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Abstract 

Etableringsreformen infördes 1 december 2010. Då övergick ansvaret för 
nyanlända i Sverige från kommuner till staten, med Arbetsförmedlingen som 
beslutande myndighet. Etableringsreformens syfte var att underlätta och 
effektivisera nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. En rad 
förändringar och tillägg infördes, bland annat introducerades den nya privata 
aktören etableringslotsen. Etableringslotsen har ansvaret över att hjälpa den 
nyanlända med etableringen i arbetslivet och i det svenska samhället. Detta genom 
att följa upp en etableringsplan som skapas av den nyanlända tillsammans med en 
etableringshandläggare från Arbetsförmedlingen. Denna studie undersöker 
etableringslotsens erfarenheter av etableringsreformen. Samtidigt görs en 
redogörelse för hur den politiska diskussionen såg ut i riksdagen innan reformen 
infördes. Den huvudsakliga frågeställningen har i syfte att utvärdera hur väl 
etableringslotsens faktiska arbete stämmer överens med aktörens syfte. Genom att 
utgå från en utvärderingsteori har kvalitativa intervjuer utförts med totalt åtta 
etableringslotsar från åtta olika etableringslotsföretag i Helsingborgs, 
Kristianstads samt Ängelholms kommun. Dessutom har en etableringshandläggare 
intervjuats. Resultatet visar att flera delar av etableringsarbetet är bristfälligt. 
Bland annat är det ekonomiska ersättningssystemet otillräckligt och behöver 
utvecklas. Det har även visat sig vara en stor skillnad mellan olika 
etableringslotsföretag och etableringshandläggare.  

 
Nyckelord: etableringsreformen, etableringslots, integrationspolitik, 
implementering. 
Antal ord: 9336 
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1 Inledning 

 Sedan etableringsreformen infördes 1 december 2010 övergick ansvaret för 
nyanlända i Sverige från kommuner till staten med Arbetsförmedlingen som 
beslutande myndighet. Etableringsreformens syfte var att underlätta och 
effektivisera nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. En rad 
förändringar och tillägg infördes, bland annat introducerades den nya aktören 
etableringslotsen. Staten står till största del för de ekonomiska konsekvenserna 
denna reform har betytt men kommunerna är fortfarande väldigt delaktiga i 
processen, bland annat i frågor om utbildning och omsorg. En del diskussioner har 
uppstått kring denna reform vilket har väckt mitt intresse och jag vill därför 
utvärdera etableringsreformens nya aktör etableringslotsen genom en kvalitativ 
studie. Detta för att se huruvida etableringslotsen samt aktörens omgivning når 
upp till de krav och uppfyller det syftet som var fastställt från början. Reformen 
kom att bli den största förändringen inom den svenska integrationspolitiken på 25 
år, enligt Regeringen (Statskontoret, 2012:22, Etableringen av nyanlända). 

1.1 Forskningsproblem 

Efter det att etableringsreformen infördes har flertalet granskningar visat att 
systemet är krångligt och att kontrollen av arbetet fungerar mindre bra. Bland de 
många förändringarna som infördes i samband med denna reform, var den nya 
aktören etableringslotsen en utav de största förändringarna. Dessa 
etableringslotsar fungerar som personliga coacher för nyanlända flyktingar vars 
syfte är att hjälpa personerna i fråga att få ett arbete i Sverige. Det är som tidigare 
nämnts Arbetsförmedlingen som bär ansvar över dessa lotsar samt kontrollen över 
de, men det är också deras ansvar att bestämma vem som får bli lots. För de 
nyanlända flyktingarna är detta helt frivilligt och om de bestämmer sig för att de 
vill ha en lots, får de själva avgöra vem som ska få bli det. Denna aktör har på 
senare tid fått stor kritik som uppmärksammats av media (Bland annat Sundén, 
SVT Nyheter, 28.04.2014).  
 
Som tidigare nämnts har etableringslotsen kritiserats i medier och berör även 
väldigt många människor. Problemen som kommer att beröras i uppsatsen är 
betydelsefulla från ett politiskt- samt ett socialt perspektiv. Med tanke på att 
problemen är följder av politiska beslutstaganden är dessa relevanta ur ett politiskt 
perspektiv. Dessa problem är en utav länkarna i en lång kedja i den svenska 
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integrationspolitiken. Detta gör studien utomvetenskapligt relevant. Det 
sistnämnda argumentet för den utomvetenskapliga relevansen, det politiska 
perspektivet, kan även sägas vara en motivation för den inomvetenskapliga 
relevansen. Denna studie berör trots allt de politiska beslutstagandena gällande 
etableringsreformen samt konsekvenserna av besluten.  
 
Förutom detta kommer studien och resultatet eftersträva kumulativitet, och 
kommer dessutom att uppfylla kraven för kumulativitet genom att bidra med nya 
synvinklar på problemet. Detta genom att studera etableringsreformens nya aktör 
från etableringslotsens egen synvinkel samt utifrån tre olika kommuner i Skånes 
län. Resultatet kommer därför att bidra som ett kvalitativt komplement till den 
hittillsvarande forskningen (Teorell & Svensson, 2013, s.18-19 och Patel, 2011, 
s.41).  

1.2 Avgränsningar 

Då etableringsreformen sträcker sig väldigt långt är en avgränsning av området 
relevant för arbetet. En empirisk och kvalitativ studie där fokus kommer att ligga 
på etableringslotsen samt arbetet kring arbetslotsen är därför aktuell. Detta 
kommer att undersökas i tre specifika kommuner. Detta för att kunna få ett större 
och starkare underlag, för att i sin tur kunna dra slutsatser gällande svagheterna 
med arbetet kring den nya aktören. Utvärderingen av etableringslotsens arbete 
kommer som tidigare nämnts enbart att ske ur etableringslotsens egen synvinkel 
för att slutligen kunna sammanställas.  

1.3 Frågeställningar och syfte 

Studiens övergripande frågeställning behandlar hur väl etableringslotsens syften 
är uppfyllda. Denna frågeställning leder hela arbetet i studien och är följande: 

  
• Hur väl överensstämmer etableringslotsens faktiska arbete med aktörens syfte? 

För att kunna besvara den förstnämnda frågeställningen på bästa vis har ytterligare 
en frågeställning formulerats. Denna kommer att bidra till större förståelse men 
också för att tydliggöra vilka konsekvenser av reformen som var förutsedda. 
Denna frågeställning är följande:  

• Hur såg den politiska diskussionen ut innan införandet av etableringsreformen?  
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Syftet med denna studie är att granska det arbete som berör etableringslotsen, 
samt det arbete som lotsen själv utför. Fokus kommer att ligga på att utföra en 
kvalitativ studie i Helsingborgs-, Kristianstads- samt Ängelholms kommun. 
Vidare ligger fokus hur lotsarnas samverkan med Arbetsförmedlingen fungerar, 
hur det ekonomiska ersättningssystemet fungerar samt vilka brister som kan 
finnas i lotsens arbete från start till slut.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Att förklara vad man avser med de begrepp man använder i en studie är väldigt 
viktig för att det menade budskapet också förstås på det vis som är menat. 
Begrepp är de minsta byggstenarna som vi använder oss av när vi utför en studie 
eller forskar (Patel, 2011, s.19). Inom semantiken brukar man tala om den så 
kallade semantiska triangeln. Denna beskriver vilken term (ord, namn) som 
uttrycker vilket begrepp (föreställning) och som betecknar vilket fenomen (objekt, 
händelse). Begreppet avser fenomenet (Teorell & Svensson, 2013, s.37 och Patel, 
2011, s.19-20). Ett begrepp är alltså en grundläggande föreställning (Denscombe, 
2010, s.421). I denna studie använder jag mig av två olika begrepp som kan tolkas 
på olika vis. Därför väljer jag att klargöra dessa:  

 
• Nyanlända invandrare: I denna studie avser jag med begreppet nyanlända 

invandrare, de som berörs av etableringsreformen och lag om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det vill säga de 
personer som kan arbeta (ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv) och som är 
mellan 20 och 64 år gammal. I studien använder jag mig även av klient 
eller kund som begrepp som avser den nyanlända. Detta då den nyanlända 
är etableringslotsens klient.  

 
• Etableringslots/arbetslots/lots: I studien använder jag mig av tre olika 

begrepp som avser samma aktör. Dessa är etableringslots, arbetslots eller 
bara lots.  
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2 Metodologiskt tillvägagångsätt 

Under detta stycke kommer jag att kortfattat att gå igenom den forskningsstrategi 
som kommer att användas för uppsatsen. Fler detaljer, motivationer och för- och 
nackdelar kommer att diskuteras senare i kapitlet. Detta för att lättare förstå 
helheten och ge en överblick över hur forskningsstrategin ser ut.  
 
Studien kommer att utgå från en intensiv metod där tre kommuner studeras: 
Helsingborgs-, Kristianstads- samt Ängelholms kommun, och deras arbete med 
etableringslotsen utifrån studiens frågeställningar (se 1.3 Frågeställningar). De två 
första kommunerna; Kristianstads samt Helsingborgs, har valts ut eftersom dessa 
är två städer som är lika i storlek samt att båda är placerade i Skåne. Ängelholms 
kommun har valts då denna är en mindre kommun i Skåne. Detta för att kunna få 
ett större och starkare underlag i studien.  
 
Etableringslotsen kommer att studeras genom kvalitativa intervjuer i alla tre 
utvalda kommuner. Som komplement till de kvalitativa intervjuerna kommer även 
dokument, informationsblad och tidigare forskning att komplettera studien. Fokus 
för denna studie kommer trots det att ligga vid intervjumetodiken då denna är den 
huvudsakliga metoden för studien, de andra metoder ska som sagts, ses som 
komplement för att stärka studien. 

2.1 Kvalitativ intervjumetodik 

Den huvudsakliga materialinsamlingen för uppsatsen kommer att ske genom 
intervjumetodik. Det finns olika sätt att utföra intervjuer på, samtidigt som man 
kan ställa frågor om hur något fungerar (då har det mindre betydelse vem den 
tillfrågade är och det hade funkat lika bra med exempelvis en kollega) eller om 
hur personen uppfattar eller ser på problemen eller procedurerna kring 
etableringslotsen (då har det betydelse vem den tillfrågade är). Med detta i åtanke 
har beslutet tagits om att intervjupersonerna ska vara från olika 
etableringslotsföretag (Teorell & Svensson, 2013, s.89-90). Att fråga hur den 
tillfrågade personen upplever en viss sak eller arbetsprocess är också en del av 
kvalitativa intervjuer (Dalen, 2008, s.11). Det kommer inte att finnas 
färdigformulerade intervjufrågor utan det ska finnas en intervjuguide som är 
strukturerad utefter olika kategorier. Under kategorierna ska det finnas öppna 
frågor, dessa ska ställas på ett naturligt sätt vilket också ska ge möjlighet för nya 
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frågor samt att vissa frågor inte ställs till alla intervjupersoner. Dessa är 
egenskaper hos en så kallad halvstrukturerad intervju (Gillham, 2008, s.103) eller 
semistrukturerad intervju. Denna typ av intervju är mest lämplig när det gäller 
denna typ av studie; en blandning mellan struktur och öppenhet (Lantz, 2013, 
s.43-45).  

 
Intervjuerna har utförts individuellt med alla som har tackat ja till intervjun. En 
del av dessa har valt att förbli anonyma vilket gör att antal intervjuer per kommun 
inte kommer att presenteras i studien. Totalt är det 8 personer från olika 
etableringslotsföretag som har blivit intervjuade. På grund av stor arbetsbörda hos 
Arbetsförmedlingen har bara en etableringshandläggare intervjuats. Denna 
intervju har fungerat som komplement till etableringslotsarnas intervjuer. Alla 
intervjuer varade under mellan 45 och 75 minuter var, och spelades dessutom in. 
Detta för att därefter kunna lyssna och transkribera intervjuerna. Genom att lyssna 
på intervjun flera gången och noggrant gå igenom transkriberingarna minimerar 
man också risken att missa något som kan ha ett stort värde för uppsatsen. 
Hanteringen av materialet efter det att intervjun utförts och det metodologiska 
arbetet är viktigt och tidskrävande (Dalen, 2008, s.65-66).  

2.2 Urval 

Från början vägde bekvämlighetskriterier och det geografiska läget mycket. Detta 
gjorde att beslutet om tre kommuner i Skånes län skulle studerat. Detta var även 
grundat på materialinsamlingen och de kvalitativa intervjuerna som kommer att 
utföras (Yin, 2007, s.105-106). Helsingborgs kommun räknat på invånare är större 
än Kristianstads, men dessa kan ändå ses som ungefär lika stora i kategorin städer 
i Skåne. Det finns arton stycken etableringslotsar i Helsingborg och tretton 
stycken i Kristianstad (Arbetsförmedlingen 2). Helsingborg har ungefär 132 000 
invånare (Helsingborg) medan Kristianstad har ungefär 81 000 invånare 
(Kristianstad). Skillnaderna är små, och detta kan därför ses som ännu en likhet. 
För att kunna stärka underlaget till studien har en tredje kommun valts till, och 
denna är mindre än både Kristianstads- och Helsingborgs kommun. Ängelholms 
kommun ligger norr om Helsingborg och har ungefär 40 000 invånare 
(Ängelholm). I denna kommun finns det tre stycken etableringslotsar 
(Arbetsförmedlingen 2). 
 
Etableringslotsarna som intervjuats har kontaktats via telefon genom de uppgifter 
som återfinns på Arbetsförmedlingens hemsida. Varje lotsföretag i respektive 
kommun har blivit kontaktad för eventuell bokning av intervju, totalt 22 stycken 
då vissa lotsföretag är aktiva på fler än en kommun, dessutom är 
Arbetsförmedlingens hemsida inte uppdaterad vilket gör att hemsidan visar fler 
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antal etableringslotsföretag än vad som faktiskt finns. Alla som har haft möjlighet 
till att bli intervjuade och tackat ja har också blivit det.  

2.3 Etiska överväganden 

Innan det att intervjuerna för denna studie utfördes har jag haft i åtanke de etiska 
överväganden och principer. Den första principen handlar om att skydda 
deltagarens intresse och att dessa inte ska missgynnas på något vis av deras beslut 
om att deltaga i studien genom att bli intervjuade (Denscombe, 2010, s.193-195). 
Med tanke på att etableringslotsföretagen är privata företag har jag i denna studie 
varit extra noggrann med att förklara för intervjupersonerna att denna 
kandidatuppsats kommer att publiceras på nätet. Intervjupersonerna har gett ett 
informerat samtycke, och även erbjudits att bestämma sig om anonymiteten först 
efter intervjufrågorna har ställts. Detta för att veta vilken typ av frågor som ställs 
samt vilken information som de ger ut. De som valt att förbli anonyma har också 
garanterats detta genom att framförallt inte skriva namn och/eller företag i studien, 
samt att intervjuantal per kommun inte kommer att presenterats. Detta då 
etableringslotsföretagen kan bli exponerade genom att läsaren skulle kunna 
använda sig av uteslutningsmetoden för att få information om vilket eller vilka 
företag som kan ha delat med sig av informationen som dykt upp under 
intervjuerna inför denna studie. Utöver detta har personerna även informerats om 
rätten att dra sig ur intervjun och när som helst avbryta, samt information om 
studien och dess syfte (ibid, s.199-200). Slutligen har intervjupersonerna även 
informerats om hur lång tid intervjuerna kommer att ta samt att det färdiga 
resultatet kommer att skickas till samtliga intervjupersoner som önskar få ta del av 
det (ibid, s.199).  

2.4 Metoddiskussion 

En nackdel med den valda metoden som kommer att användas är att man blir för 
deterministisk eftersom man väljer att studera tre kommuner; tre fall. Ett vanligt 
fel, som är viktigt att ha i åtanke under hela arbetets gång, är att man oftast 
bestämmer sig omedvetet för att x förklarar y. Och att det är x man försöker finna 
snarare än att försöka finna orsakerna till y. Det vill säga det kan finnas fler 
orsaksvariabler till det som man vill förklara och det finns olika aspekter som 
måste tas till hänsyn under tiden studien genomförs och genom att göra detta kan 
man vända denna nackdel till något positivt som stärker både validiteten och 
reliabiliteten av studien (Teorell & Svensson, 2013, s.238). Samtidigt kommer 
denna metod att vara ett bra verktyg för att kunna dra slutsatser om vilka 
svagheterna är med att ha denna privata aktör som en del av 



 

 7 

integrationsprocessen.  I studien ligger fokus trots allt på problemen snarare än 
orsakerna. 
 
Fördelen med att ha en semistrukturerad intervju är att man ökar möjligheten för 
den tillfrågade personen att komma med spontana tankar och uttrycka sig på ett 
annat vis än vad som annars kanske skulle ha gjorts. Med tanke på att frågorna är 
öppna kan man därmed heller inte styra personen till att svara på ett visst sätt eller 
åt en viss riktning. Nackdelen med denna typ av intervju är att den tillfrågade kan 
leda för mycket, och att man som intervjuare inte riktigt får svar på de frågor som 
man vill ha svar på. För denna typ av studie är denna metod den mest lämpliga.  

 
Något annat som man bör ha i åtanke under hela arbetets gång är att den 
personliga prägeln på intervjuresultatet kommer att bestå. Intervjupersonerna 
kommer att svara utifrån deras egna erfarenheter, vilka är olika och förändras 
även ständigt över tid.  
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3 Utvärderingsteori 

Genom en teoretisk generalisering blir studien inomvetenskapligt relevans då den 
öppnar upp för dörrarna mellan tidigare – och den egna forskningen. Detta 
handlar alltså om att kunna dra slutsatser om det egna resultatet för att sedan 
kunna anknyta till en mer principiell frågeställning (Teorell & Svensson, 2013, 
s.44). Det kommer inte att vara möjligt att göra generaliseringar utifrån denna 
studie och jag väljer därför att inte ha detta som mål. Det som eftersträvas i denna 
studie är att uppnå ett betydelsefullt resultat som bidrar till tidigare forskning 
(ibid, s.150-152). Därav är det av stort intresse att anknyta min uppsats och mina 
problemformuleringar, som i princip handlar om att jag ska göra en utvärdering av 
etableringslotsen, till en utvärderingsteori.  
 
Att utvärdera är detsamma som att bedöma utfallet av något specifikt i efterhand. 
Detta kan vara allt från en reform till ett enskilt beslutsfattande, eller en 
förvaltning vilket kräver en större utvärdering (Vedung, 2010, s.25). När en 
implementering av en reform ska utvärderas behöver man göra detta vid tre olika 
tillfällen. Detta för att kunna mäta den omedelbara effekten (Utfall 1), den 
mellanliggande effekten (Utfall 2) samt den slutliga effekten (Utfall 3). Med 
hänsyn till att reformen enbart är fyra år gammal går det att konstatera att det är 
för tidigt för att dra slutsatser kring den slutliga effekten samtidigt som en sådan 
utvärdering inte går att utföra på grund av tidsbegränsningar (ibid, s.28).  
 
Evert Vedung skriver i sin bok ”Utvärdering i politik och förvaltning” om olika 
utvärderingsmodeller och bland annat om måluppfyllelsemodellen. Två frågor 
ställs när det kommer till måluppfyllelsemodellen; i vilken grad har målen blivit 
uppfyllda (måluppnåelsefrågan) och har insatsen bidragit till måluppfyllelsen och 
i så fall hur mycket (kausalitetsfrågan) (ibid, s.93). Nedan följer modellen i en 
figur från Evert Vedungs bok, s. 94 (Figur 6.1).  

 

 
 



 

 9 

En utav styrkorna med denna modell är att man som utomstående har lätt för att 
vara objektiv då man enbart operationaliserar målens egenskaper för att sedan gå 
vidare och jämföra dessa med intervjuresultatet (ibid, s.96). En utav svagheterna 
med modellen är att det ibland kan bli oklart och lite diffust med målen. Vad 
betyder egentligen målen? Detta måste först och främst förstås för att kunna 
operationaliseras. En annan svaghet kan vara att målen är väldigt abstrakta och 
tunna (ibid, s.99).  
 
För att kunna utveckla slutsatserna i denna studie krävs en mer utvecklad modell 
som inte har lika många nackdelar. Bieffekterna av etableringslotsarnas arbete är 
det mest intressanta och värdefyllda i studien vilket gör valet av 
utvärderingsmodell självklart. Begreppet bieffekter har en negativ klang, men 
konsekvenserna kan vara både positiva och negativa. Vedung skriver om 
bieffektsmodellen vid utvärdering och hur man kan använda sig av denna. Nedan 
följer modellen i en figur från Vedungs bok, s.114 (figur 6.5).  
 

 
 
Målen som kommer att specificeras senare i studien genom en redogörelse av 
bland annat lagstiftningen kommer att stå som grund för utvärderingen. Därefter 
går jag vidare och jämför dessa med verkligheten idag och hur resultatet ser ut 
utifrån mina intervjuer. Har målen blivit uppfyllda? Fokus kommer att ligga på de 
mål som är bristfälliga då dessa är mest intressanta för studien samtidigt som 
studiens begränsningar inte tillåter en utvärdering av alla delar av 
etableringsarbetet. Därefter går jag vidare till de förutsedda bieffekterna för att 
slutligen skriva om eventuella oförutsedda bieffekter. Dessa handlar om det som 
inte kunnat förutspås innan utvärderingen utförts och som inte ligger inom ramen 
om måluppfyllelseutvärderingen. Med denna modell ger man ett förutbestämt 
utrymme till bieffekter – oavsett om de är positiva eller negativa och oavsett om 
de är förutsedda eller inte (ibid, s.115).  
 
Viktigt för studien är att vara öppen för bieffekterna under hela arbetets gång och 
att dessa kan dyka upp under hela skrivandeprocessen och även bli fler (ibid, 
s.116).  
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4 Framväxt och bakgrund 

Under detta avsnitt kommer framväxten av etableringsreformen att presenteras 
genom en kort sammanfattning av statens offentliga utredning och propositionen. 
Vidare kommer en kort redogörelse för den politiska diskussionen att presenteras i 
form av de motioner som presenterades av oppositionen. Detta för att kunna se 
vilka förutsedda bieffekter reformen hade. Sedan kommer den slutgiltiga lagtexten 
att presenteras. I slutet av avsnittet kommer etableringslotsens arbetsuppgifter 
tillsammans med Arbetsförmedlingens ansvar att redogöras för. 

4.1 Framväxten av etableringsreformen och 
etableringslotsen 

I statens offentliga utredning föreslogs det att den nya aktören lotsen tillsammans 
med den nyanlände skulle ansvara över att inrätta en plan för utveckling som först 
behöver bli godkänd av en myndighet innan det att den kan börja implementeras. 
Lotsen ska vara ett privat företag och den nyanlända ska ha rätt att välja lots. 
Detta genom att myndigheten bör inrätta en lotsbank enligt LOV (lagen om 
valfrihetssystem). Den nyanlända ska även ha rätt att ändra etableringslots under 
etableringstiden. Lotsar som intresserar sig för att delta i en sådan bank ska kunna 
skicka in en förfrågan om att medverka i ett valfrihetssystem. Ett underlag bör 
upprättas av myndigheten med tydliga instruktioner och beskrivningar om vad 
lotstjänsten innehåller där bland annat ’’villkor, för utförande av tjänster, 
avtalstider, regler föravtalets tecknande, kontaktuppgifter samt regler för avtalets 
tecknande samt regler för uppföljning och kontroll’’. (SOU 2008:58, s.179-181).  
 
I regeringens proposition argumenterade man för etableringslotsen och aktörens 
fördelar. Detta genom att poängtera att en fungerande arbetsmarknad med 
matchningen av utbud och efterfrågan är a och o för att integrationspolitiken ska 
fungera bättre, vilket lotsarna kommer kunna bidra väldigt mycket till. Det 
viktigaste syftet med lotsarna, menade de var att de kommer kunna erbjuda ett 
större utbud av arbete för vissa nyanlända flyktingar (Proposition, 2009/10:60, 
s.75-77). Dessa frågor ska man arbeta med utifrån integrationspolitikens mål om 
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla människor oavsett etnicitet. 
Det är ett stort problem att en stor del av nyanlända invandrare aldrig får jobb, och 
i propositionen menade man att denna reform skulle ändra på dessa siffror genom 
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att erbjuda mer och på så vis skapa större frivillighet och initiativ hos den 
nyanlände (ibid, s.131-132). 

 
Efter det att propositionen presenterades av regeringen förberedde oppositionen 
med motioner som presenterades i riksdagen den 18 mars 2010. 
Socialdemokraterna skrev en motion där de höll med om den problembeskrivning 
som återskapades i propositionen, men de menade att flera av lösningarna till 
problemen var felaktiga, dåligt underbyggda eller också otillräckliga för att kunna 
matcha behovet som finns hos de nyanlända invandrare och deras vilja till 
etableringen i arbetslivet i Sverige. Vidare i motionen beskriver 
Socialdemokraterna hur de är för att ansvaret ligger hos Arbetsförmedlingen 
samtidigt som de menar att detta inte är tillräckligt och att en annan organisation 
måste skapas: en så kallad kompetensförmedling som innebär att fokus ligger på 
kompetensutvecklingen och utbildningen snarare än arbete. (Motion, 2009/10: 
A10).  
 
I Vänsterpartiets motion tyckte de, precis som Socialdemokraterna, att ämnet är 
viktigt och att en reform av mottagandet är behövlig, samtidigt som de ansåg att 
propositionen skulle avslås. De menar att introduktionsmodellen inte var 
tillräckligt bra och föreslår en egen modell som presenteras i motionen. Partiet var 
positivt inställda till ersättningen som planerades utbetalas till de nyanlända 
invandrare och att detta faktiskt är tänkt se likadant ut i hela landet.  De var 
positivt inställda till att kommuner eller andra inte skulle kunna påverka 
ersättningen. De var även positivt inställda gentemot att individens ersättning 
skulle kopplas till hur mycket individen i fråga engagerar sig i 
etableringsinsatserna som erbjuds. Partiet var däremot inte lika positivt inställda i 
motionen när det kom till uppdelningen av ansvarsområdena mellan de olika 
aktörerna. Vidare menade de aktörernas skyldigheter måste tydliggöras i 
propositionen. De menar att detta gjorde att hela propositionen fallerar och står 
utan lösningar till de problem som finns i dag. För att reformen skulle vara 
lösning på de problem som finns i dag menade de att statens ansvar och 
kommunernas skyldigheter måste förtydligas. Vänsterpartiet menar även att 
introduktionen, precis som ersättningen, bör vara lika i hela landet. Detta skulle 
man skapa genom att stifta en särskild introduktionslag, där även 
introduktionsersättning skulle vara inräknad. Obligatoriska timmar skulle också 
vara en del av introduktionslagen, och skulle det bli så att den nyanlända inte 
deltar i dessa timmar föreslogs det att introduktionsersättning inte skulle betalas 
ut. (Motion, 2009/10: A11).  
 
Miljöpartiet ansåg att propositionens förslag inte var tillräckliga och att mer skulle 
kunna göras för att främja och underlätta nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden. Samtidigt som man var positivt inställd inför 
Arbetsförmedlingens huvudansvar, var man även skeptisk till det som 
Arbetsförmedlingen åstadkommit tidigare. I motionen menade de att det finns 
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tydliga strukturella problem som försvårar etableringen för nyanlända invandrare. 
De påvisade hur kommunernas huvudansvar för nyanlända invandrare påverkat 
Arbetsförmedlingens misslyckande vilket även lett till att försörjningsstöden från 
kommunerna ökat och att kommunerna har gått i förlust. Sammanfattningsvis kan 
det konstateras att Miljöpartiet menade att de olika aktörernas ansvar skulle 
tydliggöras ytterligare och att Arbetsförmedlingen skulle få fler resurser än vad 
man tilldelat kommunerna tidigare då de haft huvudansvaret för nyanlända 
invandrare. (Motion, 2009/10: A12).  
 
Sammanfattningsvis var de tidigare nämnda politiska partierna emot valfriheten 
de nyanlända skulle vara tvungna att handskas med gällande valet av en lots. De 
menade att det inte är rimligt att ställa de krav på en nyanländ och att fel beslut 
lätt kan tas. Svaret partierna fick från regeringen var att detta inte är ett större 
problem, då man på ett enkelt vis skulle kunna byta lots under hela 
etableringstiden. Tidigare forskning visar att informationen de olika lotsföretagen 
presenterar ser i princip likadan ut (Berggren m.fl., 2011). Denna problematik 
kritiserades redan under förarbetet av reformen, men alla motioner blev 
nedröstade i riksdagen (Debatt och beslut, Betänkande, 2009/10: AU7). Det kan 
därför konstateras att denna proposition och lagstiftning gick igenom riksdagen på 
grund av majoritetsregeringen. 

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

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare trädde i 
kraft 1 december 2010 och riktar sig mot alla nyanlända flyktingar som beviljats 
uppehållstillstånd. Personerna i fråga ska vara över 20 år och under 65 år för att 
lagen ska gälla, men vissa undantag kan förekomma. Är du exempelvis över 18 år 
och utan föräldrar i landet kan denna lag komma att gälla dig också.  Den 
nyanlända har rätten till att få en etableringsplan inom ett år från den dag personen 
för första gången folkbokförts i en kommun. Även här finns undantag såsom att 
rätten inte gäller personer som exempelvis går i gymnasiet eller om personen i 
fråga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska/psykiska 
prestationsförmågan inte kan delta i minst 25 % av etableringsinsatserna (Lag 
2010:197 § 2). 
 
De ansvariga myndigheterna för denna etableringsreform är framförallt 
Arbetsförmedlingen som är ansvariga för etableringsinsatserna, det vill säga 
lotsarna. Enligt lagen ska denna myndighet även vara ”stödjande och pådrivande i 
förhållande till berörda parter.”. Myndigheten ska skapa individuella 



 

 13 

etableringsplaner för individerna som ska ha i syfte att förenkla och påskynda 
etableringsprocessen i Sverige (ibid, § 3). 
 
En annan myndighet som är inblandad i etableringsreformen enligt lag är 
länsstyrelsen som har i syfte att främja samverkan mellan kommuner och 
myndigheter, privata företag och organisationer som anordnar aktiviteter för 
nyanlända. Planen ska minst innehålla svenska för invandrare (SFI), 
samhällsorientering och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda 
etableringen i arbetslivet. Förutom det förenämnda ska dessa även specificeras i 
form av tid, omfattning och längd av aktiviteterna. Detta för att 
Arbetsförmedlingen vid behov ska kunna revidera planen (ibid, § 4-5). 
 
Etableringsplanen, som skapas tillsammans med den nyanlända och med 
samverkan av berörda organ, ska omfatta maximalt 24 månader och kan komma 
att upphöra om den nyanlända exempelvis får arbeta på heltid i minst sex månader 
eller påbörjar högskolestudier (ibid, § 6-10). Lag (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare stiftades den 18 mars 2010 och 
började gälla 1 december 2010 (Lag 2010:197).  

4.3 Etableringslotsen 

Hela etableringsreformens syfte är som tidigare poängterats, att påskynda och 
underlätta etableringen av den nyanlända i arbets- och samhällslivet. 
Etableringslotsen har fått uppgiften att var den mycket viktiga länken mellan den 
nyanlända och det svenska samhället. I detta stycke kommer syftet med 
etableringslotsen att klargöras. 

4.3.1 Arbetsuppgifter 

Etableringslotsens främsta arbetsuppgift är att hjälpa personen i fråga att hitta ett 
jobb. Detta innefattar all slags kontakt med möjliga arbetsgivare, CV samt 
personlig brev skrivandet samt hjälpa till så mycket som det behövs med att 
faktiskt söka arbeten. Utöver denna arbetsuppgift ska lotsen även hjälpa till med 
praktiska frågor som för svenskar är självklara. Dessa kan vara bland annat att 
boka ett läkarbesök, söka boende, fylla i blanketter till försäkringskassan eller få 
brev översatta till ett språk de hanterar. Etableringslotsen är alltså ett komplement 
till Arbetsförmedlingen och de sköter det faktiska mötet med den nyanlända. 
Skulle det vara så att lotsen inte talar samma språk som den nyanlända måste 
lotsen anställa en tolk, och själv stå för dessa kostnader.  

 



 

 14 

För att kunna strukturera upp etableringslotsens arbetsuppgifter skapar 
Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlända en så kallad etableringsplan. 
Denna skickas sedan till etableringslotsen efter att denna blivit vald. Eftersom 
varje nyanländ har olika mycket i bagaget, vare sig det gäller utbildning, 
arbetslivserfarenhet eller praktiska frågor bildas etableringsplanen individuellt. 
Detta utifrån individens historia men också hur personen i fråga ser på framtiden 
och vad som vill åstadkommas (mer om etableringsplan se 5.2).  

4.3.2 Ekonomisk ersättning 

Som etableringslots kan man få fyra typer av ersättningar. Den första är en 
startersättning som lotsen får så fort uppdraget börjat. Om klienten har en 
utbildningsbakgrund på kortare än sex år ligger summan på 6000kr, om klienten 
har studerat i mer än sex år ligger summan på 3500 kr.  
 
Den andra ersättningen som betalas ut till lotsen är en månadsersättning på 1650 
kr respektive 1100 kr beroende på utbildningsnivån. Den tredje ersättningen som 
betalas ut är uppdelad i två delar. Den första Resultat 1 får lotsen ut när dennes 
klient får en anställning som varar i minst tre sammanhängande månader på 
antingen hel- eller deltid alternativt timanställning under samma period.  Lotsen 
får även ut denna summa när klienten studerat på högskolan i minst tre månader 
med godkänt resultat. Om klienten startat ett eget företag och utan 
Arbetsförmedlingens hjälp skött sin verksamhet i tre månader får lotsen ut denna 
ersättning. Summorna ligger på 13000 kr respektive 8000 kr beroende på 
klientens utbildningsbakgrund (Arbetsförmedlingen 1). 
 
För att få ut resultatersättning 2 måste lotsens klient har uppfyllt samma krav som 
i resultatersättning 1 fast under en sex månaders period, summorna ligger på 
40000kr respektive 30000kr beroende på klientens utbildningsnivå. 
Resultatersättning 2 kan endast utbetalas en gång per klient. Beroende på hur 
snabbt en klient kommer ut i arbete kan lotsen få ut en snabbhetspremie (ibid). 

4.3.3 Samverkan med Arbetsförmedlingen 

Etableringslotsen har kontakt med alla möjliga aktörer som personen i fråga 
behöver hjälp med. Men det är framförallt samverkan med Arbetsförmedlingen 
som spelar en stor roll i etableringslotsens arbete. Enligt lagen ska vara stödjande 
och pådrivande till berörda parter.  

 
Det är Arbetsförmedlingen som godkänner vem som får bli etableringslots, som 
kontrollerar att lotsarna faktiskt uppfyller de krav som ställts samt hjälper den 
nyanlända att komma i kontakt med en etableringslots. Den nyanlända får själv 



 

 15 

välja etableringslots men skulle det vara så att personen inte kan eller vill välja så 
utser Arbetsförmedlingen den lots som är geografiskt placerad närmst personen i 
frågas bostad. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar över att skicka ett brev 
och kontakta lotsen gällande den nya klienten.  
  
Som tidigare nämnts är det även Arbetsförmedlingen som ansvarar över skapandet 
av en individuell etableringsplan. Denna ska sträcka sig över 24 månader i tid och 
måste innehålla minst utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering 
samt aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i 
arbetslivet. Detta kan vara bland annat huruvida personens tidigare 
arbetslivserfarenheter ser ut samt vad personen vill åstadkomma i Sverige men 
framförallt vad lotsen ska hjälpa klienten med. Utöver detta ska det stå vilka 
aktiviteterna ska vara samt hur länge de kommer att pågå. Etableringsplanen 
revideras vid behov av Arbetsförmedlingen.  

4.4 En del av problematiken 

Det är inte ovanligt att politiska beslut inte får det genomslag eller resultat som 
beslutsfattaren hade som avsikt. Implementeringen sköts av någon annan än 
beslutsfattaren själv och eftersom en annan part är involverad kan man förvänta 
sig att problem uppstår längs vägen. Det måste finnas bra förutsättningar för att 
resultatet av ett beslut ska kunna styras i den riktning som beslutsfattaren hade 
som mål. Direkt styrning måste vara tydlig, detta för att förhindra missförstånd 
mellan beslutsfattare och tillämpare. Den indirekta styrningen ska vara utformad 
på ett sätt som är välanpassat till uppgiften och får heller inte vara komplicerad i 
sin struktur (Rothstein (red), 2008, s.28-29). 
 
Det måste finnas tydliga direktiv kring vem som ansvarar för vilka uppgifter, men 
det är även lika viktigt med tillräckliga resurser och tid för att implementeringen 
ska gå till på ett bra sätt. En annan viktig punkt är att de som faktiskt ska 
implementera besluten måste tycka bra om förändringarna. Om det råder brist på 
motivation eller om det finns ett motstånd från tillämparens sida kommer det att 
leda till brister i arbetet. Det är även viktigt med kontroll av implementeringen 
och att de som fattat besluten är välinformerade om hur tillämparna följer de 
riktlinjer de blivit tilldelade. Sist men inte minst är det vitalt att hålla en noggrann 
uppsikt kring andra aktörer som är involverade i processen eftersom de kan 
påverka och försöka styra implementeringen i en annan riktning än den 
beslutsfattaren avsett (ibid). 
 
I ljuset av denna information är det inte överraskande att problem uppstår i 
implementeringsfasen av ett beslut. Lotsen en viktig person eftersom den 
nyanlända behöver prioritera vissa saker innan det att personen kan börja fokusera 
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på att söka jobb. Detta kan exempelvis vara hälsa, barnomsorg eller dylikt. 
Eftersom varje myndighet har koll på sina specifika uppgifter och inte har god 
överblick på andra myndigheters uppgifter är lotsen den person som ser efter 
individens intressen och ser till att denne inte faller mellan stolarna (Berggren 
m.fl., 2011). 
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5 Intervjuresultat 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera mitt resultat utifrån de kvalitativa 
intervjuerna som utförts. Innan det går att göra kommer intervjupersonerna att 
presenteras, och sedan kommer intervjuresultatets intressanta delar att redogöras 
för. De olika kategorier har valts ut utifrån vad som är mest intressant för studien 
och dess huvudsakliga frågeställning då det inte finns utrymme för varje specifik 
del av etableringslotsens arbete. Dessa kategorier är framförallt de som fungerar 
bristfälligt i dag.  

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Som tidigare nämnts har en del av intervjupersonerna valt att få vara anonyma. 
Med hänsyn till detta kommer jag inte att skriva hur många som intervjuats i 
respektive stad då namn på personerna kan listas ut genom uteslutningsmetoden. 
Det är totalt åtta etableringslotsar från åtta olika etableringsföretag som 
intervjuats. Utöver detta har en etableringshandläggare i Kristianstad blivit 
intervjuad, dessvärre har fler inte blivit intervjuade på grund av stor arbetsbörda 
hos Arbetsförmedlingen och jag har därför beslutat mig för att 
etableringshandläggarens intervju enbart är ett komplement.  

 
Fem etableringslotsar har valt att förbli anonyma och kommer att refereras till 
som intervjuperson 1, 2, 3, 4 samt 5. De andra tre kommer att presenteras kort. 
Helena Olsson arbetar på Merit AB i Helsingborg sedan början av 2014. Mozhdeh 
Nabavi arbetar på stiftelsen Folkuniversitetet där etableringsuppdraget är en utav 
många uppdrag. Där har Mozdeh Nabavi arbetat som etableringslots sedan 2011.  
Med tidigare arbetslivserfarenhet hos Arbetsförmedlingen är Eva Clementson 
numera VD och etableringslots på VI21 Konsultfirma i Ängelholm och har varit 
det sedan etableringsreformen.  
 
I början av intervjuerna ställdes frågor kring etableringslotsarnas bakgrund såsom 
arbetslivserfarenhet samt utbildning, och även om varför de är etableringslotsar i 
dag. Att etableringslotsarna utbildas är inget krav som Arbetsförmedlingen ställer 
på etableringslotsföretagen. Av de åtta etableringslotsar som blev intervjuade 
svarade sex stycken att det helt enkelt var en slump, och inget aktivt val men att 
de flesta trivdes väldigt bra med arbetet. Vidare ställdes frågan om de fått någon 
utbildning inför de nya arbetsuppgifterna som de skulle möta när arbetet som 
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etableringslots påbörjades. Av alla intervjupersoner var det enbart en som fått en 
heldags utbildning inför de nya arbetsuppgifterna vilket personen tyckte var bra, 
men konstaterade trots det att någon vidare återkoppling och utbildning vid ett 
senare tillfälle vore bra. Det kan därför konstateras att det råder en stor skillnad 
mellan etableringslotsföretag huruvida deras etableringslotsar utbildas eller inte. 
Majoriteten av intervjupersonerna menade på att etableringslotsarna redan har så 
pass bra erfarenheter med liknande arbetsuppgifter att de inte behöver en ny 
utbildning, förutom möjligtvis i språk. Intervjupersonernas utbildning varierade 
mellan allt från personalvetarexamen eller socionomexamen till en 
gymnasieexamen.  

5.2 Arbetet som etableringslots 

Under detta stycke ska det klargöras vilka arbetsuppgifter som lotsen har enligt de 
intervjuer som utförts, detta genom att gå igenom hur det går till från det att en 
nyanländ väljer en lots till det att personen är färdigetablerad. När en nyanländ 
valt en etableringslots med hjälp av sin etableringshandläggare på 
Arbetsförmedlingen får etableringslotsföretaget ett så kallat ”Meddelande om val 
av etableringslots”. Detta gäller alla etableringslotsföretag, men därefter råder det 
stora skillnader på hur arbetet går vidare beroende på vilket etableringsföretag 
man som nyanländ väljer. 

5.2.1 Valet av etableringslots 

Etableringslotsar får inte göra reklam eller marknadsföra deras företag på 
Arbetsförmedlingen, däremot finns kontaktuppgifter samt kort information om 
varje företag på Arbetsförmedlingens hemsida.  
 

Vi har bett om att få lägga upp vår information på arabiska, somaliska och ryska 
men det får vi inte. Vi får bara lägga upp det på svenska. Då hade vi kunnat 
förklara att vi har tolkar på dessa språk. Så det hade jag gärna sett en 
förbättring på. Att man får göra mer reklam och informera bättre om 
lotsföretaget. Det är det som krockar med myndighetsutövning och kommersiell 
verksamhet. (Intervjuperson 4). 

 
Enligt ovanstående citat anser lotsen att detta är problematiskt och att det förstorar 
risken att den nyanlända väljer fel lots som inte kan hjälpa till med hur mycket 
som helst på grund av språk eller dylikt. Vissa andra intervjupersoner har hållit 
med om detta men det har samtidigt framkommit att alla etableringslotsar som 
blivit intervjuade inte arbetar med färre än tjugo nyanlända, och då får man 
maximalt hjälpa trettio nyanlända under samma tidsperiod. Nedan följer två citat 



 

 19 

av intervjupersoner som inte anser att det är något problem. Dessa arbetar bägge 
två med trettio nyanlända var och kan just nu inte ta emot fler nyanlända, såvida 
inte fler etableringslotsar anställs eller om deras kollegor har färre klienter. 
 

Valfrihetssystemet är det inget fel på, jag tycker att det är bra att den nyanlända 
får välja etableringslots själv. Ibland kommer man ju inte överens och 
personkemin finns inte där. Oftast är det så att vi får klienter eftersom vi ligger 
närmst deras hem. Så de har alltså sagt till deras handläggare att han eller hon 
får välja, och då väljer automatiskt AF det företag som ligger närmst hemmet av 
förklarliga anledningar. (Intervjuperson 3). 
 
Ibland tar de med sig sina grannar eller vänner, och ibland dyker en hel familj 
upp hos oss. Och det är ju för att deras familjemedlem eller vem personen nu är 
som vi arbetat med tidigare är väldigt nöjd. Det blir vi väldigt glada för. 
(Intervjuperson 5). 

 
Trots det att vissa av intervjupersonerna menat på att det är bristfälligt, medan 
andra är nöjda med det går det att konstatera att utifrån de intervjuade lotsarna 
samt deras klienter har väldigt få om ens några använt sig utav informationen som 
finns på Arbetsförmedlingens hemsida vid val av etableringslots.   
 
Utifrån intervjuerna har det framkommit att det råder en hel del brister i 
kontrollen av etableringslotsföretagen och att dessa faktiskt sköter deras arbete. 
Det finns en hel del företag som endast finns till för ekonomisk vinning utan att 
förtjäna det genom att hjälpa deras klienter. Många utav företagen som blivit 
intervjuade har fått flera samtal av nyanlända där de frågar vad 
etableringslotsföretaget erbjuder de ifall de skulle välja just deras 
etableringslotsföretag. Personerna i fråga förväntar sig pengar, körkort, surfplatta, 
dator eller en mobil. Detta eftersom andra företag lockat de med något liknande.  

 
Vi hade för några månader sen vetskap om att lotsar springer in på SFI och 
värvar nya kunder, lockar med laptops och liknande. Det kommer våra kunder 
och berättar för oss. Och då frågar de ifall inte de kan få en laptop av oss. Men 
nej, så jobbar inte vi. Ibland har de bytt för att få sin laptop men sedan bytt 
tillbaka för de har märkt att de inte får någon annan hjälp av dem. Det är bara 
startersättningarna som vissa lotsföretag är intresserade av. De får ingen hjälp. 
(Eva Clementson). 
 
Det finns andra lotsföretag som lovar deltagare massa saker om de väljer dem 
som lots. Att de ska få flera gåvor, vilket är olagligt men det struntar de i. Det 
kan vara datorer, läsplattor, mobiltelefoner – allt möjligt. Jag har till och med 
hört att det handlar om pengar eller tillträde till nöjesengagemang och liknande. 
(Intervjuperson 2). 
 

Enligt ovanstående citat bekräftas det även att kunden inte får någon hjälp av sin 
etableringslots efter det att denna blivit vald och personen i fråga mottagit sin 
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gåva. Dessutom berättar intervjupersonen i ovanstående citat att lotsar värvar nya 
kunder genom att gå till SFI, stå utanför arbetsförmedlingen, matbutiker och 
dylikt för att berätta för den nyanlända att personen kan få en dator om hen väljer 
eller byter till detta specifika etableringslotsföretaget. Detta har även blivit 
bekräftat av andra intervjupersoner.  
 
Enligt de intervjuer som utförts har det framkommit att det verkar som att dessa 
företag arbetar mer för att locka nyanlända än att hjälpa dem med det som de 
faktiskt behöver hjälp med. När frågan ställts om huruvida intervjupersonerna 
uppfattar det som att bristen ligger hos Arbetsförmedlingens krav om vem som får 
bli etableringslots, eller om det handlar om kontrollen av lotsarna håller alla med 
om att det handlar om kontrollen av lotsarna. Däremot har vissa intervjupersoner 
sagt att de uppfattar det som en kombination mellan brist på kontroll och för låga 
krav på vem som godkänns för att få arbeta som lots.  

5.2.2 Första mötet 

Från det att meddelandet om val av etableringslots nått etableringslotsen har 
lotsen tio dagar på sig att boka in ett möte med den nyanlända. Etableringslotsens 
ska därefter träffa klienten minst 3 timmar i månaden, men alla etableringslotsar 
som jag intervjuat har hållit med om att det blir betydligt fler timmar i början. 
Första mötet tar ungefär 1,5-2,5 timmar beroende på hur mycket personen i fråga 
behöver hjälp med. Flera intervjupersoner har berättat om hur de använder sig 
utav färdiga mallar som ska fyllas i under första mötet med den nyanlända. Enligt 
intervjuperson 1 innehåller mallarna frågor kring information om personen såsom 
familj, boende, tidigare utbildning eller arbete samt kortsiktiga och långsiktiga 
mål. Alla lotsar som intervjuats konstaterade att de ville kunna fokusera på 
arbetssökande och utbildning redan under första mötet men att detta inte alltid var 
möjligt.  

 
Många människor har en rädsla för myndigheter. Myndigheter har inte varit 
något man haft ett stort förtroende för tidigare i deras hemland. I Sverige har vi 
exempelvis inga mutor. Så de svarar inte alltid helt ärligt, det är inte ovanligt att 
de säger det som de tror att arbetsförmedlingen vill höra. Många tror att vi är 
spioner för staten. (Intervjuperson 1). 

 
Enligt bland andra intervjuperson 1 så kan det vara svårt i början att faktiskt få ut 
något vettigt från de möten som hålls. Därför blir det oftast mer tidskrävande i 
början, då man ibland måste fylla i samma blanketter flera gånger vilket resulterar 
i att många timmar går till spillo. Flera av intervjupersonerna har talat om hur 
tidskrävande det är att skapa tilliten mellan lotsen och den nyanlända, och att 
såvida denna tillit inte existerar kommer inget stabilt och bra slutresultat att 
byggas upp. Under första mötet med den nyanlända kan personen i fråga begära 
eller fråga om saker som står utöver etableringslotsens arbetsuppgifter och 
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områden. Detta kan vara exempelvis att personen i fråga vill ha elektroniska 
produkter och dylikt. En del lotsar önskar därför att etableringshandläggaren som 
den nyanlända har är tydlig med vad lotsen kan hjälpa den nyanlända med och vad 
som inte ingår i lotsens arbetsuppgifter.  

5.2.3 Etableringstiden efter första mötet 

Efter det att första mötet är avklarat med den nyanlända är det dags att uppfylla 
alla kortsiktiga mål och börja arbeta för att uppnå de långsiktiga målen. Eftersom 
alla etableringslotsföretag arbetar olika och har olika kontakter, tar det också olika 
lång tid innan målen blir uppfyllda. Utifrån de intervjuerna som hållits 
framkommer det hur alla etableringslotsföretag har olika fokus, och att det är en 
utav avgörande faktorer till varför en nyanländ väljer att byta etableringslots. Det 
verkar som att vissa etableringslotsar fokuserar mer på de sociala problemen som 
den nyanlända behöver hjälp med snarare än på arbetssökandet eller framtida 
utbildningen medan andra fokuserar mer på det sistnämnda. Men av olika 
anledningar som nämnts hastigt tidigare i studien, går det inte alltid att fokusera 
på arbetssökandet eller utbildningen direkt om inte personen i fråga mår psykiskt 
bra. Detta är en utav den största problematiken med etableringsarbetet och för 
etableringslotsarna. Det ekonomiska ersättningsystemet är uppbyggt för att 
uppmuntra till arbetssökande eller att börja studera, men det uppmuntrar inte 
lotsarna att hjälpa klienterna med att exempelvis lära sig hur man hanterar en 
bankdosa eller hjälpa till med att få barnen inskrivna i förskola. Det ekonomiska 
ersättningssystemet enligt etableringslotsarnas erfarenheter kommer att 
presenteras vidare i punkt 5.2.6.  

 
Under alla intervjuer har det diskuterats kring huruvida etableringslotsarna 
upplever att de sociala frågorna utgör en så stor del av deras arbete som istället 
bör läggas på arbetssökanden och de flesta ansåg att det var ett stort problem. 
Intervjuperson 4 föreslog att man hade två olika lotsar varav en skulle vara som 
stöd för personen att komma in i samhället och få hjälp med att söka bankkort, 
ringa försäkringskassan eller läkaren och få hjälp med att skriva in barnen i 
förskola. Först när dessa frågor är lösta skulle det kunna finnas en lots som hjälper 
personen i fråga att söka arbete eller att påbörja studier.  
 
Intervjuperson 1 menade dock att det var precis tvärtom och att det läggs ner för 
mycket tid på allt runt omkring arbetssökanden. Personen menade bland annat att 
samhällsorienteringen inte passade alla klienter och att det var slöseri med tid då 
personen istället hade kunnat söka jobb eller fokusera på att nå sina kortsiktiga 
mål. Vidare berättade personen under intervjun att många klienter kommer 
tillbaka efter samhällsorienteringen och är helt förtvivlade om vad som diskuterats 
öppet framför alla människor – både kvinnor och män. Detta är en del av 
problematiken då alla missnöjen med alla aktiviteter, oavsett om det ingår i 
lotsens arbetsuppgifter eller inte, kommer tillbaka till lotsen. Det blir en naturlig 
del av processen då lotsen är den nyanländas första kontakt, och också den 
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personen som hjälper klienten med allt möjligt. Som intervjuperson 3 uttryckte det 
är lotsens syfte att vara en förlängd arm för de som inte kan själva. Detta leder till 
att lotsarna belastas med väldigt mycket, och en stor del av belastningen ingår inte 
i deras arbetsuppgifter och de får heller inte någon ekonomisk ersättning för den 
hjälp de ger och den kontakten som de är för den nyanlända. Men samtidigt som 
många utav intervjupersonerna menade på att det är väldigt mycket man hjälper 
klienten med i början, konstaterade alla att det blir lugnare efter ett par månader 
beroende på hur mycket klienten behöver hjälp med. Det är väldigt individuellt 
och det kan ta allt mellan en månad till ett och ett halvt år innan allt är löst och 
arbetssökandet kan påbörjas. Detta slutar i att det blir en otroligt tidspressad 
process för både lotsen och den nyanlända, för vad som var tänkt att pågå under 
tjugofyra månader kan helt plötsligt kortas ner till sex månader.   
 
Något som upplevs som ett hinder för arbetet för en del av lotsarna är att varje 
steg är väldigt tidskrävande. Exempelvis beskriver intervjuperson 5 hur det kan ta 
upp till sex månader innan man får ett gymnasiebetyg översatt. Ett annat 
bekymmer som tre intervjupersoner uppmärksammade är hur deras arbetsdagar 
oftast består av att sitta i telefonköer. Detta är väldigt problematiskt och försvårar 
deras arbete med att hjälpa klienten med de kortsiktiga målen, vilket i sin tur 
försvårar arbetet med att nå de långsiktiga målen. Exempelvis förklarar 
intervjuperson 3 att man som lots kan sitta upp till en timma i telefonkö till 
försäkringskassan. Detta är alltså en tredjedel utav tiden som de har med klienten 
per månad. Intervjupersonerna som uppmärksammade detta önskade också att det 
skulle finnas direktlinjer till olika myndigheter.  

5.2.4 Bostadsfrågan 

Efter det att alla intervjuer genomförts blev det tydligt att det råder en stor 
förvirring kring bostadsfrågan och huruvida det är etableringslotsens arbetsuppgift 
eller inte att hitta en bostad åt deras klient. Alla intervjupersoner har svarat olika 
och nedan presenteras ett urval av citat gällande bostadsfrågan. 

 
Det har hänt att nyanlända ringer upp och frågar om vi kan hjälpa de med 
bostad så väljer de oss som etableringslots. Men det är inte vårt jobb. Men det 
gör vi ändå när vi väl har dem. Så det är ett stort dilemma. De bor väldigt dåligt 
och vill verkligen därifrån och då kan de inte tänka på annat och fokusera på 
jobbsökande. (Eva Clementson). 
 
Bostad är inte vårt jobb. Men folk bor som råttor, jag kan inte ha dem hemma 
hos mig. Men det är klart att jag är där och pillar ändå. Det har faktiskt hänt att 
jag fått på fingrarna av AF för detta är inte vårt jobb. (Intervjuperson 1). 
 
Och sen är målet många gånger att lösa bostadsfråga (Intervjuperson 4). 
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Detta diskuterades med den enda etableringshandläggaren som blev intervjuad. 
Personen som blev intervjuad hade inget svar på om detta ingår i 
etableringslotsens arbetsuppgifter eller inte utan hänvisade till en annan person på 
Arbetsförmedlingen som inte kunde bli intervjuad på grund av stor arbetsbörda 
och tidsbrist.  
 
Enligt lagen och direktiven som etableringslotsen ska arbeta efter är det inte 
etableringslotsens arbetsuppgift att hitta en bostad åt sin klient. Däremot ingår det 
som tidigare nämnts, i etableringslotsens arbetsuppgifter att hjälpa personen i 
fråga med all slags kontakt med myndigheter och dylikt. Skulle det vara så att 
klienten har hittat ett boende som personen önskar söka men inte vet hur man går 
tillväga, då ska lotsen visa och hjälpa den nyanlända med att söka bostaden. 
Därefter ska förhoppningsvis klienten ha lärt sig hur man söker en bostad och 
därpå kunna söka bostad på egen hand.  

5.2.5 Samverkan med Arbetsförmedlingen 

Det går att konstatera att det råder en stor skillnad på hur väl samverkan med 
Arbetsförmedlingen fungerar beroende på vilken kommun det gäller. Utöver de 
tre kommuner som studerats i denna studie, är vissa etableringslotsar anställda på 
större etableringslotsföretag som har kontor i fler än en kommun. Dessa har även 
bekräftat att det råder en stor skillnad beroende på vilken kommun det gäller. 
Samtidigt är det tydligt att det finns en stor skillnad beroende på vilken 
etableringshandläggare som etableringslotsen får trots det att det är i samma 
kommun. Det kan handla om hur noggranna handläggarna är med att 
etableringslotsarna utför sina månadsrapporter korrekt, men också huruvida 
kontakten och samverkan ser ut mellan aktörerna. Vissa etableringslotsar har en 
väldigt bra kontakt med etableringshandläggarna på Arbetsförmedlingen, och 
känner att de kan kontakta personen i fråga varje dag om det skulle behövas. Både 
via telefon, mail eller inbokade träffar. Medan andra lotsar beskrivit kontakten 
som katastrofal. Bland annat Eva Clementson beskrev situationen som följande:  

 
Det är kommunikationsflödet som inte fungerar med AF. Det är en 
envägskommunikation. Vi får en etableringsplan, och sen tror man att den 
fungerar hela vägen. Fungerar det som det gör för oss just nu, för resten av 
lotsarna runt om i hela landet då är det katastrof. 
 

Samtidigt som det är Arbetsförmedlingen som ansvarar över vem som får bli 
etableringslots, ansvarar de över kontrollen över etableringslotsföretagen och att 
dessa faktiskt utför sina arbetsuppgifter på ett acceptabelt vis. Efter det att frågan 
ställts under alla intervjuer om huruvida deras etableringslotsföretag kontrollerats 
av Arbetsförmedlingen eller inte går det att konstatera att kontrollen är bristfällig. 
Av alla intervjuade etableringslotsar var det enbart två som blivit kontrollerade av 
Arbetsförmedlingen, och då gäller det inte en person på plats utan att företaget 
kontrollerats genom att ställa frågor till den nyanlända om huruvida personen är 



 

 24 

nöjd eller inte. Intervjuperson 1 menar att detta är bristfälligt då de nyanlända 
oftast inte är helt säkra på vad etableringslotsen finns till för, men också för att 
den myndighetsrädslan som tidigare nämnts existerar. Detta gör att klienterna inte 
alltid talar sanning om deras lotsar och det arbete som utförs i rädsla om att bli av 
med sitt uppehållstillstånd.  

5.2.6 Ekonomisk ersättning 

Alla intervjupersoner talade om hur den ekonomiska ersättningen inte är en 
tillräckligt bra ersättning 

 
Intervjuperson 1 talade mycket om hur vissa etableringslotsföretag samarbetar för 
att kunna få så mycket ekonomisk ersättning som möjligt. Personen förklarade hur 
två företag kan skicka nyanlända mellan företagen. Detta för att få två 
startersättningar. I slutändan får klienten antagligen ingen hjälp från lotsen, 
oavsett vilken lots personen hamnar hos. Genom att skicka över tio klienter från 
det ena företaget till det andra, får det andra företaget tio tillbaka och på så sätt har 
företagen tjänat runt 60 000 kr var förutsatt att de nyanlända har studerat i mindre 
än sex år.  
 
Ett annat dilemma som uppmärksammades var hur lotsarna enbart får ersättning 
för om deras klienter får ett heltidsjobb eller studerar under heltid.  
 

Många av våra klienter börjar arbeta som undersjuksköterskor. De får 75 eller 
85 % anställning. Men det får vi inte en spänn för. De försörjer sig, och vi har 
skaffat ett arbete åt dem. Det bästa hade varit om vi får exempelvis halva 
ersättningen för 50 % arbete osv men jag får inte en spänn för det. Det är där vi 
har arbetsbehovet också – sjukhusen. Efter 6 månader skrivs de ut ur 
etableringen då de har fått ett arbete. Men jag får ingenting efter det. Det är 
samma sak om det gäller studier. (Intervjuperson 1). 

5.2.7 Etableringstidens slut 

En nyanländ är färdigetablerad efter det att personen i fråga arbetat eller studerat 
under heltid i längre än sex månader och en dag. Detta hade inte alla 
etableringslotsar som blev intervjuade koll på utan vissa menade på att en 
nyanländ blir färdigetablerad efter det att tjugofyra månader gått och 
etableringstiden är över.  

 
En annan problematik som uppmärksammades under intervjuerna var vad som 
sker med nyanlända efter det att etableringstiden är över. Denna fråga fick jag 
olika svar på av intervjupersonerna. Intervjuperson 4 menade att 
Arbetsförmedlingen inte har någon bra rutin där de exempelvis kan ha ett 
informationsmöte med klienten eller skicka ut broschyrer om vad som kommer att 
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hända efter det att etableringstiden är över. Personen menade att klienterna 
kommer till hen med frågor om tiden efter, men att lotsen inte har några direkta 
svar att ge.   



 

 26 

6 Slutsatser och diskussion 

Utifrån den utvärderingsteori som använts har intervjuresultaten jämförts med 
delmålen som formulerats utifrån etableringslotsens arbetsuppgifter. Därefter har 
en kategorisering gjorts av förutsedda samt oförutsedda bieffekter. De förutsedda 
har redan innan intervjuerna utförts studerats. Enligt bland andra Rothstein menar 
att det tar lång tid innan man kan se slutresultatet av en reform, och att man bör 
räkna med problem under implementeringsfasen. Reformen infördes för ungefär 
fyra år sen, och det tar längre tid än så att avgöra om etableringsreformen är 
lyckad eller ej. Däremot kan det konstateras utifrån denna studie huruvida 
etableringslotsarna i de specifikt utvalda kommunerna upplever reformen och 
deras egna erfarenheter av den.  

 
Som tidigare nämnts menar Rothstein att ansvariga aktörer måste vara väldigt 
involverade och specifika i sitt arbete under en implementeringsfas. Utifrån de 
intervjuer som utförts går det att konstatera att så har fallet inte varit. Det råder en 
stor förvirring kring vilka arbetsuppgifter en lots har, och detta inte bara hos den 
nyanlända men även för etableringshandläggare samt nyanlända. Först innan 
någon ändring görs bör etableringshandläggare få genomgå utbildning om 
etableringslotsarnas ansvarsområde. Det ska inte vara en stor skillnad mellan 
etableringshandläggare, och dessa bör utgå från samma regelverk. Först därefter 
kan man börja kräva mer från etableringslotsar och att de utför sitt arbete korrekt. 
Dessa bör även bli utbildade i deras nya arbetsuppgifter som de numera möter 
dagligen. Förslagsvis kan en utbildning vara ett krav innan man blir godkänd att få 
arbeta som etableringslots.  

 
Kontrollen av etableringslotsföretagen bör förbättras. Som tidigare nämnts är det 
stora skillnader mellan kommunerna men också etableringshandläggarna. Detta 
bör det bli ändring på. Alla kommuner bör se till att etableringslotsföretagen blir 
kontrollerade med jämna mellanrum, och detta på ett mer effektivt vis än vad som 
sker i dagsläget. På så vis kan man förhoppningsvis minimera risken att 
etableringslotsföretag utnyttjar nyanlända för ren ekonomisk vinning.  

 
En annan punkt som kan förbättras för att minimera risken att 
etableringslotsföretag utnyttjar nyanlända är genom en förändring av det 
ekonomiska ersättningssystemet. Som det ser ut i dag får vissa etableringslotsar 
inte betalt för det arbete som de faktiskt utför, medan andra får väldigt mycket 
utan att utföra något bra arbete överhuvudtaget. Att lotsarna inte får någon 
resultatersättning för exempelvis en deltids anställning är inte hållbart.  
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Ett stort problem som kvarstått från etableringsreformens början och som också 
varit en utav de förutsedda konsekvenserna är att nyanlända inte får någon hjälp 
med att välja en lots, en klurig uppgift för någon som inte talar språket. Denna 
problematik möter etableringslotsarna som blivit intervjuade och de håller med 
om att det är för mycket begärt av en nyanländ att välja en lots med den 
information som finns om etableringslotsar. Detta bör förbättras och mer 
information borde finnas om varje företag. Ett förslag är ett ratingsystem där man 
kan se hur många som fått jobb eller börjat studera hos varje 
etableringslotsföretag. Som tidigare nämnts har detta även uppmärksammats av 
oppositionen i Riksdagen under etableringsreformens framväxt, detta svarades på 
av alliansen genom att förklara att den nyanlända får byta etableringslots 
obegränsat antal gånger under hela etableringstiden. Men denna valfrihet har lett 
till att fler företag skapas för den ekonomiska vinningens skull genom att locka 
nyanlända, eller också byta klienter med ett annat lotsföretag. Detta är något som 
det ekonomiska ersättningssystemet uppmuntrar då startavgiften är en summa som 
vissa företag livnär sig på.  
 
Studiens syfte var att undersöka hur väl etableringslotsens avsikt överensstämmer 
med aktörens faktiska arbete, och utifrån den utvärderingsteori som använts har 
flera oförutsedda konsekvenser av reformen upptäckts samtidigt som de 
förutsedda konsekvenserna blivit bekräftade. Trots det att resultatavsnittet 
fokuserar på de delar av etableringsarbetet som är bristfälligt, går det att 
konstatera att etableringslotsföretagen ur ett generellt perspektiv utför de 
arbetsuppgifterna som är menade för aktören. Däremot fungerar det inte alltid hela 
vägen och många delar av arbetet är bristfälligt på olika plan som bland andra 
diskuterats tidigare. Dessutom finns en del etableringslotsföretag som inte utför 
deras arbetsuppgifter alls men de etableringslotsföretag som faktiskt sköter deras 
arbete, och på ett så bra vis som möjligt, det är dessa företag som skulle kunna bli 
mycket bättre om allt runt omkring deras arbetsuppgifter fungerade bättre. Den 
slutliga slutsatsen är att flera delar bör utvecklas och förbättras för att uppmuntra 
och stödja lotsen till ett bättre arbete. Dessa delar har presenterats under 
intervjuresultatet. Under denna del av studien har slutsatserna dragits parallellt 
som en diskussion förts om hur man hade kunnat förbättra etableringsarbetet för 
att snabbare och smidigare få nyanlända in till det svenska samhälls- och 
arbetslivet.   
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