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Sammanfattning 

Flyktingmottagande och integration har under en längre tid ansetts fungera dåligt. Etable-

ringen av nyanlända tog för lång tid och för få hade kontakt med arbetslivet. Det stod klart 

att en förändring var nödvändig. Det svenska flyktingmottagandet genomförde år 2010 en 

stor strukturomvandling eftersom delar av integrationen som handlar om arbetsmarknads-

etablering flyttades från kommunerna till staten. Genom den nya etableringsreformen hop-

pas regeringen på att effektivt och snabbt kunna etablera nyanlända i arbets- och samhälls-

livet. Ändamålet är att uppnå egenförsörjning. Genom reformen fick kommunerna, Arbets-

förmedlingen, länsstyrelserna, Försäkringskassan samt Migrationsverket nya eller ändrade 

ansvarsområden och samtidigt infördes en ny aktör, lotsen, vars syfte är att stödja och på-

skynda den nyanländes etablering. Trots att reformen genomfördes nyligen framgår det 

från vissa håll att det nya systemet brister på en del punkter.   

Den nya etableringsreformen är ett omdiskuterat ämne. Meningsskiljeaktigheter råder bero-

ende på vilken myndighet respektive individ som tillfrågas. För att få svar på om etable-

ringsreformen är bra och huruvida den var nödvändig genomfördes en granskning med 

början i det gamla systemet till vad syftet med reformen är och hur det fungerar. För att 

inte enbart få den teoretiska delen av det nya systemet genomfördes intervjuer med Arbets-

förmedlingen och kommunen samt granskningar av en del rapporter och utredningar för 

att få svar på hur det fungerar i praktiken. För att reformen ska ge goda resultat krävs att 

alla aktörer uppfyller sina uppgifter och tar sitt ansvar. Reformen har haft sina svårigheter 

men samtidigt bör det finnas i åtanken att den är tämligen ny. Det kommer ta tid tills sy-

stemet är integrerat. Samtidigt finns det en stor risk för att dominoeffekten uppstår i re-

formens rättssystem om det brister i ett av leden och då är vi tillbaka på ruta ett. 
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Abstract 

The reception of refugees and integrations have for a long period of time been considered 

to work poorly. The establishment of newly arrived didn’t go as fast as needed, and too few 

made contact with the working life.  It was clear that a change was necessary. The Swedish 

reception of refugees carried through with a big transformation of structure since parts of 

the integration considering labour-market establishment got moved from the local authori-

ties to the Government. Throughout the new establishment reform the Government wish-

es to efficiently and quickly be able to establish newly arrived refugees into the working- 

and social life. The purpose is to achieve self-support. The reform contains new or changed 

areas of responsibilities for the municipality, the Employment Office, the county adminis-

trative board, the Swedish Social Insurance Agency and Swedish Migration Board. At the 

same time a new operator called “etableringslots” was introduced with the purpose of sup-

porting and hastening the establishment of the newly arrived. Even though the reform was 

recently accomplished it is clear from certain sides that the new system fails on some cer-

tain parts.  

The new establishment reform is to this day a much discussed subject. Disagreements of 

opinions exist depending on which authority respectively individual that gets asked. A 

study got carried through, starting with the former system, to find out if the new estab-

lishment reform was good enough, if it was necessary and how it all works. Not only to get 

the theoretical part of the new system but to also get the practical part, interviews were 

made with the employment agency and the local authority. Closed examinations of some 

reports and investigations also occurred to get an answer of how it works when it is put in-

to practice. All parties are required to fulfill their duties and their responsibilities so that the 

reforms result turns out well. The reform has had its difficulties but it should be kept in 

mind that it is fairly new and it will take some time for the system to get integrated. At the 



 

 

same time there is a great risk that the domino effect occurs in the legal reform if one of 

the trails fall and in that case we would be back at square one. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under lång tid har mottagandet av flyktingar och skyddsbehövande, som även kallas för 

nyanlända, ansetts fungera dåligt. Det har länge stått klart att en reform av integrationen 

behövdes för att bryta utanförskapet och etablera de nyanlända i samhället.1 Den genom-

snittliga tiden för nyanlända att få ett arbete har varit sju år, men regeringen hoppas på att 

det ska ändras med den nya etableringsreformen.2 Genom att stärka incitamenten att vara 

part av arbetsförberedande insatser och ta ett arbete, kan en snabbare etablering åstad-

kommas. Genom mer klara och tydliga ansvarsförhållanden mellan aktörerna skapas en ef-

fektiv etableringskedja för att bättre ta tillvara på nyanländas kompetens.3 Fram till år 2010 

låg ansvaret för introduktionen av nyanlända på kommunerna. De hade rätt stor frihet att 

bestämma hur introduktionen skulle vara utformad eftersom den svenska lagen enbart 

stadgade att det som ska erbjudas nyanlända är samhällskunskap, svenskundervisning för 

invandrare (nedan SFI-undervisning) och om möjligt praktik. Det övriga, som exempelvis 

ekonomisk ersättning till nyanlända, huruvida introduktionen skulle utövas på hel- eller 

halvtid samt vad som ytterligare skulle inkluderas i introduktionen bestämdes enskilt av var-

je kommun.4 

Den 1 december 2010 trädde den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa ny-

anlända invandrare (nedan etableringslagen) i kraft. Den nya etableringsreformen är ett ak-

tuellt ämne idag eftersom det är den största förändringen som har gjorts i svensk integra-

tion på flera decennier och den ska både underlätta och påskynda nyanländas etablering i 

samhälls- och arbetslivet. Hela processen med integrationen ska ske snabbare och på så vis 

skapa bättre förutsättningar för nyanlända att snabbt lära sig det svenska språket samt på-

börja ett nytt och stabilt liv. Regeringen ville uppnå ett utvecklat system där nyanlända ges 

ett utökat ansvar. Etableringslagen omfattar inte alla nyanlända utan innefattar flyktingar, 

skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande.5  

Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som genom reformen har fått en mer central 

roll eftersom en stor del av ansvaret har flyttats över från kommunerna till Staten, som med 

den nya reformen får huvudansvaret. Även om kommunerna inte längre har samordnings-

                                                 
1  Debattartikel, http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/131355 (8/4). 
2  Regeringskansliet, http://www.sweden.gov.se/sb/d/11291/a/136026 (8/4). 
3  Debattartikel, http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/135426  (8/4). 
4  Integrationsverket, ”Ett förlorat år”, Integrationsverkets stencilserie nr 5 (2007) s. 18 f. 
5  Debattartikel, http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/131355 (8/4). 

http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/131355
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11291/a/136026
http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/135426
http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/131355


 

 
2 

ansvaret för introduktionen kommer de även i fortsättningen att ha uppgifter gällande flyk-

tingmottagandet samt de nyanländas etablering. Även myndigheter som Migrationsverket, 

Försäkringskassan och länsstyrelserna har genom reformeringen fått ändrade eller nya an-

svarsområden.6 Vidare har en ny aktör skapats; etableringslotsen (nedan lots) som har till 

uppgift att verka som en stödjande funktion för den nyanlände och ska hjälpa till med en 

snabb integrering i både arbets- och samhällslivet.7  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad den nya etableringsreformen är för något, varför 

den var nödvändig och vad det nya systemets syfte är. Dessutom ska det undersökas om 

syftet uppfylls och vilka eventuella brister reformen har. För att kunna utreda om reformen 

var nödvändig måste det gamla systemet granskas för att på så vis få fram syftet med det 

förra systemet och vilka dess brister var. Uppsatsen kommer även att utreda vilka de olika 

myndigheternas rättsliga ställning är idag eftersom de tillsammans utgör den nya etable-

ringsreformen. Fungerar deras ställning eller faller de på någon punkt? Även lotsen kom-

mer att granskas för att se huruvida en sådan ny aktör var nödvändig.  

Uppsatsen kommer enbart att ta sikte på den juridiska delen av etableringsreformen. Poli-

tiska åsikter och argumentationer kommer att lämnas utan hänseende och fokus kommer 

att ligga på den nya etableringsreformen och varför en reformering var nödvändig samt vil-

ken roll respektive myndighet har. Fokus kommer även att ligga på de myndigheter som 

har det större ansvaret såsom Arbetsförmedlingen och kommunerna. De övriga aktörerna 

kommer enbart att behandlas översiktligt. Vad gäller högutbildade nyanlända kommer de 

särskilda problem som uppstår för den gruppen inte beröras djupgående utan mer i stora 

drag med hela etableringsreformen. Nyanländas bosättning lämnas i princip utan hänseende 

eftersom det är ett relativt stort område. 

1.3 Metod och material 

Utgångspunkten i uppsatsen är den nya etableringsreformen. För att besvara uppsatsens 

syfte och problemformulering användes olika metoder på olika delar. Strukturen för ge-

nomförandet var lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Deskriptiva metoden användes vid 

beskrivning av det gamla systemet och den nya etableringsreformen. För att kunna utreda 

huruvida syftet med reformen uppfylldes och vilka eventuella brister som fanns, granskades 

                                                 
6 Prop. 2009/10:60, s. 34 f. 
7 Prop. 2009/10:60, s. 35. 
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etableringslagen och myndigheternas rättsliga ställning. Jämförelsemetoden användes vid 

jämförelse av det gamla systemet med det nya systemet för att få en förståelse till varför en 

reform genomfördes.  

Lagtext tillämpades för att besvara hur etableringslagen fungerar och vilken rättslig ställning 

de olika myndigheterna har. När lagtext inte har kunnat besvara delar av syftet med uppsat-

sen har förarbeten studerats. Förarbeten tillerkänns stor betydelse eftersom lagstiftningens 

intentioner framkommer där. Genom förarbeten har etableringsreformens syfte samt upp-

byggnad kunnat utredas samt varför en reform var nödvändig. Även bakgrunden till myn-

digheternas rättsliga ställning och den nya aktören, lotsen, har kunnat granskas genom fö-

rarbeten för att få en djupare förståelse. Praxis och doktrin har inte kunnat tillämpas inom 

området eftersom dessa inte är tillgängliga då etableringsreformen är tämligen ny. Däremot 

har utredningar och rapporter studerats för att belysa hur reformen fungerar i praktiken 

och olika slutsatser har kunnat dras. För att förtydliga hur reformen fungerar har även in-

tervjuer med Jönköpings Arbetsförmedling samt Jönköping och Nässjö kommun genom-

förts.  
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2 Innan reformens ikraftträdande 

2.1 Det gamla systemet 

Det gamla systemet av introduktion och integration för flyktingar till Sverige infördes un-

der 1980-talet då det praktiska ansvaret för mottagandet togs över av kommunerna.8 An-

ledningen var att invandringen ändrade karaktär mot flyktinginvandring och en bedömning 

som gjordes var att flyktingarna behövde samhällets stöd. Kommunerna fick som ekono-

miskt stöd en statlig ersättning eftersom de tog det stora ansvaret.9 Just därför, eftersom det 

även ansågs att det största ansvaret låg på kommunerna, skedde det ofta att flera andra 

myndigheter överlät sina arbetsuppgifter till kommunerna. På så vis tvingades kommunerna 

ett flertal gånger att ta på sig uppgifter som vanligtvis borde ha legat på andra, såsom Ar-

betsförmedlingen.10  

 

År 1991 ändrades delar av flyktigmottagandet genom regeringens proposition 1989/90:105 

om samordnat flyktingmottagande och nytt system for ersättning till kommunerna, m. m., 

vilket bland annat innebar att kommunerna fick bidrag för varje mottagen flykting och det 

skulle i sin tur medföra att introduktionen blev mer effektiv. Syftet till förändringen var att 

skapa en stor frihet för kommunerna att i samverkan med Arbetsförmedlingen på orten 

vidta aktiva åtgärder för att flyktingarna skulle bli självförsörjande. Syftet var även att 

kommunerna genom upprättandet av en individuell introduktionsplan skulle skapa ett mer 

individinriktat och samordnat arbetsätt för den nyanlände. Introduktionsplanen skulle som 

grund innehålla SFI-undervisning enligt skollagen (1985:1100), samhälls- och arbetslivsun-

dervisning och kompletterande utbildning och arbete. I övrigt var det upp till varje enskild 

kommun att bestämma hur arbetet skulle läggas upp och vad introduktionsplanen skulle 

innehålla.11   

 

Det var först när lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa 

andra utlänningar infördes år 1993 som det möjliggjordes att bevilja kommunerna annan 

ersättning än i form av socialbidrag. Den nu upphävda lagen uppställde då villkor att nyan-

lända skulle följa den introduktionsplan som varje kommun individuellt hade upprättat för 

att ersättningar skulle utbetalas. Den bakomliggande tanken var att när de nyanlända var ak-

                                                 
8 Prop. 1983/84:124, s. 2 f. 
9  Prop. 2009/10:60, s. 36. 
10 SOU 2008:58, s. 59 
11 Prop. 2009/10:60, s. 36 f. 
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tiva och följde introduktionsplanen skulle de erhålla introduktionsersättning för att de ak-

tivt deltog i aktiviteter som planen innehöll. År 1994 konstaterades det att endast en mindre 

andel av dem som genomgått introduktionen var självförsörjande tre och ett halvt år efter 

folkbokföringen. Det fastställdes att samverkan med Arbetsförmedlingen inte fungerade 

som tänkt och att SFI-undervisningen skulle kombineras med praktik och andra arbetslivs-

relaterade insatser (SOU 1996:55).12 I propositionen 1997/98:16 Sverige, framtiden och 

mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik lades behovet av en ändrad intro-

duktion fram och precisering gjordes av vad en introduktionsplan kan förväntas innehålla 

för att kommunerna ska få rätt till statlig ersättning. Det som bestämdes var att introduk-

tionen skulle bli individanpassad och resultera i självförsörjning och delaktighet i samhälls-

livet.13 En ny myndighet, Integrationsverket, fick i uppdrag att förbättra och följa upp in-

troduktionen. Dock lades Integrationsverket ner år 2007 och en större del av ansvaret flyt-

tades över till Migrationsverket. De fick också ansvar för att medverka vid bosättning och 

förmedla platser till introduktioner i kommuner till dem som beviljats uppehållstillstånd 

och som själva inte kunde ordna bostad. Ett annat ansvar som Migrationsverket fick var att 

besluta om och betala ut statlig ersättning för flyktingmottagande till kommuner och lands-

ting enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 

Länsstyrelsens uppdrag var att verka för att kommunerna tog emot skyddsbehövande som 

beviljats uppehållstillstånd och att en bra introduktion i svenska samhället erbjöds nyanlän-

da. Ett annat ansvar som de erhöll var att utveckla den regionala samverkan inom introduk-

tionen.14 

2.2 Brister med det gamla systemet 

Trots att syftet med det gamla systemet var bra fungerade det inte som tänkt och etable-

ringen skedde alltför långsamt. Under introduktionen var det få nyanlända som hade kon-

takt med arbetslivet och Arbetsförmedlingen eller fullföljde SFI-undervisningen.15 Bosätt-

ningen av nyanlända, det vill säga till vilken kommun nyanlända tillhörde, kunde många 

gånger vara en avgörande faktor till hur introduktionsplanen blev utformad och vilka möj-

ligheter som erbjöds nyanlända att ta del av. Detta eftersom varje kommun enskilt kunde 

utforma introduktionsplanens innehåll och det enda som enligt lag skulle finnas med var 

                                                 
12 Prop. 2009/10:60, s. 37. 
13 Prop. 1997/98:16, s. 80 f. 
14 Prop 2009/10:60, s. 37 f.  
15 Prop. 2009/10:60, s. 30. 
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SFI-undervisning och samhällsinformation. Utöver det kunde kommunerna planera in 

andra aktiviteter och dylikt men det fanns inget tvång.16  

 

Ändamålet med introduktionsersättningen uppfylldes inte. Det hade inte fått fullt genom-

slag i landet och de uppställda villkoren uppnåddes inte.  En bidragande faktor kan vara att 

de nyanlända inte fick fullt stöd från andra aktörer just eftersom kommunerna tog flera 

andra myndigheters arbetsuppgifter. Det resulterade i sin tur till att varje nyanländ inte fick 

den tid och planering som erfordrades för att uppnå bästa möjliga förutsättningar. Samti-

digt har det varit svårt att fastställa hur ersättningen har använts.17  

 

                                                 
16 Prop. 2009/10:60, s. 37. 
17 SOU 2008:58, s. 86. 
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3 Regler för etablering av nyanlända 

Efter reformen har en del lagar och regler upphävts, samtidigt som andra har trätt i kraft. 

De lagar och förordningar som styr rättsystemet idag efter reformen är bland annat: 

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

Det är första gången som ansvaret och insatserna för nyanlända finns reglerade i en lag. De 

som omfattas av lagen får nu bland annat en lagstadgad rätt till arbetsförberedande insat-

ser.18 Etableringslagen omfattar även ansvaret för myndigheterna och nyanländas rätt till in-

satser som ska underlätta för dem att integrera sig i samhället och komma in i arbetslivet.19 

Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare 

Förordningen reglerar dels den ekonomiska ersättningen som utgår till nyanlända enligt 

etableringslagen, dels handläggningen som sköts av Arbetsförmedlingen och Försäkrings-

kassan.20 

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 

I denna förordning stadgas föreskrifter för Arbetsförmedlingen och andra myndigheter om 

uppgiftsskyldighet, etableringssamtal och etableringsplaner.21 

Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 

Förordningen innehåller föreskrifter om samhällsorientering som ska erbjudas nyanlända 

av kommunerna. Syftet är att ge den nyanlände grundläggande förståelse för samhället och 

en grund för fortsatt inlärning.22 

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare 

Reglerna för nyanländas bosättning stadgas i denna förordning och ansvaret för det ligger 

på Migrationsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen.23  

  

                                                 
18 Skr 2009/10:233, s. 11. 
19 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
20 Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. 
21 Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 
22 Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
23 Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. 
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Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar 

Nyanlända som har tagits emot efter etableringslagens ikraftträdande omfattas av denna 

förordning som reglerar belopp, villkor och Migrationsverkets ansvar samt statens hand-

läggning för ersättning till kommuner.24  

                                                 
24 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar. 
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4 Etableringsreformen 

4.1 Vad innebär etableringsreformen? 

Den nya etableringsreformen genomfördes den 1 december 2010 och då började den nya 

lagen, etableringslagen, att gälla. Att ansvaret och insatserna finns reglerade i samma lag är 

nytt och något som sker för första gången. Reformens syfte är främst att snabbare etablera 

nyanlända i samhälls- och arbetslivet för att på så vis redan i ett tidigt stadium integrera ny-

anlända. Att snabbt få in nyanlända i vardagslivet ger dem bättre förutsättningar för en sta-

bil framtid, språkkunskaper och egenförsörjning vilket bidrar till att de direkt lär sig hur 

samhället fungerar och vad som förväntas av dem som individer. Därigenom minskar även 

riskerna att hamna i utanförskap väsentligt. Det nämnda kan åstadkommas på en mängd 

olika sätt, bland annat genom att stärka incitament för den nyanlände att aktivt delta i ar-

betsförberedande insatser och att börja arbeta.25  

 

Grunden för etableringsreformen är den så kallade Röttorpska utredningen. Det var i april 

2007 som regeringen tillsatte en utredning om hur en reform av mottagandet av flyktingar 

var möjlig för att påskynda inträdet för nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Året 

efter publicerades utredningen och slutsatsen var att systemet med kommunalt ansvar för 

introduktionen inte fungerade som tänkt och att syftet inte uppfylldes. För att lösa proble-

met och för att få ett fungerande rättsystem bestämdes att huvudansvaret skulle föras över 

på staten.26  

 

Det som regeringen vill uppnå med etableringsreformen är bland annat att snabbt få in ny-

anlända på arbetsmarknaden. I det gamla systemet hade kommunerna ansvar för den delen 

av nyanlända och trots höga ambitioner har anknytningen till arbetsmarknaden under in-

troduktionen varit för svag. Efter reformen sätts arbete för insatserna i centrum genom att 

ge Arbetsförmedlingen det samlade ansvaret för nyanländas etablering. En snabb arbets-

marknadsetablering ska stärkas både för individen själv och för de som anordnar insatser. 

En tidsbegränsad ekonomisk ersättning erbjuds den nyanlände för att snabbt kunna integ-

rera sig i samhället och förutsättningen är att den nyanlände självmant och aktivt deltar i in-

satserna. Syftet med ersättningen är att täcka individernas dagsbehov för försörjning. De 

ska ha möjlighet till att kunna delta i insatserna utan att känna pressen och behovet av att 

                                                 
25 Skr 2009/10:233, s. 11. 
26 SOU 2008:58, Egenansvar – med professionellt stöd. 
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de måste arbeta för att kunna försörja sig. Möjligheten att ha inkomster från arbete vid si-

dan om utan att ersättningen sätts ned ökar incitamenten att tidigt söka arbete. På så vis 

minskar de inlåsningseffekterna som gör att det för många nyanlända inte alltid lönar sig att 

arbeta.27 

 

Genom den nya etableringsreformen har staten fått ett större ansvar för nyanlända. Fördel-

ningen av ansvars- och arbetsuppgifterna är också tydligare mellan kommunerna och de 

olika myndigheterna. Det är främst Arbetsförmedlingen som har fått en central roll då stora 

delar av det som kommunerna hade hand om i det gamla systemet, etableringsinsatser, har 

flyttats över till dem. Ett exempel på etableringsinsatser är etableringsplanen som ska upp-

rättas av Arbetsförmedlingen tillsammans med nyanlända. Huvudregeln för en sådan plan 

är att den ska motsvara en verksamhet på heltid och innehållet måste som minst utgöras av 

arbetsförberedande insatser, samhällsorientering och SFI-undervisning.28 Ansvaret för de 

obligatoriska delarna i etableringsplanen ligger fortfarande på kommunerna och de ska se 

till att det genomförs, antingen i egen regi eller genom att köpa utbildningsplatser. Arbets-

förmedlingen ansvarar även för att anvisa boende åt nyanlända från Migrationsverket.29 

Genom att ansvarsområdena är tydliga och klara mellan de olika aktörerna skapas en effek-

tiv etableringskedja som består av Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelserna, 

Försäkringskassan och kommunerna.30  

Med reformen infördes valfrihetssystemet tillsammans med den lotsen, som ska verka som 

en stödjande funktion och hjälpa den nyanlände att snabbt hitta en möjlighet till att försörja 

sig själv. Den nya etableringsreformen har givit nyanlända ett mer reellt inflytande. Att ny-

anlända själva kan välja lots, som är en person vars uppdrag är att hjälpa nyanlända att finna 

arbete, utgör en del av strävan mot att låta nyanlända sättas i fokus och ger dem större möj-

ligheter att själva kunna råda över deras framtid. På så vis åstadkoms en maktförskjutning 

från politiker och tjänstemän till enskilda individer och de nyanlända lär sig att ta ansvar 

och egna beslut.31 

Huvudsakligen är det tänkt att etableringen ska fungera på följande sätt. Efter att en nyan-

länd har beviljats uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen erbjuda ett etableringssamtal 

med en förmedlare där den nyanländes framtid planeras i etableringsplanen, etableringsla-

                                                 
27 Prop. 2009/10:60, s. 35. 
28 Prop. 2010/11:1, s. 68. 
29 FORES, Fredrik Rosenqvist, Etableringsreformens 100 första dagar, s. 7. 
30 Prop. 2010/11:1, s. 68.  
31 Prop. 2009/10:60, s. 35. 
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gen 6 §. Intentionen är att en sådan plan ska vara färdig på två månader och efter högst två 

år ska den nyanlände vara etablerad, etableringslagen 7 §. Först när etableringsplanen är 

upprättad väljs en lots vars ändamål är att snabbt integrera den nyanlände. Lotsens ersätt-

ning bestäms utefter hur snabbt uppdraget fullgjordes och vad den nyanlände är sysselsatt 

med, etableringslagen 11 §. 

Regeringens huvudsakliga mål med att korta tiden för arbete anses vara bra att eftersträva 

samtidigt som det är en viktig ambition. Men enligt JUSEKs utredning32 bör ambitionerna 

vara högre, nämligen att snabbt komma i rätt arbete. Om fokus enbart läggs på att nyan-

lända snabbt ska komma in på arbetsmarknaden riskerar flera välutbildade att fastna i arbe-

te där deras kompetens inte tas till vara och en så kallad inlåsningseffekt uppstår. Kunska-

pen föråldras med tiden samt det blir svårare att hitta arbete som är i nivå med den kompe-

tens som den nyanlände hade med sig till Sverige. På så vis förloras en resurs.33 

Det råder delade meningar från Arbetsförmedlingen och kommunerna om den nya etable-

ringsreformen var nödvändig. Enligt Jönköping kommun finns positiva delar i reformen 

som till exempel att det finns en gemensam etableringsersätting och införandet av lotsar, 

dock anser de att den största faran är otydlighet. Jönköping kommun anser att ingen or-

dentlig konsekvensanalys har genomförts, vad som blir konsekvensen om bland annat Ar-

betsförmedlingen inte gör det de är ålagda att göra eller inte är ålagda att göra.34 Jönköping 

Arbetsförmedling menar att en reform var nödvändig, att reformen ger dem bättre möjlig-

heter att hjälpa individen att arbetsmarknadsetablera sig i Sverige samt att hela processen 

går snabbare.35 Nässjö kommun anser däremot inte att en reform var nödvändig men sam-

tidigt menar de att det är svårt att uttala sig om det eftersom frågan är komplex. De anser 

att det inte går att ”få ut” analfabeter och lågutbildade snabbare i arbete bara för att en ny 

huvudman fått ansvaret.36  

4.2 Den nya lagens syfte 

Det gamla systemet uppfyllde inte dess syfte och därför föreslogs en ny lag av regeringen, 

etableringslagen, som innehåller bestämmelser om bland annat målgrupper, etableringsin-

satsernas syfte och innehåll samt ansvariga myndigeter. Etableringslagen har ersatt lagar 

som lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänning-

                                                 
32 JUSEK, statistik, Svårt för invandrarakedemiker att få kvalificerade jobb, (2011). 
33 JUSEK, statistik, Svårt för invandrarakedemiker att få kvalificerade jobb, s. 3. 
34 Intervju med Bengt Ohlsson, Invandrar- och flyktingsektionen Jönköping kommun, (21/4). 
35 Intervju med sektionschefen Arben Doroci, Arbetsförmedlingen Jönköping (18/4). 
36 Intervju via e-post med integrationshandläggare på Nässjö kommun (5/5). 
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ar.37 Den nya lagens syfte är att tydliggöra samt även skärpa kraven på nyanlända samtidigt 

som de ska behandlas likvärdigt över hela landet. Det ska därmed inte vara upp till varje 

enskild kommun att bestämma den nyanländes kommande tid.38 Lagen innehåller bestäm-

melser om insatser och ansvar som avser att underlätta och snabbare integrera nyanlända i 

samhälls- och arbetslivet. Etableringslagens ändamål är att förändra synen från förr då om-

händertagandementaliteten rådde där nyanlända sågs som svaga individer till att nyanlända 

ska vara i mittpunkt och snabbt integreras.39  

 

Att stärka nyanländas aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet samt egenförsörjning är 

förutsättningar som insatserna ska ge. Dessutom är ansvarsfördelningen mellan de olika 

myndigheterna mer tydlig och enklare att förstå, etableringslagen 1 §. Fördelningen är mer 

specificerad och den nyanlände sätts i fokus. Det innebär att den nyanlände ska få den hjälp 

och det stöd som behövs för att snabbt bli självständig. Dock krävs det att den nyanlände 

hela tiden aktivt deltar i alla insatser, först då utgår bland annat introduktionsersättningen. 

Den ersättningen ska inte vägas mot en familjs inkomster, det för att skapa ett system som 

främjar jämställdheten mellan män och kvinnor. Om någon av endera inte är aktiv påverkas 

familjens ekonomi på ett avgörande sätt. Därmed skapas ett incitament för både män och 

kvinnor att vara aktiva och delta i insatserna. Villkoren och liknande krav ska vara samma 

oberoende av var den nyanlände bor. Kommunerna ska avlastas och kunna koncentrera sig 

på sina kärnuppgifter.40 

                                                 
37 Prop. 2009/10:60, s. 38. 
38 Prop. 2009/10:188, s. 19. 
39Debattartikel, Integrationspolitik med total kontroll av Erik Ullenhag, integrationsminister (FP), 

http://www.regeringen.se/sb/d/13750/a/156929, (15/4).  
40 SOU 2008:58 s. 87. 

http://www.regeringen.se/sb/d/13750/a/156929
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5 Vilka omfattas av reformen? 

Alla som kommer till Sverige omfattas inte av den nya etableringsreformen. Riksdagen har 

beslutat att etableringslagen ska omfatta nyanlända som har rest in i landet efter utgången 

av november 2010 och som har uppehållstillstånd vid inresan. Nyanlända som har beviljats 

uppehållstillstånd efter utgången av oktober 2010 omfattas också av lagen och slutligen ny-

anlända vars uppehållstillstånd beviljats före utgången av oktober 2010 med förutsättning 

att de är registrerade vid och vistas på en förläggning för asylsökande den 30 november 

2010.41 

Enligt 2 § etableringslagen är målgruppen nyanlända, vilket innefattar flyktingar, skyddsbe-

hövande och övriga skyddsbehövande, mellan åldrarna 20 och 65 år och som har beviljats 

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföringen. Uppehållstillstånd kan be-

viljas på tre grunder: 

1. enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 §§ utlänningslagen (2005:716) 

2. enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen 

3. enligt 21 eller 22 kap. utlänningslagen 

 

Vilka som kan beviljas uppehållstillstånd stadgas huvudsakligen i 5 kap. 1 § i utlänningsla-

gen där flyktingar, skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande nämns. Ett kriterium är 

att de ska befinna sig i Sverige.  

 

En definition på flykting stadgas i 4 kap. 1 § utlänningslagen. En människa anses vara flyk-

ting om han eller hon befinner sig utanför det land som den är medborgare i. Individen har 

lämnat hemlandet eftersom vederbörande känner fruktan för förföljelse på grund av natio-

nalitet, ras, politisk eller religiös uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet 

till viss samhällsgrupp och därmed inte kan söka skydd i hemlandet, utlänningslagen 4 kap. 

1 § 1 st. Även den som är statlös och som befinner sig av samma skäl utanför det land där 

han eller hon haft sin vanliga vistelseort anses enligt lagen vara flykting, utlänningslagen 4 

kap. 1 § 3 st. 

 

                                                 
41 Sveriges kommuner och landsting, 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbetsmarknad/integration1/regelverk_introduktion, 
(16/4 ).  

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbetsmarknad/integration1/regelverk_introduktion


 

 
14 

I 4 kap. 2 § utlänningslagen finns vidare skyddsbehövande som anses vara människor som 

är i behov av ett speciellt skydd och som befinner sig utanför sitt hemland på grund av 

andra skäl än som stadgas i 1 §. Skäl som preciseras är att utlänningen vid återvändande till 

hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff eller annan 

omänsklig behandling.  

 

Övriga skyddsbehövande anses vara utlänningar som behöver skydd på grund av yttre eller 

inre väpnad konflikt eller på grund av andra motsättningar i landet och känner fruktan att 

utsättas för allvarliga övergrepp. Även de som inte kan återvända till sitt hemland på grund 

av en miljökatastrof anses vara övriga skyddsbehövande, utlänningslagen 4 kap. 2a §. 
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6 Kommunerna 

6.1 Kommunernas roll 

Kommunerna hade tidigare samordningsansvaret för genomförandet av introduktionen av 

nyanlända som omfattades av flyktingmottagandet. Att denna grupp av nyanlända behand-

lades, och behandlas än idag, annorlunda beror dels på att flyktingar och skyddsbehövande 

ofta har särskilda behov dels för att det är en nationell angelägenhet och en internationell 

förpliktelse att ta emot dessa. På de här grunderna har det ansetts berättigat att ge nyanlän-

da ett mottagande och introduktion som i viss grad kan framstå som positiv särbehandling 

i jämförelse med övriga invandrare.42 

 

Månaderna innan reformen genomfördes var kommunernas åsikter delade och framförallt 

kritiska. Anledningen till att de var kritiska berodde förmodligen på att reformen motivera-

des till största del med att kommunerna hade misslyckats med sitt integrationsarbete.43
 Till 

viss del torde det stämma eftersom kommunerna hade en stor valfrihet att enskilt kunna 

bestämma och utforma introduktionsplanen. Dock ska det erinras om att det fanns kom-

muner vars ambitioner kring integrationsprogram var höga och där resultaten var impone-

rande. Men trots exempel på framgångsrika verksamheter i enskilda kommuner fanns det 

behov av en ny organisering av arbetet med fokus på snabb integration, arbetsmarknads-

etablering och självförsörjning.44  

 

För att kunna ändra ett så etablerat system krävs starka skäl, vilket det ansågs ha funnits. 

Bland remissinstanserna fanns det flera som menade att kommunerna även fortsättningsvis 

skulle ha huvudansvaret för etablering av nyanlända. Regeringens bedömning var att staten 

skulle ta ett större ansvar men att kommunerna fortfarande skulle ha en viktig roll vad gäll-

er nyanländas etablering.45 Reformen omstrukturerade mottagandet av nyanlända och en 

stor del av ansvaret för etableringsinsatser flyttades till Arbetsförmedlingen. Ansvaret som 

ligger kvar hos kommunerna är SFI-undervisning, annan vuxenutbildning och skolbarns-

omsorg. De har även hand om bostadsförsörjning, insatser för barn och ungdomar samt 

                                                 
42 Prop. 2009/10:60, s. 43. 
43 FORES, Fredrik Rosenqvist, Etableringsreformens 100 första dagar, s. 9. 
44 SOU 2008:58, s. 59.  
45 Prop. 2009/10:60, s. 52. 
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insatser inom det sociala området.46 En intervju har genomförts med Bengt Ohlsson som 

arbetar på invandrar- och flyktingsektionen på Jönköping kommun. Bengt Ohlsson förkla-

rar att deras uppgifter kan variera från vecka till vecka. De har hand om introduktionsplan 

och ersättning till flyktingar som togs emot före den första december 2010 och sen för-

sörjningsstöd för de som har mottagits efter reformen och då kan det vara dels att täppa 

igen ”glappet”.47 Det så kallade glappet är ett problem som kan uppstå i utbetalningssyste-

met när den nyanlände ska utfå sin ersättning. Glappet uppstår vid den sista utbetalningen 

från Migrationsverket och den första utbetalningen av etableringsersättning från Arbets-

förmedlingen vilket medför att nyanlända som behöver hjälp med försörjningen under 

denna tid söker ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, från kommunerna.48 Bengt Ohlsson 

förklarar att bland det första som nyanlända kommer i kontakt med är socialtjänsten och 

försörjningsstöd vilket inte var tanken med reformen. Från det att nyanlända kommer från 

Migrationsverket och fått sitt dagbidrag till dess att de får sina etableringsersättningar utbe-

talde, då betalar kommunerna ut försörjningsstöd för de nya.49 Även om en större del av 

integrationsansvaret har fråntagits kommunerna sker det, bland annat på grund av det nyss 

nämnda att många av de nyanländas första kontakter med myndighetspersonal fortfarande 

är med anställda inom kommunerna. Ytterligare ett problem där kommunerna tvingas ut-

betala försörjningsstöd framgår av FORES rapport50. Vissa omständigheter medför att det 

tar längre tid innan etableringsinsatserna kan komma igång och under den tiden blir den 

nyanlände tvungen att ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten. Den största anled-

ningen till det visar sig vara det svenska folkbokföringssystemet och för att nyanlända ska 

kunna medverka i insatserna krävs personnummer.51 Arben Doroci på Arbetsförmedlingen 

i Jönköping upplever inte det som ett problem eftersom de arbetsförmedlingar som ingått i 

försöksverksamheten haft turen att kunna förbereda sig inför reformen. I Jönköping an-

ordnades lokala arbetsgrupper där samarbetet med de olika aktörerna inleddes tidigt och 

gemensamma rutiner hittades. Han förklarar att det numera inte är något problem eftersom 

köerna hos Skatteverket dessutom har kortats ner.52 

                                                 
46 Regeringskansliet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Ny förordning om statlig ersättning för 

insatser för vissa utlänningar s. 1. 

47 Intervju med Bengt Ohlsson, Invandrar- och flyktingsektionen Jönköping kommun, (21/4). 
48 Sveriges kommuner och landsting, 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbetsmarknad/integration1/etablering_for_nyanlanda_2
/esattningar_till_individer, (25/4). 

49 Intervju med Bengt Ohlsson, Invandrar- och flyktingsektionen Jönköping kommun, (21/4). 
50 FORES rapport, Fredrik Rosenqvist, Etableringsreformens 100 första dagar. 
51 FORES rapport, Fredrik Rosenqvist, Etableringsreformens 100 första dagar, s. 10 f.  
52 Intervju med sektionschefen Arben Doroci, Arbetsförmedlingen Jönköping (18/4). 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbetsmarknad/integration1/etablering_for_nyanlanda_2/esattningar_till_individer
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/larande_och_arbetsmarknad/integration1/etablering_for_nyanlanda_2/esattningar_till_individer
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6.2 Obligatoriska delar i introduktionsplanen 

6.2.1 Svenskundervisning för invandrare (SFI) 

Svenskundervisning för invandrare, SFI, är en grundläggande undervisning inom svenska 

språket för nyanlända som inte har svenska som modersmål. En undersökning har tidigare 

genomförts av statskontoret på uppdrag av regeringen för att se hur effektiv svenskunder-

visning har varit innan reformeringen trädde ikraft. Utvärderingsrapporten SFI – resultat, 

genomförande och lärarkompetens, en utvärdering av svenska för invandrare som gjordes 

2009 visar att mer än var tredje deltagare i utbildningen inte har fått något betyg alls tre år 

efter att undervisningen började. Bland de övriga deltagarna var det knappt hälften som 

hade uppnått ett godkänt resultat på den högsta kursen efter det tredje läsåret.53 Enligt en 

granskning av Integrationsverket var det de kvalitativa målen för introduktionen som sällan 

uppfylldes. Bristerna antogs ha funnit i flera delar, allt från att introduktionens innehåll 

skilde sig från kommun till kommun, att få har varit i kontakt med arbetslivet under intro-

duktionen till att få nyanlända fullföljde SFI-undervisningen eller fick sin utbildning valide-

rad.54 SFI-undervisningen anpassades inte till olika individer. För att introduktionen ska 

fungera krävs en fungerande samverkan mellan olika aktörer. Det är av lika stor vikt att det 

finns en väl fungerande samverkan mellan SFI-undervisningen och kommunernas social-

tjänst (och integrationsenheten) som ett fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen.55 

 

SFI-undervisningen har genom reformen fått en ökad likvärdighet för den enskilde, det vill 

säga oavsett var den nyanlände bor ska samma förutsättningar som i övriga landet erbju-

das.56 Enligt skollagen (2010:800) 22 kap. 11 § är det kommunernas ansvar att erbjuda alla 

nyanlända, som bor i nämnda kommun och som har rätt till utbildningen, SFI-

undervisning. I skollagen 22 kap. 13 § stadgas vilka som får delta i undervisningen. Det är 

nyanlända som bor i landet och de ska inte ha några grundläggande kunskaper inom det 

svenska språket. Ytterligare ett villkor är att den nyanlände, för att få delta, ska ha fyllt 16 

år.57 För att motivera den nyanlände till att fullfölja SFI-undervisningen ska ersättning utgå 

i form av försörjningsstöd. Kommunerna har en skyldighet att se till att nyanlända som har 

rätt till SFI-undervisning påbörjar utbildningen, såvida det inte finns särskilda skäl, inom en 

                                                 
53 Skr 2009/10:233, s. 53.  
54 Prop. 2009/10:60, s. 30.  
55 Skolinspektionen, Svenskundervisning för invandrare (SFI) – en granskning av hur utbildningen formas ef-

ter deltagarnas förutsättningar och mål, rapport nr 7 (2010) s. 24. 
56 Prop. 2009/10:60, s. 36. 
57 Skollag (2010:800) 22 kap. 13 §. 
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månad från det att en anmälan har kommit in till kommunerna och senast inom tre måna-

der från att uppehållstillstånd har beviljats.58  

 

Enligt utredningen som FORES har gjort med rapporten ”Etableringsreformens 100 första 

dagar” har de kommuner som ingick i studien uppgett att reformen inte har inneburit att 

SFI-undervisningen förbättrats på något sätt. Reformen riktar inte in sig på SFI-

undervisningen.59 

6.2.2 Samhällsorientering 

Tidigare utgjorde samhällsinformationen en del av SFI-undervisningen för nyanlända men 

senare, under 2007, när undervisningen gjordes om till en renodlad språkutbildning togs 

samhällsinformationen bort från kursplanen.60 Anledningen till att det togs bort är att sam-

hällsinformationen som gavs inom ramen för SFI-undervisningen medförde missförstånd 

och riskerade att förskjuta fokus från språkinlärningen.61 Dock erbjuder flera kommuner 

fortfarande samhällsinformation i någon form. Regeringen ansåg att benämningen sam-

hällsinformation inte fullt ut beskrev vad utbildningen skulle innehålla och föreslog därmed 

att ändra det till samhällsorientering. Samhällsorientering är en aktivitet som har till syfte 

att underlätta integrationen och ett aktivt deltagande i samhället för nyanlända. Innehållet 

bör bestå av reflektioner om Sverige, innebörden av att leva i ett svenskt samhälle samt om 

individens rättigheter och skyldigheter.62 Enligt 5 § 1 st etableringslagen är varje kommun 

skyldig att se till att samhällsorientering erbjuds för flyktingar och skyddsbehövande. En ny 

utredning avseende samhällsorientering är igång och regeringens utredare Erik Amnå före-

slår att samhällsorienteringen ska utgå från tre aspekter: samhällsvärden, välfärdsstat och 

vardagsliv. Utredningen som är ett delbetänkande strävar efter rättigheten 60 timmars sam-

hällsorientering för nyanlända.63 

                                                 
58 SOU 2008:58, s. 18. 
59 FORES, Fredrik Rosenqvist, Etableringsreformens 100 första dagar, s. 14. 
60 Dir. 2009:101, s. 2.  
61 Prop. 2005/06:148, s. 30. 
62 Prop. 2009/10:60, s. 75. 
63 Riksdag och Departement, http://www.rod.se/invandring/nyanl%C3%A4nda-ska-f%C3%A5-kurs-om-

v%C3%A4lf%C3%A4rd-och-vardag, (28/4). 

http://www.rod.se/invandring/nyanl%C3%A4nda-ska-f%C3%A5-kurs-om-v%C3%A4lf%C3%A4rd-och-vardag
http://www.rod.se/invandring/nyanl%C3%A4nda-ska-f%C3%A5-kurs-om-v%C3%A4lf%C3%A4rd-och-vardag
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7 Arbetsförmedlingen 

7.1 Arbetsförmedlingens roll 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en rapport om hur många och vilka 

insatser nyanlända fick under år 2008 som de enligt lag har rätt till.64 Arbetsförmedlingen 

hade även innan reformen ett särskilt ansvar för nyanlända. Ansvaret enligt då gällande lag-

stiftning reglerades i förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen där 

nyanlända enligt 6 § skulle erbjudas insatser som främjar en snabb och effektiv etablering 

på arbetsmarknaden. Utredningen visade att Arbetsförmedlingen inte klarade sitt uppdrag i 

tillräckligt stor utsträckning. Bland annat var det få inskrivna nyanlända som fick insatser 

utifrån deras behov av stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Insatserna var inte 

tillräckligt anpassade och därför ansågs en reform nödvändig.65 

Under år 2009 upprättades ett avtal med kompletterande aktörer som ska ge nyanlända ett 

individuellt anpassat stöd med vägledning till arbete i ett tidigt skede. Syftet med åtgärden 

är att överbrygga nyanländas avsaknad av kontakter och nätverk på arbetsmarknaden, mo-

tivera nyanlända samt att förstärka och effektivisera sökbeteendet. Innan reformen deltog 

ett antal Arbetsförmedlingar runt om i Sverige i en försöksverksamhet som hade till syfte 

att effektivisera introduktionen, ett försök till hur det enligt regeringen skulle gå till efter re-

formen.66 Arben Doroci på Arbetsförmedlingen i Jönköping förklarar genom att Arbets-

förmedlingen medverkade i försöksverksamheten, kunde de både pröva och praktiskt för-

bereda sig inför reformen. Han förklarar att idag, efter reformen, kommer den nyanlände i 

kontakt med Arbetsförmedlingen i princip samma dag som de beviljas uppehållstillstånd 

som innebär att Arbetsförmedlingen direkt kan planera den nyanländes framtid kring arbe-

te och utbildning.67 Resultatet av försöksverksamheten var anmärkningsvärda. Bland annat 

styrktes att insatserna som erbjudits av Arbetsförmedlingen inte var tillräckligt invididan-

passade eftersom vissa endast hade en grundskoleutbildning medan andra var högskoleut-

                                                 
64 SKL, rapport, ”Matcha eller rusta. Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrare” (2009). 
65 SKL, rapport, ”Matcha eller rusta. Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrare” (2009), 

s. 9. 
66 Prop. 2009/10:60 s. 49. 
67 Intervju med sektionschefen Arben Doroci, Arbetsförmedlingen Jönköping (18/4). 
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bildade. Försöksverksamheten kom fram till att det fanns ett stort behov av att skapa olika 

former av yrkesinriktade specialutbildningar och att öka rehabiliteringsinsatserna.68 

Efter den nya etableringsreformen har Arbetsförmedlingen fått en tydligare roll där arbets-

uppgifterna är mer klara samt ett samordnande ansvar för att påskynda nyanländas etable-

ring.69 Arbetsförmedlingen ska verka för att nyanlända direkt efter beviljat uppehållstill-

stånd får ta del av insatserna som erbjuds och att det fungerar i praktiken som ovan 

nämnts. Vidare har Arbetsförmedlingen också till uppgift att genomföra etableringssamtal 

och upprätta av etableringsplan. Arbetsförmedlingen ska verka som uppdragsgivare till lot-

sarna som ska kartlägga den nyanländes behov, kompetens och framtida mål. Arbetsför-

medlingen ska dessutom lämna bedömningar var behovet av arbetskraft i olika delar av 

landet finns som ett underlag för bosättningen av nyanlända.70 

7.2 Arbetsförberedande insatser 

7.2.1 Etableringssamtal 

Under försöksverksamheten testades etableringssamtal, som innehåller stöd för nyanlända 

och kvalificerad rådgivning och genom reformen är det bland det första som sker.71 Enligt 

förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända in-

vandrare 2 § ska etableringssamtal genomföras av Arbetsförmedlingen snarast möjligt efter 

att den nyanlände beviljats uppehållstillstånd. Det som ska tas upp i etableringssamtal är 

frågor kring framtida arbete, boende och etableringsplan. Syftet med samtalen är att på-

skynda etableringen på arbetsmarknaden. Genom att information lämnas tidigt efter bevil-

jat uppehållstillstånd om var i landet det finns efterfrågan på den kunskap och kompetens 

som den nyanlände tänker skaffa sig eller har kan etableringssamtalet få en betydelse inför 

beslut om bosättning.72  

7.2.2 Etableringsplan 

Att planlägga en nyanländs etablering i samhället är något som har funnits både i det gamla 

systemet och finns i det nya. Förr var varje kommun tvungen att upprätta en skriftlig indi-

viduell introduktionsplan med den nyanlände för att erhålla statlig ersättning för mottag-

                                                 
68 Arbetsförmedlingen, Återrapportering till regeringen, ”Förberedelsearbetet inför den nya lagen (2010:197) 

om etableringsinsatser för vissa nyanlända”, 2 augusti 2010 s. 22f. och FORES rapport, Fredrik Rosenqvist, 
Etableringsreformens 100 första dagar, s. 18. 
69 Prop. 2010/11:1, s. 42. 
70 SOU 2008:58, s. 20. 
71 Skr. 2008/09:24, s. 37. 
72 Prop. 2009/10:60, s. 50. 
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ning och introduktion för nyanlända. Syftet med individuella introduktionsplaner var att 

skapa förutsättningar för en god introduktion utifrån individens behov.73 

Efter att den nyanlände har fått uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen tillsammans med 

denne upprätta en individuell plan med insatser för att påskynda och underlätta den nyan-

ländes etablering enligt 6 § etableringslagen. Denna plan kallas etableringsplanen och den 

nyanlände ska få en sådan inom ett år från att folkbokföringen har genomförts. Dock har 

inte alla rätt till en etableringsplan och de individer som undantas från den rätten är nyan-

lända som har ett förvärvsarbete på heltid. Vidare undantas de som går på gymnasieskola 

eller som på grund av sjukdom eller annan nedsättning av prestationsförmåga är förhindrad 

att delta i etableringsinsatser på minst 25 % av heltid. Enligt 7 § etableringslagen sker ut-

formningen av etableringsplanen tillsammans med den nyanlände och ska innehålla minst 

SFI-undervisning, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser såsom praktik. Själ-

va etableringen och att få den nyanlände ut på arbetsmarknaden ska ta maximalt två år.74 

Ett problem som uppstår där, som både Jönköping kommun medger och flera artiklar75 be-

lyser, är om Arbetsförmedlingen inte lyckas förmedla ett arbete för den nyanlände inom två 

år går ansvaret över till kommunerna. De måste då gå in och betala ut socialbidrag för den 

arbetslöse. Kommunerna har ett ekonomiskt incitament för att nyanlända ska komma ut till 

självförsörjning för att de inte ska komma in i försörjningsstöd efteråt. Arbetsförmedlingen 

har inte det incitamentet, därför att de efter två år kan avsäga sig det ansvaret.76 Arbetsför-

medlingen i Jönköping anser att det med etableringssamtal och etableringsplan fungerar för 

deras del som man hoppats på. Redan i försöksverksamheten arbetades gemensamma ruti-

ner upp och på så vis har samarbetet till idag förstärkts. Från att några anser att det nya sy-

stemet fungerar bra och att ansvarsfördelningen fungerar, finner andra såsom kommunerna 

att vissa aktörer inte förstår vad deras uppgifter är och därmed inte uppfyller deras del i det 

nya systemet.77 

                                                 
73 Prop. 2009/10:60, s. 62. 
74 Se etableringslagen 7 § och FORES rapport s. 7. 
75 Bland annat; http://www.fria.nu/artikel/86772, (6/5).   
76 Intervju med Bengt Ohlsson, Invandrar- och flyktingsektionen Jönköping kommun, (21/4). 
77 Intervju med Arbetsförmedlingen i Jönköping, Kommunen i både Jönköping och Nässjö. 

http://www.fria.nu/artikel/86772
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8 Etableringslotsen 

8.1 Etableringslotsens roll 

Etablering på den svenska arbetsmarknaden kräver många gånger, förutom utbildning och 

erfarenhet, språkkunskaper, kunskaper om arbetslivet och samhället och främst personliga 

nätverk. Den nyanländes etablering kan ske snabbare genom förstärkning av dess nätverk 

på arbetsmarknaden.78 Därför har aktören etableringslotsen (lots) tillkommit och ska funge-

ra som en stödjande funktion för den nyanlände och driva på etableringsprocessen.79 Lot-

sen ska tillhandahålla tjänster för att påskynda den nyanländes etablering, såsom upparbeta 

kontakter med t.ex. arbetsgivare, branschorganisationer, rekryteringsföretag och idéburna 

organisationer. På så vis kan den nyanlände få hjälp, ta del av lotsens nätverk och söka ar-

bete på större område än vad som hade varit möjligt med enbart stöd från Arbetsförmed-

lingen. Lotsen blir därmed en personlig kontakt för den nyanlände och kan tydliggöra både 

anspråket som ställs på den nyanlände och målet om en snabb övergång till arbete.80 

8.2 Valfrihetssystem 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) tillämpas på lotsar och enligt 1 § 2 st. har den 

enskilde rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande 

myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Med andra ord får den nyanlände själv välja 

en lots som har blivit godkänd av Arbetsförmedlingen kontrakterad leverantör av vissa 

tjänster i samband med upprättandet av etableringsplanen.81 Användandet av valfrihetssy-

stemet är en del av strävandet mot att sätta den nyanlände i fokus att förskjuta makt från 

politiker och tjänstemän till individen, att få en ökad valfrihet och ökat inflytande samt fler 

utförare och större mångfald.82 Regeringen anser att kvaliteten på insatserna för nyanlända 

kommer att effektiviseras genom ett valfrihetssystem med lotsar för nyanlända. Därför ska 

Arbetsförmedlingen ha skyldigheten att erbjuda nyanlända valfrihetssystem och upphand-

lingen av lotsar tillämpa lagen om valfrihetssystem.83 

                                                 
78 Prop. 2009/10:60, s. 75. 
79 Skr 2009/10:233, s. 11.  
80 Prop. 2009/10:60, s. 76. 
81 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 § 2 st. 
82 Prop. 2008/09:29, s. 54. 
83 Prop. 2009/10:60, s. 76. 



 

 
23 

8.3 Etableringslotsens uppgifter 

Lotsen arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret för eta-

bleringsinsatser enligt etableringslagen. Arbetsuppgifterna som lotsen har bör ses som en 

arbetsförberedande insats, vilket innebär att denne ska påskynda och underlätta den nyan-

ländes etablering i arbetslivet.84 Den nyanlände ska så snabbt som möjligt uppnå målet, vil-

ket är egenförsörjning. Individperspektiv är utgångspunkten som lotsen ska arbeta utifrån. 

En god kompetens att snabbt göra korrekt bedömning och kartläggning av nyanländas be-

hov för att uppnå målet och därefter lotsa aktivt mot målet ska en lots ha. Även god kun-

skap om arbetsmarknad, utbildningsutbud och samtidigt ha ett nätverk i näringslivet er-

fordras av lotsen. Ett aktivt arbete mot företag måste lotsen göra för att hålla sig uppdate-

rad och lotsen ska ha kunskaper om de rättigheter och skyldigheter som finns för individen 

gentemot kommun, stat och näringsliv. Lotsen ska även ha förmåga att implementera lös-

ningar hos alla berörda aktörer i syfte att integrera och effektivisera insatserna under intro-

duktionen.85  

 

Enligt regeringen ska samarbetet med lotsarna ingå som en del i etableringsplanen men 

samtidigt bör deras funktion vara bredare än att enbart vara en arbetsförberedande insats. 

Av alla inblandade aktörer är det tänkt att lotsen ska ha den huvudsakliga kontakten med 

den nyanlände. Etableringslagen reglerar inte hur lotsen ska arbeta eller den exakta rollen 

lotsen ska ha. Tanken är att lotsen själv ska avgöra tillvägagångssättet. Arbetet som lotsen 

utför bör leda till att syftet med etableringsinsatserna uppfylls.86 Bengt Ohlsson från Jönkö-

ping Kommun anser att systemet med lotsarna är positivt med reformen men även att det 

kommer lite olägligt. Det är ingen som exakt vet vad deras uppgifter är, inte ens lotsarna 

vet vad de ska göra och Arbetsförmedlingen vet inte vilka krav de ska ställa på lotsarna. 

Kommunen har hört allt möjligt som att lotsarna ska vara någon form av mentorer men i 

själva verket är det frågan om att de ska vara arbetsmarknadsingången.87  

 
Som en del i lotsens uppdrag ingår att tillsammans med den nyanlände vidareutveckla eta-

bleringsplanen som har upprättats av Arbetsförmedlingen samt ta reda på vad som krävs 

för att öka möjligheten till att den nyanlände får ett arbete. På den här punkten skiljer sig 

                                                 
84 Prop. 2009/10:60, s. 76. 
85 SOU 2008:58, s. 143. 
86 Prop. 2009/10:60, s. 76. 
87 Intervju med Bengt Ohlsson från Jönköping Kommun och Almegas pressmeddelande 

http://www.almega.se/web/Lotsar_med_navigationsproblem.aspx, (3/5).   

http://www.almega.se/web/Lotsar_med_navigationsproblem.aspx
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regeringens riktlinje från utredningens. Enligt utredningen skulle lotsen upprätta etable-

ringsplanen men regeringen gjorde bedömningen att det inledande arbetet blir smidigare 

och mer effektivt om Arbetsförmedlingen upprättade det.88 

Valfrihetssystemet grundar sig på kvalitetskonkurrens, inte på priskonkurrens. Enligt lag 

om valfrihetssystem 4 kap. 1 § ska grunden för den ekonomiska ersättningen till en leveran-

tör, till lotsen, framgå av förfrågningsunderlaget. Ersättningen som lotsen erhåller är resul-

tat- och prestationsbaserad som grundar sig till stora delar på vad som har åstadkommits 

för den enskilde samt att det skapar incitament för lotsen att snabbt försöka få den nyan-

lände i arbete.89 Om någon uppdelning av ersättningen sker måste det bestämmas i förväg. 

Ersättningen som lotsen erhåller blir därmed förutsägbar och endast beroende av hur 

många nyanlända som valt lotsens tjänst samt vilket resultat som uppnås. Att tillämpa val-

frihetssystemet innebär att lotsarna godtar villkoren i förfrågningsunderlaget och därmed 

kan de inte avstå från att en nyanländ väljer att utnyttja deras tjänster.90 En konsekvens som 

kan uppstå när det gäller ersättningen är att goda resultat från lotsarna kan medföra högre 

ersättning men samtidigt bör kostnaderna för etableringsersättningen minska. Det negativa 

kan vara vid sämre resultat eftersom lotsarnas ersättning därmed blir lägre medan kostna-

derna för etableringsersättningen kommer att öka.91 Dessutom framgår det av ett antal 

granskningar att ersättningen till lotsarna är för låga. FORESs rapport visar att lotsarna är 

undervärderade när det gäller tiden som de behöver tillbringa med de nyanlända. Lotsarna 

anser att för att uppnå bättre resultat behöver de träffa de nyanlända oftare men det moti-

veras inte av ersättningen.92 

 
 

 

 
 
 

 

                                                 
88 Prop. 2009/10:60, s. 76 f. 
89 Regeringskansliet, http://www.sweden.gov.se/sb/d/10100/a/131355, (5/5). 
90 Prop. 2009/10:60, s. 98.  
91 Prop. 2009/10:60, s. 145. 
92 FORES, Fredrik Rosenqvist, Etableringsreformens 100 första dagar, s. 30. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10100/a/131355
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9 Migrationsverket 

Migrationsverkets tidigare uppgifter omfattade ansvar för den sökande från asylsöknings-

tillfället till att uppehållstillstånd beviljas och inrättande av bostad i en kommun kunde ske. 

Sedan övergick ansvaret till respektive kommun för introduktion av nyanlända. Migrations-

verket tog även över Integrationsverkets uppdrag som var att arbeta för att det skulle finnas 

kapacitet och beredskap i landet att ta emot nyanlända samt om det behövdes medverka 

vid bosättningen.93 Regeringen ansåg att i samband med att Arbetsförmedlingen fick hu-

vudansvaret för nyanländas etablering genom reformen, skulle Migrationsverkets uppgifter 

dels ändras och vissa delar dels upphöra. Den delen som har upphört är bosättning av den 

nyanlände.94  

Migrationsverket medverkar idag på olika sätt för att stärka arbetslinjen genom dels infor-

mation om arbete och praktik, dels genom kortare handläggningstider. Vad gäller bosätt-

ningen ska Migrationsverket numera endast anvisa bosättning i en kommun för nyanlända 

som omfattas av etableringslagen men som inte har rätt att få en etableringsplan, kvotflyk-

tingar, ensamkommande barn och nyanlända som fyllt 65 år. Vidare ska Migrationsverket 

även fortsättningsvis besluta om statlig ersättning till landsting och kommuner som tar 

emot nyanlända, oavsett om de kom före eller efter etableringsreformen.95  

 

                                                 
93 Dir. 2007:52, s. 9.  
94 Prop. 2009/10:60, s. 54. 
95 Migrationsverket, Årsredovisning 2010, s. 40. 
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10 Länsstyrelserna 

De andra myndigheternas rättsliga ställning har någorlunda förändrats genom den nya eta-

bleringsreformen. Regeringen ansåg att länsstyrelsernas funktion behövde stärkas. Förr tog 

länsstyrelserna fram förslag vid överläggningar med kommunerna i länet om mottagandet 

och introduktionsplatserna, sedan tecknade Migrationsverket överenskommelserna med 

enskilda kommuner.96 Sedan Integrationsverket lades ner 2007 har länsstyrelserna haft 

uppdrag som bidragit till ett regionalt perspektiv i mottagandet. Eftersom länsstyrelsernas 

kunskap om arbetsmarknadssituationen i länet är god och de har en överblick över kom-

munernas bostadsbestånd, ville regeringen att länsstyrelserna även i fortsättningen skulle ha 

en samordnande roll för att det ska finnas tillräckligt kapacitet för mottagandet. Enligt re-

geringens uppfattning är länsstyrelserna således den myndighet som är bäst lämpad att föra 

en dialog och även att teckna överenskommelser med kommunerna om antal nyanlända 

som kan tas emot för bosättning inom respektive kommun.97 

 

Enligt 4 § etableringslagen är länsstyrelsernas uppgifter efter etableringsreformen att främja 

samverkan mellan berörda myndigheter och kommuner, organisationer och företag som 

anordnar aktiviteter för nyanlända. Regeringen anser att länsstyrelsernas nya roll har inne-

burit ett förbättrat flyktingmottagande med ett ökat inslag av samverkan och samarbete 

mellan flera aktörer i flera kommuner. I många län har organisatoriska strukturer inrättats 

för erfarenhetsutbyte och samverkan såsom partnerskap, nätverk och länsvisa integrations-

råd.98 Integrationsministern Erik Ullenhag framför att länsstyrelserna har ett ytterst ansvar 

på integrationsområdet där de har en avgörande ställning för att nyanlända som har fått 

uppehållstillstånd tas emot av kommunerna och ska kommunplaceras genom att överens-

kommelser tecknas.99 Regeringen ansåg innan reformen att det borde vara länsstyrelsernas 

fortsatta ansvar, att verka att det finns kapacitet och beredskap hos varje kommun att ta 

emot nyanlända och skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd.  

                                                 
96 SOU 2010:16, s. 30.  
97 Prop. 2009/10:60, s. 132. 
98 Prop. 2009/10:60, s. 56.  
99 Länsstyrelsen, http://lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/15562533-1F55-4B63-80E6-

AFF23A96D1F8/186511/Nyhetsbrevnr42010.pdf, (5/5).  

http://lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/15562533-1F55-4B63-80E6-AFF23A96D1F8/186511/Nyhetsbrevnr42010.pdf
http://lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/15562533-1F55-4B63-80E6-AFF23A96D1F8/186511/Nyhetsbrevnr42010.pdf
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11 De övriga myndigheterna 

Enligt förordningen (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan100 har regeringen 

angett att Försäkringskassan ska ha ansvaret inom deras verksamhetsområde för de frågor 

som berör nyanländas etablering i samhället. Försäkringskassan har också ansvaret att i 

samverkan med andra aktörer inom rehabiliteringsområdet vidta åtgärder för individer som 

är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser.101 De nyanlända som inte kan delta i in-

satserna enligt etableringslagen är en viktig målgrupp för sådan samverkan. I sammanhang-

et kan även regeringens uppdrag till Försäkringskassan nämnas, nämligen att genom sam-

verkan med Arbetsförmedlingen underlätta övergången från ersättning med hjälp av sjuk-

försäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Försäkringskassans verksamhet och 

resultat vad gäller nyanlända följs noga av regeringen som vid behov kan återkomma med 

ytterligare förtydliganden när det kommer till myndigheternas uppgifter i det avseende.102 

Enligt förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare 4-5 §§ har För-

säkringskassan hand om frågor som rör etableringstillägg och bostadsersättning samt att de 

betalar ut etableringstillägg, etableringsersättning och bostadsersättning. 

 

Vad gäller landstinget ansåg regeringen att deras ansvar för nyanlända skulle vara detsamma 

som tidigare även efter reformen. Bedömningen grundar sig på att nyanlända har samma 

rätt till hälso- och sjukvård som Sveriges övriga invånare. En av de vanligaste anledningarna 

till att nyanlända avbryter etableringsinsatserna är bristande hälsa. Därför är det av stor be-

tydelse att arbeta med hälsofrämjande insatser under den nyanländas första tid.103 Lansting-

et har även idag möjligheten att ansöka om ersättning för vissa sjukvårdskostnader, kostna-

der för hälsoundersökning i vissa fall och betydande extraordinära kostnader för vårdinsat-

ser för flyktingar.104 

                                                 
100 Idag tillämpas förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan. 
101 SOU 2008:58, s. 21.  
102 Prop. 2009/10:60, s. 59. 
103 Prop. 2009/10:60, s. 59 f. 
104 SOU 2008:58, s. 21.  
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12 Analys och slutsats 

12.1 Det gamla systemet och bristerna 

Fram till år 2010 gällde det gamla systemet av mottagandet av flyktingar och skyddsbehö-

vande som sedan omstrukturerades genom den nya etableringsreformen. Kommunerna 

hade huvudansvaret men även andra myndigheter hade uppgifter kring etableringen av ny-

anlända. Dock fungerade inte detta system som tänkt eftersom bland annat kommunerna 

lastades på uppgifter som de inte var ansvariga för. Visserligen hade kommunerna inte be-

hövt utöva de övriga myndigheternas uppgifter men ändå utförde de uppdragen istället för 

att låta varje enskild myndighet utföra det själva. Varför kommunerna tog på sig mer än de 

var ansvariga för kan diskuteras. Det kan vara grunder som till exempel att eftersom varje 

enskild kommun hade det största ansvaret såg flera myndigheter det som en möjlighet, eller 

snarare som en avlastning, att överlåta sina uppgifter. Det nämnda medförde inte några 

goda eller långvariga resultat. 

Efter att delar av flyktingmottagandet ändrades år 1991 genom propositionen 

1989/90:105105 var tanken att mottagandet av flyktingar och skyddsbehövande och även 

andra delar som till exempel introduktionsplanen skulle få ökad effektivitet. Att ha ett 

grundkrav på att introduktionsplanen åtminstone skulle innehålla SFI-undervisning, sam-

hällsinformation och kompletterande utbildning och arbete kan ses som både något posi-

tivt och negativt, beroende på vem som tillfrågas. Att varje kommun i övrigt själva kunde 

utforma planen är enligt min åsikt snarare mer negativt eftersom alla nyanlända hade olika 

förutsättningar beroende på i vilken kommun de bodde, vilket också senare enligt flera ut-

redningar visade sig vara fallet. Däremot att ha ett grundkrav på vad introduktionsplanen 

ska innehålla anser jag är en god utgångspunkt men samtidigt bör det utvecklas till att det 

ska finnas med några andra aktiviteter. Att enbart ha krav på att SFI-undervisning, sam-

hällsinformation och om möjligt praktik (eller kompletterande utbildning) ska finnas med 

kan verka en aning ringa eftersom det krävs mer än så för att etablera nyanlända.  

Olika kommuner satsade olika mycket på nyanlända. Vissa utformande bra introduktions-

planer medan andra bara tog med det nödvändigaste. Även om tanken bakom kanske var 

god att varje enskild kommun ensam kunde bestämma vilka aktiviteter nyanlända skulle 

delta i och på så vis utforma planen mer individanpassat och satsa på nyanlända. Frågan är 

                                                 
105 Prop. 1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och nytt system for ersättning till kommunerna, m. 

m. 
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bara hur många kommuner som egentligen utförde det för de nyanländas bästa och inte 

bara såg det som en uppgift som skulle lösas. Det jag kan tänka mig är att budgeten många 

gånger var den avgörande faktorn tillsammans med en kommuns prioriteringar. Av 

FORES rapport106 framgår det att det fanns kommuner där introduktionen var över för-

väntan men samtidigt fanns det flera där planeringen och utformningen kring introduktio-

nen inte fungerade lika bra. Av det nämnda var en förändring för alla inblandade nödvän-

dig. Sverige är ett land som trycker på jämställdheten och inte accepterar någon form av 

diskriminering. Alla ska vara lika inför lagen och ges likvärdiga rättigheter. Därför ska nyan-

lända, och alla andra, få samma förutsättningar och möjligheter i samhället. 

12.2 Etableringsreformen, myndigheterna och eventuella bris-

ter 

Genom den Röttorpska utredningen107 blev slutsatsen att systemet kring flyktingmottagan-

det krävde ändring för att möjliggöra en snabbare etablering och påskynda inträdet på ar-

betsmarknaden. Förr var den genomsnittliga tiden för att integrera och få nyanlända i arbe-

te efter beviljat uppehållstillstånd sju år och regeringen ville genom reformen förkorta den 

tiden avsevärt. Frågan är bara om en sådan förkortning av tiden är möjlig för att få nyan-

lända etablerade och även om det kommer att fungera i praktiken som regeringen hade 

tänkt. Regeringen hade bra visioner med reformen men enligt min åsikt behövs det mer än 

så för att det ska bli realistiskt och fungera utan större problem. Det krävs och kommer att 

krävas oerhört mycket och framförallt välfungerande samarbete från alla berörda myndig-

heter för att överhuvudtaget få det att gå runt. Det innebära ansträngningar som god plane-

ring, nära kontakt med alla inblandade aktörer, vid behov utöka personalen och dylikt som 

krävs för att genomföra en god etablering av nyanlända.  

Den nya etableringsreformen har främst till syfte att snabbare etablera nyanlända i arbets- 

och samhällslivet. Själva syftet med reformen är relevant och välbehövlig men kommer det 

bli några större förändringar bara för att en ny huvudman har tagit över ansvaret? De pro-

blem och svårigheter kring etableringen av nyanlända som fanns förr kan även finnas i 

framtiden. Därför är det av ytterst vikt att få ett fungerande rättsystem så att eventuella svå-

righeter kan lösas direkt och att effektiva integrationer genomförs. Bara för att Arbetsför-

medlingen har tagit över större delen av ansvaret innebär det inte att allting kommer att 

fungera utan några hinder. Det bör nu vara på det viset att det satsas ännu mer på att eta-

                                                 
106 FORES, Fredrik Rosenqvist, Etableringsreformens 100 första dagar, (2011). 
107 SOU 2008:58, Egenansvar – med professionellt stöd. 
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bleringen ska fungera som regeringen tänkt för att uppnå syftet med reformen. Alla berör-

da ska vara beredda på att ge sitt yttersta samt att alltid ha flera andra lösningar till hands. 

Att alltid vara förberedd på nästa steg och tänka längre fram är något som alla aktörer kan 

vinna på i längden. På så vis kan eller rättare sagt bör inga oförutsedda händelser inträffa. 

Reformen kan ses som en utmaning som ska bemästras på bästa möjliga sätt. Att få ett 

kontinuerligt flyt vad gäller etableringen av nyanlända och att kunna erbjuda möjligheter 

som reformen innefattar bör vara mål att eftersträva för alla inblandade aktörer. 

Att förkorta tiden för att få nyanlända ut i arbete är självklart en viktig del i etableringen 

men jag kan hålla med JUSEKs rapport108 att det också är viktigt att snabbt komma i rätt 

arbete. Bara för att reformen har bidragit till att fler nyanlända snabbare får arbete jämfört 

med förr behöver inte det betyda att det är bättre på alla vis. Många nyanlända har utbild-

ningar och kunskaper som Sverige som land hade vunnit på, värdefulla resurser. Ett pro-

blem som kan uppstå om flyktingar och skyddsbehövande snabbt sätts i arbete är att de se-

dan fastnar på samma arbetsplats istället för att söka arbete som de är kompetenta för, en 

inlåsningseffekt uppstår. Tanken är att den nyanlände ska genom reformen sättas i fokus 

men samtidigt verkar det inte som om det nya systemet är individanpassat. Självklart ska 

alla som omfattas av etableringslagen ha samma förutsättningar men samtidigt måste varje 

nyanländs unika kunskap tas vara på för att etableringen ska genomföras så effektivt som 

möjligt. Därmed kan både staten och individen vinna på det.  

Arbetsförmedlingen har genom reformen fått mer tydliga och framförallt större uppgifter. 

För att uppnå målet med reformen krävs det främst att Arbetsförmedlingen fullgör sina 

uppgifter. Även de övriga myndigheterna måste utföra sina uppgifter för att reformen ska 

uppfylla målet och för att nyanländas bästa sätts i fokus. Det viktigaste är att ett tydligt 

samarbete uppnås för att det nya systemet överhuvudtaget ska fungera. Efter intervjuerna 

och efter att ha läst flera utredningar och rapporter har jag kunnat konstatera att beroende 

på vilken myndighet som tillfrågas så har de olika åsikter. De flesta är överens om att det 

gamla systemet inte fungerade som det skulle och många har föreställningar om vad som 

krävs för att reformen ska uppnå sitt mål. Det uppstår meningsskiljeaktigheter bara vid frå-

gan om hur reformen har fungerat hittills. För Arbetsförmedlingens del har de sett fram 

emot möjligheten att få mer ansvar men däremot är flera kommuner en aning fundersam-

ma om Arbetsförmedlingen verkligen förstår vad ansvaret innebär, vad som egentligen för-

väntas av dem. Enligt min åsikt bör det finnas i åtanke att etableringsreformen fortfarande 

                                                 
108 JUSEK, Statistik, Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb, (2011). 
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är relativt ny och samtidigt är jag övertygad om att Arbetsförmedlingen ser positivt på att 

de fått mer ansvar men frågan är om alla arbetsförmedlingar kommer klara av pressen? 

Förväntningarna är höga och ett misslyckande känns inte ens som ett alternativ. Ett inpräg-

lat system har gjort den största omstruktureringen på flera decennier och behovet av re-

formen fanns, därför ska det fungera.  

Arbetsförmedlingar som har ingått i försöksverksamheten har till viss del fått förberedelse 

på vad som kom med reformen men för de övriga kanske det stora ansvaret kommer som 

en överraskning. De resterande kanske inte var förberedda på alla uppgifter och att ha det 

största ansvaret som kom med reformen? Genom att ha läst rapporter och utredningar har 

jag fått uppfattningen att för en del har reformen varit svårhanterlig, det vill säga för många 

olika moment ska lösas på kort tid samtidigt som det kommer nya nyanlända hela tiden. 

Dock tror jag att med tiden kommer de olika myndigheterna att vänja sig vid deras ändrade 

eller nya ansvarsområden och då lär goda resultat uppnås. Allting handlar mest om tid och 

att vänja sig vid det nya.  

Att kommunerna inte längre har lika stort ansvar verkar inte alla förstå. Samhället, vilka en-

ligt min uppfattning är både myndighetspersonal och privatpersoner, verkar tro att kom-

munerna ska fortsätta att arbeta såsom de har gjort hittills, åtminstone till stora delar. Det 

verkar som att flera myndigheter förlitar sig på att varje enskild kommun ingriper och ord-

nar det utifall något problem dyker upp. Ett exempel är det så kallade ”glappet” som upp-

står vid utbetalning av ersättning till nyanlända. På diverse ställen, bland annat genom me-

dia, har detta problem fått uppmärksamhet. Att kommunerna måste vidta åtgärder och be-

tala försörjningsstöd för att nyanlända ska klara sig var aldrig tanken när reformen genom-

fördes. Meningen var aldrig att nyanlända i ett så tidigt skede skulle behöva ta kontakt med 

kommunerna och socialtjänsten för att söka ekonomiskt bidrag. Åtgärdas inte det kommer 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna även i fortsättningen behöva be-

tala ut både ersättning och ekonomisk bidrag för att nyanlända ska kunna försörja sig i det 

svenska samhället. De utbetalningar skulle bland annat medföra onödigt administrationsar-

bete och kostnader samt att man kommer in i delar av det gamla systemet vilket man ville 

undvika med reformen.  

Själva etableringen av nyanlända och etableringsplanen som ska stå till deras förfogande ska 

maximalt ta två år. Regeringen har satt en gräns på två år och de anser samt hoppas att ef-

ter två år ska nyanlända vara ute i arbete. Att ha så höga ambitioner är delvis bra men sam-
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tidigt bör det finnas i åtanke att nyanlända som hittills kommit till Sverige har i genomsnitt 

behövt sju år tills de har etablerat sig i det svenska samhället. Att försöka integrera och hitta 

arbete inom två år är en god föreställning men jag tror dock att det kommer bli en svår ut-

maning för många nyanlända. Att lära sig ett nytt språk, klara SFI-undervisningen och få ett 

arbete kan för många vara en riktig utmaning, framförallt för äldre nyanlända. Alla kommer 

hit med olika historier, bakgrund och förståelse. Ett eventuellt problem kan bli att snabbt 

finna arbete till analfabeter och även lågutbildade. Dessa individer lär behöva längre tid än 

till exempel nyanlända som är högutbildade. Det är ett alltför förenklat synsätt att bara tala 

om arbetslinjen. Meningen ska inte vara att enbart vilja få ut nyanlända i arbete inom den 

utsatta tiden utan de ska även vara redo för att klara av att arbeta och försörja sig. Det 

nämns hela tiden att reformen har utvecklat rättssystemet i Sverige och givit upphov till att 

nyanlända sätts i fokus, därför borde också nyanländas kompetens och prestationsförmåga 

komma i första hand.  

Det verkar dessutom som om kommunerna är förberedda på att reformen kan misslyckas 

och är redo att ingripa. Flera kommuner verkar, genom diverse utredningar inte vara fullt 

nöjda med omstruktureringen och därmed kan jag tro att utifall något hinder skulle uppstå 

är de redo för att åtgärda det. Om inte Arbetsförmedlingen lyckas att förmedla ett arbete 

inom den utsatta tiden för etableringen, övergår ansvaret till kommunerna som måste beta-

la ut socialbidrag för den arbetslöse. Jag anser att på så vis hamnar vi i det gamla systemet 

igen då kommunerna hade det största ansvaret för nyanlända. Den Röttorpska utredningen 

undersökte och kom till slutsatsen att etableringen i det gamla systemet tog alldeles för lång 

tid och att det inte fungerade att ha det största ansvaret på kommunerna. Visserligen har re-

formen skapat ett enhetligt system vilket saknades tidigare och Arbetsförmedlingen har 

hand om det som egentligen är deras huvudsakliga uppdrag, nämligen att förmedla arbete. 

Men att överlåta ansvaret för nyanlända till kommunerna om Arbetsförmedlingen inte 

lyckas att förmedla ett arbete inom två år är ingen riktig utveckling utan snarare att över-

lämna delar av uppgiften återigen till kommunerna. Därmed finns risken att flera kommu-

ner återigen tar på sig för mycket och det hela kan komma ur balans och hamna i samma 

hjulspår som tidigare system.  

12.3 Etableringslotsen och dess funktion 

När det gäller den nya aktören, lotsen, anser jag att det både finns fördelar och nackdelar 

med den. Att införa en lots vars syfte är att hjälpa den nyanlände att snabbt komma i arbete 
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är självfallet bra och en positiv utveckling av rättsystemet. För att kunna hjälpa nyanlända 

på bästa möjliga sätt krävs att man arbetar individuellt med dem för att på så vis enklare 

kunna integrera dem i samhället genom att koncentrera sig enbart på individen i fråga. 

Även om systemet med lotsarna anses vara något positivt brister det i bland annat ersätt-

ningsutbetalning till lotsen. Den ersättning som lotsen erhåller avser ett antal timmar som 

lotsen ska träffa den nyanlände per månad. I överensstämmelse med FORES rapport109 an-

ser jag att det krävs för den nyanlände att träffa sin lots desto mer för att uppnå bättre re-

sultat. Ett par timmar i månaden räcker inte för att åstadkomma stora framsteg men att 

träffa den nyanlände oftare motiveras inte av ersättningen. Systemet med lotsarna bör nog 

ändras om det ska vara effektivt och lönsamt i längden. Jag anser att antingen ska det satsas 

fullt ut på lotsarna och deras tjänster till nyanlände eller så bör den aktören läggas ner och 

dess uppgifter kanske ska utövas av Arbetsförmedlingen. En aktör som inte utnyttjas fullt 

ut är egentligen bara en extra utgift som inte alltid uppnår de förväntade resultaten. Det går 

inte att hoppas på att lotsens hjälp ska vara tillräcklig för några nyanlända och sen kanske 

blunda för de sämre resultaten. Samtidigt är frågan om det finns en möjlighet att satsa mer 

på lotsen. För att lotsen ska kunna arbeta mer med nyanlända, krävs att de får en större er-

sättning men å andra sidan kommer det att kosta samhället mer pengar. Pengar som kanske 

inte finns till förfogande. Den stora frågan är om det är värt det?  

En annan sak som kan diskuteras avseende lotsarna är att deras ersättning är resultat- och 

prestationbaserad och avgörs av hur snabbt de får nyanlända i arbete. Självfallet är det bra 

att lotsarna får nyanlända snabbt i arbete dock kan det i vissa fall ta längre tid, vilket det 

också bör. Arbeten som nyanlända snabbt kan få är till större del industri- och lagerarbete 

där det inte krävs några högre kunskaper. Men flera nyanlända som kommer till Sverige har 

bakgrunder som läkare eller akademiker och för att de ska få ett sådant arbete behövs nor-

malt längre tid. Enligt min åsikt går det inte att både snabbt få en nyanländ i ett arbete och 

att yrket är till exempel läkare. Flera yrken kräver högre utbildningar samt att det kan ta 

längre tid för att komma igång. Ska den utsatta tiden följas och ska lotsen så snabbt som 

möjligt ska få den nyanlände i arbete lär många gånger resultera i att första bästa arbete 

väljs. Visserligen har de samma möjligheter precis som resten av Sveriges invånare att sena-

re studera och ta lån. Men risken som finns där är, som tidigare nämnt, inlåsningseffekten. 

Att nyanlända fastnar i samma arbete istället för att utbilda sig och söka arbete som de är 

                                                 
109 FORES, Fredrik Rosenqvist, Etableringsreformens 100 första dagar, (2011). 
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kompetenta för. Jag anser att det är ett problem som är svårlöst och alltid kommer att fin-

nas. Att hjälpa nyanlända hur mycket som helst är inte möjligt eftersom det bland annat 

finns flera av landets egna invånare som inte heller kan utbilda sig på grund av ekonomin, 

som i många fall är den avgörande faktorn.  

Vad gäller lotsens uppgifter verkar de en aning oklara. Lagen stadgar enbart vilka mål som 

ska uppnås men inte hur tillvägagångssättet ska vara. På så vis kan jag förstå Jönköping 

kommuns resonemang att lotsarna känns malplacerade och att ingen verkar exakt veta vad 

de ska göra. De kan framstå som jobbcoacher men även som mentorer. Visserligen är det 

snarlika arbeten men frågan är om syftet som regeringen hade med lotsarna har uppnåtts 

eller om den nya aktören inte riktigt var genomtänkt. Trots att det har uppkommit en del 

brister anser jag att den nya aktören är en positiv utveckling som staten bör satsa mer på 

för att uppnå bättre resultat.  

12.4 Slutsats 

Regeringen hade bra ambitioner och tankar kring den nya etableringsreformen. De ville 

uppnå ett bättre mottagande för flyktingar och skyddsbehövande vilket är en positiv ut-

veckling i integrationen samtidigt som min åsikt är att Sverige vinner på att ta emot nyan-

lända i längden, det vill säga om man etablerar nyanlända på rätt sätt och tar tillvara deras 

kunskaper och kompetens. Alla nyanlända har olika bakgrunder och om det satsas på indi-

vidanpassad mottagning och introduktion kan flera hamna snabbt i arbete och kanske 

dessutom i rätt arbete. För att det nya systemet ska fungera och uppnå dess syfte samt åt-

gärda de brister som hittills uppkommit krävs främst ett fungerande samarbete mellan ak-

törerna och att alla tar sitt ansvar. Inga uppgifter ska läggas på andra och myndigheterna 

bör alltid tänka några steg framåt. Det ska inte dyka upp oförutsedda händelser utan varje 

myndighet ska vara beredd på att lösa eventuella tvister. Jag anser att lotsen är nödvändig 

men det kommer enbart löna sig att ha en sådan aktör om det satsas fullt ut på den. Dess 

tillvägagångsett bör skärpas och lotsen själv ska avgöra hur mycket tid som behövs per ny-

anländ, ersättningen ska inte vara den avgörande faktorn.  

Enligt mig finns det ett antal tänkbara förslag på hur det nya systemet kan förbättras och 

leda till bättre resultat. En möjlighet är att Arbetsförmedlingen tar ett ordentligt ansvar, vil-

ket innebär ett helheltsansvar som kanske även innefattar SFI-undervisningen. Det viktiga 

då är att uppgifterna fullföljs utan att någon annan myndighet täcker upp när någon del inte 

fungerar som tänkt och att det åtgärdas när det börjar gå nedför. Ett annat alternativ skulle 
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kunna vara att kommunerna återfick samordningsansvaret medan Arbetsförmedlingen en-

bart skulle arbeta med arbetsrelaterade frågor och förmedla arbete. Att, om det är möjligt, 

dela upp uppgifterna mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna kan både underlätta 

och effektivisera arbetet samtidigt som vardera kan utöva de delarna som de bäst behärs-

kar. Många gånger har dessa aktörer utfört eller är åtminstone bekanta med varandras upp-

gifter.  

Den stora frågan är, var en reform nödvändig? Den Röttorpska utredningen konstaterade 

det och efter att ha utrett det gamla systemet och det nya så jag håller med om att en re-

form var nödvändig. Dock gäller det att hela tiden arbeta mot reformens syfte och få rätt-

systemet att fungera. Det bör även hela tiden finnas i åtanke att reformen är tämligen ny, 

det är svårt att se stora resultat på så kort tid eftersom det behövs mer tid tills systemet är 

integrerat. Men sedan reformen trädde i kraft har det funnits problem och brister samtidigt 

som det tar tid att vänja sig vid det nya systemet. Enligt min åsikt är det inte märkvärdigt 

eftersom det förra systemet gällde under så pass lång tid och att gå från en vana till något 

nytt tar tid. Men frågan är om vi har den tiden? Eller är vi i behov av att rättsordningen ska 

fungera direkt? Det känns som om de olika myndigheterna måste ta deras ansvar på allvar 

och att samarbetet måste fungera felfritt. Det finns en risk för att en dominoeffekt uppstår 

i reformens rättssystem om det brister i ett av leden och då är vi tillbaka på ruta ett. 
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