har författarna 

uppmärksammat debatten och märkt av att åsikterna kring ämnet integration är många. Enligt 

Migrationsverket är Sverige ett föregångsland vad gäller flyktingmottagande (Migrations-

verket, 2012a) [Internet]. En stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder 20 - 64 år och 

många som bosätter sig i storstäderna är högutbildade men samtidigt finns det i andra delar av 

landet de invandrare som är lågutbildade och även analfabeter (SCB, 2009a) [Internet]. Av 

respondenterna framgår att den största delen nyanlända i Borlänge är somalier, de flesta är 

lågutbildade och även i vissa fall analfabeter. I författarnas genomförda förstudie framkom 

även där att en stor del av Borlänges nyanlända tillhör denna kategori. Darvishpour m.fl. 

(2008) menar att de utrikesfödda inte deltar som övriga befolkningen i arbetslivet och lyfter 

fram somalier som en extra utsatt grupp där sju av tio saknar arbete. 

 

En annan forskning som också styrker resonemanget gällande sysselsättningsgraden hos 

gruppen somalier är Nekby (2002), som även kopplar avsaknaden av arbete till hur länge 

individerna har vistats i landet.  Regeringens långtidsutredning påvisar även där att syssel-

sättningsgraden för invandrarna påverkas av vistelsetiden i Sverige (Regeringen, 2011b) 

[Internet]. Författarna har inte funnit detta samband gällande vistelsetiden då respondenternas 

deltagare till stor utsträckning varit i Sverige en kortare tid. En respondent ser svårigheten i att 

etablera någon på arbetsmarknaden under det första året då de sociala koderna och språket tar 

tid att lära sig. Enligt Kadhim (2000) är invandrarpolitikens syfte är att förändra för 

invandrarna så att de kan konkurrera på lika villkor som övriga befolkningen samt påverka sin 

egen livssituation och även vara aktiva i samhällsutvecklingen (Kadhim, 2000). Som ett steg i 

den riktningen har Sveriges integrationspolitik förändrats genom införandet av den nya 

etableringsreformen vars syfte är att främja nyanländas etablering genom att minska den långa 

etableringstiden och öka möjligheten till egenförsörjning (SFS 2010:197). 
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6.2 Om den nya aktören 
I reformen framgår att en ny aktör har införts på marknaden, lotsen, med uppdrag att hjälpa 

den nyanlände att etableras i samhället och på arbetsmarknaden under en tvåårsperiod (Prop. 

2009/10:60). Propositionens beskrivning av lotsens roll framstår enligt författarna som 

otydlig, då uppdraget dels innebär att verka arbetsförberedande och samtidigt ha en bredare 

roll som innefattar att ta hela individens sociala situation i beaktning. Lotsen ska dessutom 

vara pådrivande, stödjande, nätverksbyggande samt vara länken mellan den nyanlända och 

samhället (Prop. 2009/10:60). I intervjun med lotsexperten framkom det att lotsens arbets-

uppgifter är svagt styrda vilket innebär att de själva ansvarar för på vilket sätt de lägger upp 

sitt arbete. Den svaga styrningen var lotsexperten, enligt intervjun, inte medveten om innan 

reformen trädde i kraft, men blev snabbt varse om detta faktum. I utredningsförslaget innan 

reformens inträde kritiserades lotssystemet av flertalet remissinstanser, på grund av att det 

uppfattades som otydligt (Prop. 2009/10:60). Författarna har under studiens process stött på 

en tydlig förvirring, från flera håll, kring vad lotsens uppdrag innebär och vilken betydelse 

lotsarna kan ha för den nyanlände. Enligt författarna är lotsens uppdrag omfattande och det 

finns ett stort tolkningsutrymme i reformens beskrivning av vad lotsens konkreta uppgifter är. 

Enligt propositionen bör lotsen se till individens behov från fall till fall och därmed individ-

anpassa etableringsinsatserna (Prop. 2009/10:60). Detta resonemang styrks av samtliga 

respondenter, vilka inte kunde ge en generell bild av vad lotsuppdraget innebär. Enligt 

respondenterna beror det på de nyanländas olika förutsättningar varför arbetsinsatserna blir 

högst individorienterade. Då flertalet av respondenterna själva en gång har kommit som 

nyanlända, vet de av erfarenhet vad som krävs för att etableras i samhället vilket till en början 

innebär mycket praktiskt hjälp såsom kontakt med myndigheter och sjukvården. Samtliga 

respondenter bekräftar att deras arbete till stor del handlar om bistå i frågor kring det svenska 

samhället. 

 

Genom den nya reformens inträde har AF hela etableringsansvaret för de nyanlända och enligt 

lotsexperten skiljer sig detta uppdrag från alla andra tidigare förändringar som lotsexperten 

varit med om under sin tid på AF. AF har numera hela ansvaret kring de nyanländas 

etablering och även vad gäller personernas ersättning (Prop. 2009/10:60). Det ställs högre 

krav på den nyanlände i den nya reformen då exempelvis individen själv ansvarar för sitt 

deltagande i aktiviteter, 40 timmar i veckan, för att vara berättigad full etableringsersättning 

(Arbetsförmedlingen, 2012c) [Internet]. Lotsexperten drar parallellen att detta är likt ett 

lönesystem och menar vidare att familjesituationen ekonomiskt blir till det bättre i de fallen 
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både mannen och kvinnan deltar i aktiviteter. En respondent lyfter fram vikten av att vara 

tydlig som lots och ställa krav på deltagarna, för att de på så vis tar sitt egenansvar på allvar. 

Detta resonemang, som är helt i linje med reformens strävan, uppfattar författarna inte som 

helt förankrat hos samtliga respondenter, då deltagarna i vissa fall förväntar sig att bli 

”serverade” både arbeten och ständig tillgänglighet av sin lots. Respondenten poängterar 

vidare betydelsen av att den nyanlände är medveten om vad som krävs under tvåårsperioden. 

På så vis kan deltagaren på sikt undvika ett bidragsberoende och ett utanförskap menar 

respondenten. Detta uttalande bekräftar Delander m.fl. (2005) i resonemanget att längre 

perioder av arbetslöshet för utrikesfödda kan leda till bidragsberoende och utanförskap i 

samhället och på arbetsmarknaden, vilket minskar chanserna att bli egenförsörjande. 

 

Egenansvaret i etableringsreformen ger den nyanlände möjligheten att fatta egna beslut 

genom att ta eget ansvar och på så vis får den nyanlände mer makt och inflytande i det 

svenska samhället. Den nyanlände ska enligt reformens strävan mot egenansvar själv välja sin 

lots, byta lots om så önskas eller avstå från att ta del av lotsens tjänster. (Prop. 2009/10:60).  

Författarna erhöll genom förstudiens samtal med olika instanser information gällande kritik 

kring de nyanländas eget ansvar att välja lots. Indikationer framkom att lotsens syfte är 

otydligt förankrat, vilket kan resultera i att de nyanlända avstår från att välja en lots eftersom 

det är frivilligt. Det framkom även i förstudien att det är problematiskt att definiera för den 

nyanlände vad en lots är, då ordet lots saknar motsvarighet på de nyanländas språk. 

Etableringshandläggaren använde därför ordet ”kompis” som tolken i sin tur förmedlar till 

den nyanlände. Den definitionen som lotsexperten använder är ”guide” men menar att det inte 

är en optimal definition. Samtidigt menar lotsexperten att ett dilemma kring definitionen är 

hur den tolk, som alltid finns närvarande i samtalen mellan AF och den nyanlände, väljer att 

översätta ordet lots. Författarna ser en direkt problematik i att det inte finns en enhetlig 

definition, inte ens inom samma myndighet. Av de två intervjuade personerna inom AF 

framkom två skilda benämningar och författarna har inte vetskap om hur resterande personal 

väljer att definiera ordet lots. Problematiken kan i förlängningen bidra till en förvirring hos de 

nyanlända, då det beroende på vilken handläggare de har hos AF kan få olika definitioner. 
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6.3 Om att bedöma etableringslotsens kvalité och kompetens 
Utöver problematiken gällande definitionen ser författarna ytterligare ett bekymmer i 

proceduren kring valet av lots, detta då det framkommit av respondenterna att ”erbjudanden” 

till de nyanlända förekommer. Dessa kan exempelvis bestå av körkortsböcker, datorer eller 

extra svenskundervisning. Enligt författarna kan detta resultera i att den nyanländes val av lots 

inte görs utifrån det individuella behovet och lotsens kompetens, utan i stället kan det 

erbjudande som den nyanlände attraheras av blir den avgörande faktorn. Författarna styrker 

sitt resonemang i den genomförda rapporten ”Lyckad etablering av ny reform” (Liyen, 2011) 

där det framgår att den nyanlände har svårt att bedöma kvalitén på de olika lotsarnas 

tjänsteutbud. På så vis menar författarna att valet av lots därför kan grundas i ett erbjudande 

då de nyanlända inte har någon referensram att utgå ifrån. Gällande lotsarnas kvalité så ingår 

det i uppdraget som lotsexpert att genomföra leverantörsdialoger. Det betyder enligt 

lotsexperten att denne reser runt och besöker lotsarna i syfte att göra kvalitetsuppföljning om 

vad som fungerar och vad som finns att jobba vidare med. Synpunkterna sammanställs och 

skickas vidare för att till sist rapporteras till departementet. 

 

Vad gäller lotsarnas kompetens framgår det av intervjun med lotsexperten att de 

kvalifikationer som är ställda från AF ska finnas sammantaget i lotsföretaget, på så vis 

behöver inte alla vara yrkesvägledare, men däremot ska varje lots ha minst ett års erfarenhet 

av att arbeta med människor. Respondenternas bakgrund skiljer sig stort, då någon arbetat 

som tolk tidigare, en annan är utbildad lärare, något de flesta har gemensamt är att de tidigare 

kommit som nyanlända. Författarna ser fördelen i att en stor del av respondenterna har 

praktisk erfarenhet av att vara nyanländ vilket innebär att de har gått igenom processen och 

därmed vet vad som är viktigt för att etableras i det svenska samhället. 

 

6.4 Om etableringslotsens flexibilitet 
Respondenterna menar att de finns tillgängliga långt över det reformen anger. Enligt reformen 

har deltagarna rätt att disponera tre timmar i månaden, varav två timmar i grupp, med sin lots 

(Prop. 2009/10:60). Någon respondent menar att vissa deltagare kan bli arga eftersom de tror 

att lotsen får mycket pengar för att hjälpa deltagarna och därmed kräver de hjälp hela tiden. 

Författarna uppfattar att lotsarna är synnerligen flexibla och hjälper sina deltagare med både 

små och stora frågor genom sin ständiga tillgänglighet. Respondenten lägger den största delen 

av sin tid på att hjälpa sina deltagare med praktiska saker såsom kontakter med myndigheter, 
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läsa och översätta post, följa med till banken och vara behjälplig vid kontakter med sjukvård. 

Lotsexperten menar att AF inte skulle klara etableringsuppdraget utan lotsarnas hjälp. 

Författarna ser ett samband mellan respondenterna och Nicksons m.fl. (2011) resonemang 

gällande mjuka färdigheter där Nickson m.fl. (2011) beskriver att personlighet, attityd och 

beteende värdesätts framför den formella eller tekniska kunskapen. Författarna ser lotsarnas 

mjuka färdigheter i uttryck av deras engagemang och ständiga tillgänglighet för sina 

deltagare, som mycket värdefulla. Enligt samtliga respondenter ger de sina deltagare mer tid 

än vad som är inom ramen bestämt.  Enligt lotsexperten avsätter lotsarna i snitt mellan fem till 

åtta timmar i månaden per deltagare. Respondenterna uppgav att spannet ligger upp emot 15 

timmar i månaden per deltagare i vissa fall, och att ersättningen inte täcker kostnaderna.  

 

6.5 Om språkets betydelse 
AF har enligt reformen huvudansvaret för den nyanländes etablering, men den huvudsakliga 

kontakten med den nyanlände har däremot lotsen. Ett dilemma gällande otydligheten kring 

lotsens roll kan författarna knyta an till respondenternas uppfattning om sina deltagares 

förväntningar. Samtliga respondenter menar att de nya deltatagarna tror att de ska få ett jobb 

från en dag till en annan, i och med att de har valt en lots. Respondenterna menar att det är 

den informationen som deltagaren har fått från AF. Respondenterna menar vidare att de i 

inledningsskedet måste ge information till deltagaren att det första steget mot arbets-

marknaden är att lära sig svenska språket genom SFI. Enligt Delander m.fl. (2005) är 

bristande språkkunskaper en av de främsta faktorerna till att invandrare har en lägre 

sysselsättningsgrad. Även Regeringens långtidsutredning (Regeringen, 2011b) [Internet] 

belyser denna problematik. En av respondenterna har inriktat sig på att erbjuda extra 

svenskundervisning till sina deltagare, andra respondenter erbjuder läxhjälp och menar att 

behovet är stort. Eftersom behovet är stort och språket anses vara en framgångsfaktor i 

etableringen, föreslår författarna att samtliga deltagare bör erbjudas läxhjälp och att lotsarna i 

vissa fall bör omprioritera sitt tjänsteutbud. En utdragen etableringsperiod riskerar att 

framkalla ett bidragsberoende till följd av att de nyanlända aldrig kommer in på arbets-

marknaden. (Prop. 2009/10:60) Något som samtliga respondenter är överens om är att 

bristande språkkunskaper är ett hinder för etablering på arbetsmarknaden. Det framgick även 

från respondenterna att kötiderna till SFI är ett problem. 

 

 



45 

 

6.6 Om praktik 
Parallellt med SFI eller i väntan på SFI erbjuder respondenterna praktikplatser till sina 

deltagare, men deltagarna vill inte gärna ha praktik, de vill ha jobb. Samtliga respondenter är 

överens om att det är relativt lätt att ordna fram praktikplatser, men att även där kan språket 

vara ett hinder. En respondent menar att vid samtliga arbetsgivarkontakter gällande praktik 

uppkommer frågan om deltagarens språkkunskaper. I de fall då språkliga brister förekommer 

avböjer i vissa fall arbetsgivaren deltagarens möjlighet till praktik. I Nicksons m.fl. (2011) 

artikel förs ett resonemang att mjuka färdigheter inte krävs i samma utsträckning inom 

stormarknader där varorna säljer sig själva, som inom andra delar av deltaljhandeln där 

säljaren behöver mjuka färdigheter för att övertyga kunden om att köpa varorna. Författarna 

ser koppling mellan Nicksons m.fl. (2011) resonemang och de nyanlända i Borlänges 

möjligheter att erhålla praktik, vilket enligt respondenterna främst förekommer inom stor-

marknader som Coop och Lidl. Vidare ser författarna att de nyanlända har möjlighet genom 

praktik att utveckla sina mjuka färdigheter, förmågor och egenskaper som kan relateras till 

personlighet, attityder och beteende samtidigt som det ger arbetslivserfarenhet. Något som 

författarna uppmärksammat som oroande är en respondents uttalande om att deltagare i vissa 

fall byter lots då de enbart erbjuds praktik. Detta menar författarna påvisar att värdet med en 

praktikplats inte förankrats hos deltagarna. Enligt Delander m.fl. (2005) ger en praktik 

individen svensk arbetslivserfarenhet, vilket är en faktor som främjar möjligheten till arbete i 

det nya landet. Även OECD (2007) ser sambandet mellan svensk arbetslivserfarenhet med 

möjlighet att få ett arbete. Vidare framgår att svenska arbetsgivare inte har tillräckligt stort 

förtroende för att anställa individer med utländska meriter. OECD (2007) Samtidigt menar 

Fuller (2010) att det finns en benägenhet hos arbetsgivare att våga anställa en person 

tillfälligt, som kanske inte skulle ge chansen i det fall det vore en fast anställning. I lotsens 

uppdrag enligt propositionen (Prop. 2009/10:60) ingår att ha en nätverksbyggande roll för den 

nyanlände vilket enligt Fuller (2011) kan uppnås genom att ha en tillfällig anställning som ger 

erfarenhet. Författarna ser lösningen med praktikplatser som kortsiktigt i de fall då praktiken 

endast pågår i ett par veckor. Samtliga respondenter styrker resonemanget om att en praktik-

plats sällan leder till en anställning. Fuller (2011) menar att en tillfällig anställning kan vara 

en väg in på arbetsmarknaden men samtidigt att en tillfällig anställning sällan leder till en 

tryggare form av anställning. Dock ser flertalet av respondenterna klara fördelar med att 

deltagarna praktiserar då det ger en naturlig språkträning. Enligt Delanders m.fl. (2005)  

studie kring främjande av anställningsbarhet finns exempel där man varvat språkundervisning 

med praktik vilket lett till högre sysselsättningsgrad. Med stöd av Delander m.fl. (2005), 
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OECD (2007) och Fuller (2011) finner författarna att i de fall praktiken pågår en längre tid 

ökar chansen till en anställning då praktiken genererar en högre grad av både språkträning, 

arbetslivserfarenhet, mjuka färdigheter samt ett vidgat nätverk för den nyanlända. 

 

6.7 Om arbetsmarknaden 
Enligt Rosenqvist (2011) tidigare forskning tar det i genomsnitt sju år för en nyanländ att få 

ett arbete i Sverige. Enligt den nya reformen ska det ta två år att etableras på arbetsmarknaden 

(Prop. 2009/10:60). Detta ser sig samtliga respondenter inte kunna uppnå med sina deltagare. 

Majoriteten av deltagarna saknar tidigare utbildning från hemlandet vilket enligt 

respondenterna medför svårigheter att lära det svenska språket via SFI. Dessutom framgår av 

respondenterna att det är långa köer till SFI, i vissa fall ända upp till ett år. Gemensamt för 

respondenterna är att de ser språket som en avgörande faktor för att etableras på 

arbetsmarknaden. En respondent ser ändå positivt på att glappet till arbetsmarknaden tros 

minska i och med lotsens hjälp, dock inte i den omfattning som eftersträvas i reformen. 

Respondentens uppfattning är att etableringstiden kan ta fem år istället för som tidigare sju år, 

då har ändå etableringstiden minskat med två år. Enligt författarna är deltagarna efter de två 

åren med sin lots bättre rustade för arbetsmarknaden i och med att lotsen påskyndat 

samhällsetableringen. Enligt propositionen (2009/10:60) ska lotsen bland annat vara en länk 

mellan den nyanlände och samhället, detta stämmer väl överens med respondenternas 

beskrivning av sitt arbete. 

 

Lyckad integration förknippas enligt OECD (2007) med en tidig kontakt med arbets-

marknaden. Författarna anser dock att deltagarna inte konkurrerar på samma villkor som 

övriga arbetslösa i Sverige innan de uppnår anställningsbarhet. Vägen till anställningsbarhet 

är olika lång för de nyanlända beroende på utbildningsgrad från hemlandet enligt 

respondenterna. De nyanlända som helt saknar utbildning har enligt respondenterna svårare 

att lära sig det svenska språket och får därmed en längre väg till att nå anställningsbarhet. Det 

faktum att AF har huvudansvaret för etableringen gör att den nyanlände tidigt kommer i 

kontakt med AF och därmed, enligt författarna inte är främmande för den miljön. Detta går i 

linje med propositionens (Prop. 2009/10:60) tydliga fokus mot arbetsmarknaden. En av 

respondenterna belyste vikten av att, som lots, vara tydlig gällande deltagarnas eget ansvar i 

att nå egen försörjning. 
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6.8 Om vägar till egenförsörjning 
Några av respondenterna ser flera av sina deltagare som duktiga entreprenörer och det har 

med lotsarnas hjälp på kort tid öppnats två somaliska butiker och snart en restaurang i 

Borlänge. Respondenterna har hjälpt sina deltagare med pappersarbetet och kontakten med 

företag som utbildar individer i att starta upp verksamheter. Författarna menar att möjligheten 

att driva en egen verksamhet bidrar till nya skatteintäkter och detta gynnar även Borlänge 

kommuns totala kompetens. Enligt Nickson m.fl. (2011) höjs den totala befolkningens 

kompetens i det fall de lägst utbildade ges möjlighet att utbildas. Nickson m.fl. menar att 

kategorin lågutbildade främst finns inom service och försäljningsbranschen.  
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7. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 

 

I nedanstående avsnitt inleder författarna med en återkoppling till studiens problem-

precisering och syfte. Slutsatser och förslag som studien genererat presenteras vidare. För att 

tydliggöra författarnas förslag, markeras dessa i texten med fetstil. Avslutningsvis behandlas 

vidare forskning samt egna reflektioner. 

 

7.1 Återkoppling till studiens problemprecisering och syfte 

Det problemområde som författarna identifierade utifrån förstudien ligger till grund för 

studiens syfte. Problemområdet var att det fanns oklarheter kring lotsens roll, samt dennes 

möjligheter att, under den av etableringsreformens bestämda tvåårsperioden, etablera den 

nyanlände på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med studien var dels att utforska och 

erhålla ökad förståelse baserat på en beskrivning av lotsens roll. Analysen visar att lotsens roll 

är omfattande, individorienterad och rymmer stor tolkningsfrihet. Dessutom visar analysen att 

rollen är svagt förankrad bland de nyanlända, men även hos andra aktörer i etablerings-

reformen. Vidare var syftet att undersöka på vilket sätt lotsen i nuläget bidrar i den nya 

reformens strävan mot egen försörjning för den nyanlände. Analysen visar att strävan mot 

egenförsörjning är det sekundära målet, detta på grund av att största delen av de nyanlända i 

Borlänge saknar utbildning från hemlandet och att språkkunskaperna är otillräckliga. Detta 

medför att de har en lång väg kvar till att nå arbetsmarknaden. Det primära målet är därav att 

etablera de nyanlända i samhället, genom praktisk hjälp i samhällsfrågor och vid språkliga 

hinder.  

 

7.2 Oklarheterna kring etableringslotsens roll 
Lotsens roll är enligt analysen främst att bistå med praktisk hjälp såsom kontakter med 

myndigheter, läsa och översätta post, följa med till banken och vara behjälplig vid kontakter 

med sjukvård (se empiri 5.2.2 och analys 6.2). Enligt propositionen (2009/10:60) ska lotsen 

bland annat vara en länk mellan den nyanlände och samhället, vilket stämmer väl överens 

med samtliga respondenters beskrivning av sitt arbete. Enligt intervjun med lotsexperten (se 

empiri 5.1) skulle AF inte klara etableringsuppdraget utan lotsarnas hjälp, då AF numera har 

hela etableringsansvaret för de nyanlända enligt den nya reformen. För att kunna närma sig 

arbetsmarknaden underlättar det om en förståelse finns för det svenska samhället och de 

sociala normerna, och i detta är lotsen ett betydelsefullt verktyg för AF. Analysen visar att de 
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nyanlända är bättre rustade för arbetsmarknaden efter de två åren med sin lots då lotsen 

påskyndat samhällsetableringen genom att vara länken mellan samhället och den nyanlände 

(se 6.4, 6.6 och 6.7). 

 

Det empiriska resultatet (se 5.2.3 och 5.2.4) belyser lotsarnas oerhörda flexibilitet och 

generositet med sin tid, vilket författarna ser som ovärderligt för den nyanlände. Den 

nyanlände har enligt reformen rätt att disponera sin lots tre timmar i månaden (Prop. 

2009/10:60). I intervjun med lotsexperten framkom synpunkter om att lotsarna efterfrågat ett 

rättvisare ersättningssystem och i intervjuerna med lotsarna framgick att vissa lotsar lägger 

ner ca 12-15 timmar i månaden per deltagare, men endast får ersättning för tre timmar. 

Författarna ser en problematik i att lotsarna endast ersätts för tre timmar per deltagare och 

månad, trots att de arbetar betydligt mer än så. Förslag: Författarna förespråkar en nationell 

översyn gällande lotsarnas faktiska timmar, samt vad de uträttar på dessa timmar relaterat till 

målen. Detta kan användas som underlag inför en revidering av ersättningssystemet. 

 

Det framkommer även i analysen (se 6.2) att lotsens uppdrag är svagt reglerad och att en stor 

tolkningsfrihet råder. Att lotsens uppdrag dessutom är otydligt förankrat hos de nyanlända (se 

analys 6.2), ser författarna som ett problem som är AF:s ansvar att reda ut. Det råder oklarhet 

kring definitionen av ordet lots, då en handläggare på AF säger ”kompis” och lotsexperten 

säger ”guide”, detta ser författarna som problematiskt. Förslag: Författarna föreslår att en 

enhetlig definition utformas. 

 

7.3 Etableringslotsens bidrag i reformens strävan mot egenförsörjning 

Författarna har genom studien fått tydliga indikationer på att övervägande delen av de 

nyanlända inte kommer att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden inom två år. Lotsens arbete 

i Borlänge är enligt analysen (se 6.2) i nuläget inte direkt arbetsmarknadsinriktat utan mer 

riktad mot etablering i samhället. Samtidigt arbetar lotsen i den riktning som reformen och AF 

strävar efter (se empiri 5.2.6 och analys 6.7). Delander m.fl. (2005) anser att bristande 

språkkunskaper är den främsta orsaken till en lägre sysselsättningsgrad bland utrikesfödda. 

Det har framkommit i samtliga genomförda intervjuer med lotsarna i Borlänge är att språket 

är nyckeln till anställningsbarhet (se empiri 5.2.6). I samtliga intervjuer med lotsarna fram-

kommer att övervägande delen av de nyanlända är långt ifrån arbetsmarknaden i nuläget. 
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Detta beroende på otillräckliga språkkunskaper samt bristfällig utbildningsbakgrund (se 

empiri 5.2.6 och analys 6.5). 

 

Det lotsarna gör konkret för att introducera de nyanlända till arbetsmarknaden är att ordna 

fram praktikplatser, främst inom handeln (se analys 6.6). Delander m.fl. (2005) anser att 

svensk arbetslivserfarenhet är en faktor som främjar möjligheten till arbete. Enligt analysen 

(se 6.6) framgår att värdet av en praktikplats dock inte är förankrat hos de nyanlända. I vissa 

fall byter den nyanlände lots, då praktikplatser är det enda alternativet som lotsen erbjuder (se 

analys 6.6). Förslag: Författarna föreslår att lotsarna säljer in värdet av praktikplatser 

tydligare hos de nyanlända, då de oftast inte vill ha praktik utan arbete.  

 

Rollen som lotsarna har fyller en betydande funktion i den nyanländes strävan mot arbets-

marknaden, då dennes kunskaper om det svenska samhället och de sociala koderna är en god 

hjälp för den nyanlände och därför ett viktigt steg för lyckad integration. 

 

7.4 Vidare forskning 

Flera intressanta synpunkter har framkommit under intervjuerna angående de långa kötiderna 

till SFI. Något som författarna med fördel skulle se vidare forskning kring är hur kösystemet 

till och utbudet av SFI kan förbättras, då etableringen enligt studien genomgående påverkas 

av språkliga barriärer. 

 

En annan intressant forskningsfråga är på vilket sätt etableringstiden skiljer sig mellan de 

nyanlända som har en lots och de som valt bort lotsens tjänster? Detta går dessvärre inte att 

utreda i nuläget, då reformen är relativt ny och att lotsarna verkat mindre än två år. 

 

Eftersom reformen varit i bruk mindre än två år, kan heller ingen utvärdering göras i nuläget 

gällande huruvida lotsarna lyckats etablera sina nyanlända på arbetsmarknaden inom 

tvåårsperioden. En forskningsfråga, på en annan nivå, är vad staten gör i de fall kommunerna 

inte lyckas att etablera inom den utsatta tvåårsperioden? Får dessa kommuner några 

ekonomiska resurser för att stärka upp där det finns brister? Författarna befarar en risk till 

bidragsberoende genom alternativet försörjningsstöd. 

 

En aspekt som inte framgår i denna studie men dock är intressant är hur den nyanlände, 

upplever lotsens tjänster. Vilket också är ett ämne för vidare forskning. 
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7.5 Egna reflektioner 

Det framgick av en respondent att denne hade kontakt med fem etableringshandläggare på AF 

gällande sina sex deltagare. En synpunkt som framgick var att de administrativa rutinerna var 

mycket tidskrävande. Författarnas åsikt är att lotsens arbete skulle förenklas om lotsens 

deltagare hade samma handläggare på AF. I nuläget går den nyanlände först till en 

handläggare på AF och därefter väljs en lots. Författarna ser en omvänd ordning som en bra 

lösning där den nyanlände först väljer en lots som hör ihop med en viss handläggare på AF. 

Det gör att lotsen kommer in tidigare i processen vilket också lotsexperten efterfrågade i 

intervjun. 

 

Borlänge som stad befinner sig i ett expansivt skede inom handeln, detta ser författarna som 

en möjlighet för de nyanlända. I samband med IKEA etableringen i Borlänge ansluter sig 

andra butikskedjor till området vilket öppnar upp för många nya arbetstillfällen. Författarna 

hoppas och tror att de ”stora jättarna” ser de nyanlända som potentiella arbetstagare och 

mångkultur som en styrka. I och med att det inom kort etableras flera stora butikskedjor i 

kommunen så kan även viss språkundervisning för nyanlända med fördel vara yrkesinriktad 

mot detaljhandeln.  

 

Som nämnts i studien är vissa lotsar anställda av lotsföretag. Författarna har inte i denna 

studie berört anställningsvillkoren för de anställda lotsarna. Men med tanke på att lotsarna i 

stort sett finns tillgängliga dygnet runt väcktes frågan hur denna tillgänglighet ersätts? Hur ser 

exempelvis OB-tillägg för kvällar och helger ut, och förekommer det någon veckovila? 

Ersättningen är resultat och prestationsinriktad, hur mycket av detta får den anställda lotsen ta 

del av? Författarna har en tanke om att de anställda lotsarna krasst skulle vinna på att säga upp 

sig, ta med sig sina deltagare och starta upp ett eget lotsföretag och på så vis ta del av resultat-

ersättningen på ett fördelaktigt/fördelaktigare sätt. De lotsföretag som har väldigt många 

deltagare inskrivna, funderar författarna kring, huruvida de i samma utsträckning som de med 

färre deltagare, strävar efter resultatersättning då de har en högre månadsersättning på grund 

av ett högre deltagarantal. 

 

Borlänge kommun har startat ett projekt gällande nyanländas arbetsmarknadsetablering. 

Författarna har uppmärksammat detta genom SVT:s program Agenda där det framgår att ett 

antal somaliska nyanlända ges möjlighet att utbildas till skogsröjare som är ett yrke där det 

råder arbetskraftsbrist. Arbetet anses enligt inslaget vara ett lågstatusarbete då det är 
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lågavlönat och fysiskt ansträngande. Samtidigt i inslaget bedömer Arbetsförmedlingens 

generaldirektör att Sverige möjligen överskattar språkets betydelse och måste tänka om och 

tänka nytt. I detta projekt ses inte godkända gymnasiebetyg eller felfri svenska som särskilt 

nödvändiga, här krävs istället fysisk vilja och självständighet. Inslaget belyser vikten av 

politikernas roll i att erbjuda utbildningar där behovet är stort, så som inom de branscher där 

det råder arbetskraftsbrist. Genomgående i författarnas studie ses språket som det största 

hindret att arbetsmarknadsetableras. I Agendas inslag råder ett motsatsförhållande, då 

kunskap i svenska språket inte har samma betydelse. Detta ser författarna som en 

framgångsfaktor i vidare arbete med integrationsfrågor då språkets betydelse kanske inte ska 

ses som den avgörande om individen är anställningsbar eller ej. Detta förhållningssätt ger ett 

vidare perspektiv på möjligheten att lyckas arbetsmarknadsetableras.  
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7.6 Slutord 
I och med denna studie har vi båda blivit engagerade i integrationsfrågor och vi upplever att 

vi funnit ett nytt intresseområde som vi önskar få möjlighet att lära oss mer kring i framtiden. 

Eftersom vi numera ständigt har vår ”radarutrustning” påslagen gällande integrationsfrågor, 

lyckades vi snappa upp att det skulle arrangeras en konferens inom området. Genom vår vilja 

att fördjupa oss inom ämnet, togs en kontakt med Mottagningsenheten vilka skickade oss en 

inbjudan. Konferensen ”I väntan” arrangerades den 8 maj i Borlänge med samarbete mellan 

Borlänge kommun, Falu kommun, Länsstyrelsen, Folkuniversitet samt Röda Korset och 

behandlade integrationsprocessen kring ensamkommande flyktingbarn som förväntas anlända 

till kommunerna inom en snar framtid. Vi blev inbjudna att delta i egenskap av studenter och i 

pausen samtalade vi med en representant från Länsstyrelsen, som visade stort intresse för vår 

studie gällande lotsens roll i Borlänge. Även en sektorchef i Borlänge kommun visade sitt 

intresse till vårt valda undersökningsområde och upplyste oss om att det i dagarna har kommit 

ett förtydligande med fokus på praktisk hjälp gällande lotsens roll, från Arbetsförmedlingen. 

Förtydligandet ”rätt till praktisk hjälp”, fick vi ta del av per mejl den 9 maj, se bilaga 4. Med 

dessa slutord sätter vi punkt. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor till etableringshandläggaren  
 

Hur ser processen ut för en nyanländ som kommer till Borlänge kommun och är i 

yrkesverksam ålder (20- 64 år) från dag 1? 

 

När kommer den nyanlända första gången i kontakt med AF? 

 

Hur ser en etableringsplan ut? - när skapas den (dag 1)? 

 

Hur många tillfällen är den nyanlända hos AF innan ansvaret lämnas över till lotsen? 

 

När kommer lotsen in i processen? 

 

Vilket ansvar har AF för den nyanlända, när denne valt sin lots? 

 

 

Bakgrund kring etableringslotsarna 

 

Vilken kompetens krävs för att vara lots? 

 

Hur många lotsar finns i Borlänge kommun? 

 

Hur många nyanlända har valt en lots? 

 

Vem följer upp lotsverksamheten? 

 

- Vem följer upp kvalitén på lotsens arbete? 

 

 Vad förväntas av den nya reformen att lotsen ska göra för den nyanlända? 

 

Hur ser den ekonomiska ersättningen till lotsverksamheten ut? 
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Bilaga 2, Brev  
 

Hejsan, 

 

Sänder enligt överenskommelse en kort bakgrundsbeskrivning gällande studien. 

Intervjufrågorna inför intervjun, finns bifogade i detta mejl. 

 

Vi är två studenter på Högskolan Dalarna som skriver vår kandidatuppsats inom Personal & 

Arbetslivsprogrammet och har intresserat oss för etableringsreformen som funnits sedan den 

1/12 2010. Vår avsikt med studien är att intervjua den nya aktören, Lotsen, med målsättning 

att en lots från varje enskilt Lotsföretag i Borlänge önskar delta i studien. I egenskap som Lots 

får Du möjlighet att berätta hur Du upplever Din roll som Lots och därmed bidra med Din syn 

på Lotsens roll. 

 

För att inte några missuppfattningar råder gällande tid och plats för intervjutillfället, upprepar 

vi härmed den information som stämdes av tidigare via telefon; 

Intervjutillfället sker den XX/X kl. XX - XX, på adress: XXXXX 99. Tidsåtgång beräknad till 

1 timme. 

 

Du deltar frivilligt i studien och är anonym. Du har rätt att avbryta ditt deltagande när som 

helst, om så önskas.  

 

Tveka inte att kontakta oss om Du har några funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Studenterna: Camilla Hedlund och Helena Sahlander, Högskolan Dalarna, 

Personal & Arbetslivsprogrammet, 180 hp. 

mejl: h09chedl@du.se. 
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Bilaga 3, Intervjufrågor till etableringslotsarna 
 

Lotsen  

 

Vilken är din bakgrund? (Utbildning Erfarenheter Språk)  

 

Hur kom det sig att du blev lots?  

- Hur länge har du varit lots?  

- Hur många deltagare har du?  

- Vilket etniskt ursprung har dina deltagare?  

- Genom vilka kanaler får du nya deltagare? 

 

Hur ser du på ditt uppdrag som lots? 

-  Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Enligt etableringsreformen och AF har den nyanlände rätt att träffa sin lots 3 tim/mån. Hur 

disponerar du den tiden med din deltagare?  

- Grupp/Individuellt  

- Upplever du att den tiden är rimlig? 

Arbetsmarknaden 

 

Hur ser du på dina deltagares möjligheter att etableras på arbetsmarknaden inom den utsatta 

tvåårsperioden? 

- Har du något konkret exempel på hur du påverkar deltagarens möjligheter? 

Vilka faktorer/kvalifikationer/förmågor anser du vara viktigast för att etableras på 

arbetsmarknaden? 

- Hur framhäver/stärker du detta? 

Hur arbetar du för att utveckla dina deltagares anställningsbarhet? 

- Vad konkret har du bidragit med för att öka anställningsbarheten? 

 

Inom vilka branscher finns det möjlighet till arbete för dina deltagare anser du?  

 

Stöter du på något hinder från arbetsmarknadens håll?  

 

Deltagaren (den nyanlände) 
Vilka förväntningar har dina deltagare på dig? 

- Hur uppfyller du detta? 

 

Anser du att deltagarnas vistelsetid i Sverige påverkar förutsättningen till egen försörjning? 

- (På vilket sätt?) 

Vilken målsättning har du för dina deltagare på kort/lång sikt?  

 

Vad lägger du mest tid på gällande dina deltagare?  

Vad är mest förekommande att dina deltagare vill ha hjälp med? 

 

Hur ser du på deltagarnas svenska språkkunskaper, samt möjligheter att (utveckla) lära sig 

språket? 
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Arbetsmetoder  

Vilket samarbete har du med övriga aktörer som ingår i etableringsreformen? 

 

På vilket sätt arbetar du för att utveckla deltagarnas anställningsbarhet?  

 

Hur arbetar du för att etablera dina deltagare i det svenska samhället?  

 

Din ersättning är prestations och resultat inriktad, vad finns det för fördel/nackdel med detta 

anser du?  
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Bilaga 4, Förtydligande  
 

 

 NY AKTIVITET (utdrag från Arbetsförmedlingens förtydligande). 

Praktiskt stöd 
En viktig del i lotsens uppdrag är att ge stöd vid vardagliga sysslor som till exempel att boka 
läkarbesök. Därför kompletterar vi nu de valbara aktiviteterna i ”gemensam planering” och 
”månadsrapport” med ”praktiskt stöd”. 
 
Praktiskt stöd innebär att den nyanlände ska få hjälp med praktiska frågor och ärenden, exempelvis 
som rör den nyanländes bostadssituation, post, att fylla i och översätta blanketter, bokning av 
läkarbesök samt vara stöd vid myndighetskontakt med mera. 

 
 
 


