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Abstrakt  

Etableringslotsar hjälper nyanlända Svenskar att etablera sig i Sverige, genom att visa hur 

svenska samhället fungerar, hjälper dem i deras arbetssökande eller utbildning. 

Etableringslotsar är en ny yrkesgrupp och det finns ett intresse i att undersöka om man satsar 

mycket på arbetsmiljön för denna yrkesgrupp. Syftet med denna uppsats var att undersöka för 

hur etableringslotsar upplever sin arbetsmiljö. Data är insamlad genom kvalitativa intervjuer 

med fyra etableringslotsar. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats. Studiens 

resultat visar att etableringslotsarnas arbetsmiljö i hög grad påminner om arbetsmiljön för 

andra liknande yrkesgrupper, som t ex arbetsförmedlare, socialtjänstemän och  case managers, 

med bland annat långa resor och långa arbetsdagar. Det som upplevdes mest problematiskt 

var den psykosociala arbetsmiljön. Dessutom fanns det svårigheter med att arbetsuppgifterna 

inte är preciserade. Etableringslotsarna upplevde att de inte hade stöd från omgivningen som 

arbetsförmedlingen och andra aktörer. Det som var bra på flera arbetsplatser var stöd från 

arbetsgivaren med bland annat friskvård inplanerad under arbetstid.   

Sammanfattningsvis framkom att arbetsplatserna behöver göra förbättringar både på det 

psykosociala planet samt det fysiska planet. Långa arbetsdagar på grund av resor bör ses över. 

Det framkom även att etableringslotsarna använde sig  av mobila kontor där tunga lyft av 

material som tex datorer bör kunna planeras om. Kontor bör vara stora nog att utföra sitt 

arbete i och anpassade för samtal och för tystnadsplikten. 
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Inledning 
En normal arbetsvecka är fyrtio timmar och arbetsplatsen är en viktig del av vårt liv. Det är av 

största vikt att arbetsplatsen är bra och att man inte skadar sig där. Det är också viktigt att man 

inte blir sjuk eller upplever någon psykisk press. I Sverige har länge ansetts att arbetsmiljö är 

viktigt och lagstiftning om arbetsmiljö fanns redan före industrialismens genombrott. År 1889 

kom en lag om skydd mot arbetsfara.
1
  Men hur ser det ut i dag? Jag träffade en 

etableringslots som uttryckte sig så här: Om jag skulle tänka på arbetsmiljön skulle jag säga 

upp mig. Varför känner vissa så här? Arbetsmiljön har blivit bättre på det fysiska planet men 

på det psykosocial och organisatoriska planet finns det fortfarande stora problem.
2
 Det har 

visat sig att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, 

mycket på grund av sociala mediers intåg i människors liv. Etableringslotsar har funnits sedan 

1 december 2010 och det är av intresse att undersöka hur arbetsmiljön är och hur de anställda 

etableringslotsarna upplever den. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Gullber, Rundqvist: Arbetsmiljölagen i lydelsen den 1 januari 2010 sid 15 
2 Johansson, et al Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete 2004 sid 34 
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Bakgrund 
Etableringslotsar har funnits sedan 1 december 2010. Detta är således ett nytt yrkesområde. 

När ett företag startar med en ny verksamhet, har de då tänkt ur arbetsmiljöperspektiv? Är 

dessa arbetsplatser bättre än liknande, men mer traditionella yrken, som t ex deras närliggande 

kollegor socialsekreterarna har? Hur upplever de som arbetar som etableringslotsar sin 

arbetsmiljö?  

 

Etableringslots 

För att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, utöver lämplig utbildning och 

erfarenhet, ett personligt nätverk, språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället 

och arbetslivet. Etableringslotsen ska genom att stärka den nyanländes nätverk stödja honom 

eller henne till en snabbare etablering. Till etableringsreformen räknas nyanlända som har 

uppehållstillstånd i åldrarna 18-65 år. Arbetsförmedlingens hemsida beskiver uppdraget så 

här: 

I etableringslotsens uppdrag ingår bland annat att kontakta arbetsgivare, erbjuda råd och 

stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning samt ge stöd i olika 

sociala frågor. Därmed kommer etableringslotsen att utgöra en viktig länk mellan den 

nyanlände och det svenska samhället.
3
  

Etableringslotsen utför delar av det arbete som var kommunens ansvar innan reformen. I 

praktiken vill de nyanlända ha ofta hjälp med bankärenden, kontakter till vårdcentraler, 

tandläkare, hjälp med ekonomin och andra vardagliga sysslor. Regeringens hemsida beskriver 

varför etableringsreformen infördes 2010-12-01 då att ansvaret för nyanlända invandrare 

övergick från kommunerna till Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Detta för att 

påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. Lag (2010:197) 

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kom till för att hjälpa invandrare att 

snabbare komma ut i samhället och att de ska få hjälp att förstå och klara av att söka jobb och 

skolor samt klara sin vardag
4
. 

Arbetsförmedlingens hemsida beskriver etableringslotsens åtagande så här:  

                                                           
3
 Arbetsförmedlingens hemsida Bli etableringslots http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/For-leverantorer/Bli-etableringslots.html 

4Regeringens hemsida Nyanländas etablering i Sverige http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/135426 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/For-leverantorer/Bli-etableringslots.html
http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/135426
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Etableringslotsen ska personligen träffa den nyanlände minst tre timmar per månad 

under hela den nyanländes placeringstid hos etableringslotsen, varav minst två timmar 

ska vara individuella möten.
5
  

Många av dessa mäniskor har psykiska och fysiska problem. Dessutom har många inte fått gå 

i skolan så en etableringslots hjälper till med kontakter för dessa problem. Det är 

etableringslotsen som har en samordnande funktion, med ansvar för utredning, planering och 

för att adekvata insatser genomförs.  

Flykting 

För att anses som flykting har migrationsverket uppställt vissa kriterier som migrationsverket 

jobbar utifrån. Dessa är enligt migrationsverkets hemsida: 

Med flykting avses en utlänning som befinner sig utanför det land som han/hon är 

medborgare i därför att han/hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 

sin  

– ras,  

– nationalitet,  

– tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av 

– sin religiösa eller politiska uppfattning,  

– sitt kön eller sin sexuella läggning  

och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. 

Även andra skyddsbehövande kan tas ut på kvoten.
6
 

Kvotflykting 

Kvotflykting är de mäniskor som UNHCR (The UN Refugee Agency, FN:s 

flyktingkommissariat)  presenterar för Sverige. Det är ärenden där de bedömer att alla andra 

möjligheter, som återvändande till hemlandet eller bosättning i flyktlandet, är uttömda. Så här 

beskrivs detta på migrationsverkets hemsida: 

Kvotflyktingar är mäniskor som inte kan återvända till hemlandet och inte kan 

garanteras varaktig bosättning och säkerhet där de befinner sig. UNHCR:s är de som ser 

vilka som kan räknas till denna kategori. Inriktningen på uttagningarna liksom antalet 

kvotplatser bestäms av Sveriges regering.
7
 

 

Tidigare forskning 

 

I en artikel
8
 beskriver författarna hur det subjektiva välbefinnandet på arbetsplatsen kan 

förbättras och vilket värde det har för arbetsgivare, anställda och även för ett lands ekonomi. 

                                                           
5 Anbud för etableringslotsar från arbetsförmedlingen sid 14, 4.3 
6Migrationsverkets hemsida http://www.migrationsverket.se/info/495.html 
7Migrationsverkets hemsida http://www.migrationsverket.se/info/495.html 
8 Shier och Graham (Work-related factors that impact social work practitioners’ subjective 

http://www.migrationsverket.se/info/495.html
http://www.migrationsverket.se/info/495.html
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De beskriver hur viktiga de som arbetar i den sociala sektorn är för ett lands ekonomi och hur 

viktigt det är att dessa har en bra arbetsmiljö. Artikeln beskriver en bra arbetsmiljö är. Det är 

när  är delaktig i arbetsplatsens planer och utveckling. Artikeln tar upp att arbetstagarna bör 

ha möjlighet till personlig utveckling och bör känna uppskattning. Det är trivseln på 

arbetsplatsen som gör att de som arbetar där klarar av en tung arbetsbörda menar författarna. 

Det kan till och med minska ångest och depression orsakade av arbetet. Till den sociala 

sektorn räknas jobb som social tjänsteman, arbetsförmedlare, anställd på försäkringskassa, 

vårdpersonal och liknade arbete. Har arbetsmiljön varit något som man tänkt på när man 

startade upp dessa arbetsplatser? Arbetsmiljön har de senaste åren förbättrats på de flesta 

arbetsplatser i Sverige men det finns vissa problem som ökar. Den fysiska miljön har 

förbättrats med bättre belysning, mindre buller och renare luft än i många andra länder
9
. Det 

är på det psykosociala och organisatoriska planen som problemen förekommer. De senaste 

folkhälsorapporterna visar att det finns stora skillnader mellan olika arbeten, arbetsplatser och 

utbildningar
10

.  

 

Arbetsplatsen är viktig del i mäniskors liv och det är viktigt att man känner att man mår bra, 

trivs och är säker där. Alla bör ha möjlighet till ett arbete som ger mening och innehåll i 

tillvaron. Arbetet ska vara lagom belastande och stämma med individens kompetens och 

övriga förutsättningar.
11

 Mäniskor bör kunna gå till arbetet med glädje och förväntan varje 

dag utan stress och oro. Möjligheten till att känna sig behövd, att man gör en bra insats är en 

viktig del av den psykosociala miljön i arbetet.  

Währborg
12

 skriver i sin bok Stress och den nya ohälsan om hur skador uppstår på hela 

mäniskan av stress. Han beskriver hur hela mäniskan blir påverkad psykiskt och fysiskt ända 

ner på cellnivå av sin yttre miljö. I den yttre miljön ingår arbetsplatsen och arbetskollegor. 

Shier, Graham
13

 har forskat på arbetsmiljö och de kom fram till att det är viktigt hur man 

upplever sin arbetsplats. Mäniskor som får uppmuntran, möjlighet att utvecklas och 

delaktighet klarade stress och problem bättre än de som inte fick stöd och utveckling. 

                                                                                                                                                                                     
well-being: Well-being in the workplace)  Journal of Social Work 2011 (4) sid 402–421 
9
  Johansson, Frick, Johansson Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete 2004 sid 34 

10 Folkhälsorapporten 2012 sid13 
11 Anders Hansson Hälsopromotion i arbetslivet 2004 sid17 
12

 Währborg Stress och den nya ohälsan. 2009. 
13 Shier och Graham( Work-related factors that impact social work practitioners’ subjective 

well-being: Well-being in the workplace) Journal of Social Work 2011(4)  sid 403 
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Björling och Hägglund genomförde 2004 en studie om socialsekreterarnas psykosociala 

arbetsmiljö i Sundsvalls kommun. De kom fram till att kunskapen om arbetsmiljö var låg och 

att en spänd arbetssituation får socialsekreterare att lämna yrket. Deras slutsats är att 

socialsekreterare arbetar under klart ansträngda förhållanden och att det finns brister i 

arbetsledning och organisation.
14

  

Etableringslotsarna utför likartat arbete som socialsekreterarna utför så som att hjälpa de 

nyanlända svenskarna i deras vardag, visa hur man handlar, betalar räkningar, bokar tider. 

Dessutom är etableringslotsarna arbetsförmedlingens förlängda arm och hjälper de nyanlända  

med att söka skolor och praktikplatser, därför kan dessa yrkesgrupper jämföras med varandra.  

Arbetsskador och arbetsolycksfall 

Med arbetsskador menas i denna uppsats de som beskrivs i folkhälsorapporten 2012
15

. 

Arbetsskador kan kategoriseras i följande tre grupper: arbetssjukdomar; 

arbetsolycksfall; och olyckor på väg till eller från arbetet. En arbetssjukdom är en 

arbetsskada som har orsakats av problem och besvär som ofta har pågått under en längre 

tid, till exempel psykisk påfrestning, exponering för kemiska ämnen eller strålning. 

Arbetsolycksfall är däremot mer omedelbara och är olycksfall som inträffat på 

arbetsplatsen eller på någon annan plats där den skadade vistats i eller för arbetet.  Var 

fjärde anmälan har sin orsak i organisatoriska eller sociala faktorer, men för kvinnor står 

dessa orsaker för en tredjedel av anmälningarna.
16

’ 

 

Arbetsmiljö 

 

Vad är en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljölagen säger: 

Arbetet bör ge variation, social kontakt och möjlighet till sammarbete. Det ska 

eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig 

utveckling, själbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Ensamarbete bör undvikas, inte 

bara ur skyddssynpunkt, utan också för att arbetskamrater är viktiga för trivsel och kan 

vara till stöd och skydd mot ohälsa i pressade situationer.
17

  

Lagen säger att det är arbetsgivaren ansvar att arbetsmiljön är bra. Båden den fysiska och den 

psykiska. Varje enskild medarbetare har också ett ansvar för sin egen och andras arbetsmiljö i 

den aspekten att man är skyldig att följa de föreskrifter som finns och påtala de eventuella 

                                                           
14 Björling och Hägglund Rapport nr: 2004:6 ISBN 91-975173-1-3  sid  5 
 
 
15

 Folkhälsorapporten 2012:60 
16 Folkhälsorapporten 2012:60 
17Gullberg Arbetsmiljölagen Nordstedts juridik 2010 sid 74 
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brister som uppenbaras. Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende
18

.  

Att arbeta med människor skapar normalt engagemang och tillfredställelse
19

. När det saknas 

förutsättningar för att utföra ett professionellt arbete, till exempel på grund av 

underbemanning uppstår känslor av otillräcklighet som bidrar till ökad psykisk belastning
20

. 

Detta tillsammans med andra påfrestningar utgör en betydande risk för ohälsa och 

sjukskrivningar
21

. Exempel på andra påfrestningar är stor arbetsmängd, tidspress, otydliga 

förväntningar på arbetsinsats samt ensamarbete. Socialsekreterare är ett exempel på en utsatt 

yrkesgrupp.
22

 

 

Förförståelse 

Förförståelse är den kunskap och de värderingar som man har med sig vid intervjun och vid 

tolkningen av materialet. Vid kvalitativa undersökningar finns alltid en risk för att forskarens 

förförståelse påverkar hennes tolkning av materialet. Av denna anledning är det viktigt att min 

förförståelse klargörs. 

I mitt arbete som godman och tillförordnad förälder för ensamkommande flyktingbarn har jag 

kommit i kontakt med invandrares problem med att få ett jobb eller en praktikplats. Jag har en 

dotter som har jobbat som etableringslots och därigenom fått hjälp med material och kontakt 

med arbetsförmedlingen. Jag har haft möjlighet att följa med en lots under två dagar för att se 

hur de arbetar. 

I bakgrunden finns min praktikplats som var lagd på två olika arbetsplatser i Kansas via 

University of Kansas där praktiken var på arbetsplatser med case management och supported 

employment.  

 

 

 

 

                                                           
18 Arbetsmiljölagen 2:a kap § 1 
19

 Arbetsmiljöverkets hemsida omsorg  http://www.av.se/teman/omsorg/index.aspx 
20

 Arbetsmiljöverkets hemsida omsorg  http://www.av.se/teman/omsorg/index.aspx 
21

 Arbetsmiljöverkets hemsida omsorg  http://www.av.se/teman/omsorg/index.aspx 
22Arbetsmiljöverkets hemsida omsorg  http://www.av.se/teman/omsorg/index.aspx 

http://www.av.se/teman/omsorg/index.aspx
http://www.av.se/teman/omsorg/index.aspx
http://www.av.se/teman/omsorg/index.aspx
http://www.av.se/teman/omsorg/index.aspx
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Syfte 
Syftet med denna uppsats var att undersöka för hur etableringslotsar upplever sin arbetsmiljö. 

Frågeställningar: 

Hur upplever de anställda sin egen arbetsmiljö? 

Upplever de anställda att de får stöd och uppskattning för sitt arbete?  
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Metod 

För att få insikt i hur etableringslotsarna upplever sin arbetsmiljö har en kvalitativ studie 

utförts. Den kvalitativa studien utgår från hur individen denne uppfattar och tolkar sin 

omgivning. Den kvalitativa studien ger en bild av mäniskans verklighet och i detta fall 

arbetsmiljön för etableringslotsar. Den kvalitativa undersökningsmetoden visar hur individer 

kan skapa och konstruera sin miljö
23

. Den empirisk-holistiska kunskapsansatsen kännetecknas 

av att man inte vet vilket resultat som är tänkbara
24

. Inga kategorier definieras i förväg.  

Avgränsning och urval  

För att samla in martrial har intervjuer gjorts med fyra etableringslotsar. En förfrågan 

skickades till nio stycken etableringslotsföretag, tre av dessa hade slutat, två svarade inte och 

fyra av de tillfrågade etableringslotsarna önskade delta. Av dessa fyra var tre anställda och en 

ägare. Alla fyra kom från olika företag i mellersta Norrland. Respondenterna var jämt 

fördelade mellan könen. Tre var över 40 år, en under 25 år. Urvalet gjordes för att det inte 

skulle bli längre resor än 60 mil för intervjuerna ett så kallat bekvämlighetsurval.
25

 Företagen 

finns representerade hos arbetsförmedlingen där information om adress finns.  

Pilotstudie 

En mindre pilotstudie gjordes i näromgivningen för att få fram om frågorna var lätta att förstå. 

Bryman
26

 visar att detta är viktigt för att få veta om frågorna är enkla och lättförståliga och för 

att ge intervjuaren en möjlighet att träna. Pilotstudien visade att frågorna gick att använda och 

därför användes dessa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Bryman Samhällsvetrnskapliga metoder 2011 
24 Svensson 2012 
25 Svensson 2012 
26 Bryman  Samhällsvetrnskapliga metoder  2011 
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Käll- och litteratursökning 

För att hitta lämplig litteratur till uppsatsen sökte jag på orden kvalitativa studier, arbetsmiljö 

för social arbetare, på MIUNs biblioteks hemsidas databaser. Sökord: 

Ordet etableringslotsar sökte jag på arbetsförmedlingens hemsida, på Google och på 

migrationsverkets hemsida. 

För att få idéer om hur en uppsats ska se ut sökte jag gamla uppsatser via sökordet c-uppsatser 

och via MIUNs biblotek i ämnet. I databaseran Social science citation index, social service 

abstracts och Ulrichs web sökte jag på orden kvalitativa studier, arbetsmiljö för social 

arbetare, arbetsmiljö och avgränsade till peer reviewed och de som gick att läsa i full text.  

Datainsamling 

De som önskade delta fick frågor i förväg sända till sig via e-post för att kunna förbereda sig. 

Vid ett senare tillfälle intervjuades de en och en.  Intervjuerna skedde på de orter där 

respondenten arbetade. De valde mötesplats för att de skulle vara så avslappnat som möjligt.  

Genomförandet  

En intervju enomfördes med semi-strukturerade frågor. Eftersom en kvalitativ metod 

kännetecknas av sin flexibilitet lämnades utrymme för de anställda att ta upp det som ansåg 

vara relevant. 

Intervjuerna registreades med hjälp av bandspelare. Detta för att fånga vad som sades och hur 

det sades.  En annan fördel med att man spelar in en intervju är att forskaren kan visa vad 

respondenten sade vid intervjutillfället och hur den som intervjuat har tolkat sitt material
27

. 

Inspelningarna har transkriberats samma dag eller dagen efter så att inte material mängden 

inte skulle bli för stort att jobba med. 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Bryman Samhällsvetenskapliga metoder 2011 sid 428 
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Datanalys 

Analysen har varit en innehålls analys. Innehållsanalys är en teorilös metod eftersom man 

anser att det inte är viktigt att inför dataanalys sätta sig in i bakomliggande filosofiska 

teorier
28

. 

Analysen har skett genom att först skriva ner det som fanns på band, renskriva komentarer 

som skrevs vid intervjuerna. Därefter har genomläsning skett ett flertal gånger. Detta för att få 

helhetsförståelse, efter detta har nyckelområden identifieras. Därefter hittades 

meningsbärande enheter som innehåller citat. Detta har sedan gjorts till kondenserad form för 

att korta ner texten men ändå behålla innehållet. Därefter har dessa kodats och grupperats i 

kategorier som visar det centrala i intervjuerna. Därefter har detta tolkas som helheten. 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer och fångar endast de intervjuades 

upplevelser av arbetsmiljö. Det finns med denna metod ingen möjlighet att statistisk 

säkerställa att alla som arbetar som etableringslotsar upplever sin arbetssituation på likartat 

vis. Det har inte ställts frågor till alla på arbetsplatsen utan de har valt ut en som har kunnat 

intervjuas. Det hade kunnat ge en mer heltäckande bild om möjligheten funnits att intervjua 

chefer och alla anställda på företagen. Intervjuerna är individualiserade och det finns därför 

risk att analysen kan bli generaliserande. Eftersom intervjupersonerna redan innan 

intervjuerna fick möjlighet att ta del av intervjufrågorna kan vara en risk att svaren därför inte 

blivit lika spontana och kanske sanningseniga som de annars kanske skulle ha varit.   

 

Resultat 
 

Tabell 1: Exempel på hur kategorierna vuxit fram ur det transkriberade materialet 

Meningsbärande enhet Kondensrad mening Sub tema 

   

Det är intressant det är det! 

Samtidigt så har man, när 

man pratar om miljö,,, 

måste man vara medveten 

om,,, jag har ju alla dessa 

Stora krav på vad som ska 

hinnas med under en dag. 

Många ställer krav på 

etableringslotsens tid. 

Tid 

                                                           
28

 Svensson 2012 
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mäniskor som ställer krav 

på dig. Sedan har du en 

administration, (hm) som är 

alldeles otrolig, man måste 

ibland välja ska jag prata 

lite till med den här 

mäniskan eller ska jag,,,,  

för jag behöver sätta mig 

och skriva?  Du får skäll 

hur du än gör!  

 

 

 

Flera av kategorierna överlappar varandra och det gjorde även frågorna men vid 

genomgången av intervjuerna framkom några underteman som presenteras här. 

 

Tabell 2: Underteman som framkom vid analys av intervjuerna 

Fysisk arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö 

  

Kontor Arbetsuppgifter 

Resor Regelverket 

Friskvård Tidsbrist 

 Omgivningen 

 Samarbetespartner 

 Handledning 

 Ork 

 Hot och våld 

 Trivsel 

 Kulturer 

 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Kontor  

Alla intervjuade hade ett kontor som de arbetade utifrån. Där förvarades allt material och här 

utfördes kontorsarbete som redovisningar, informationshämtning och liknade. Ett kontor 

saknade bra belysning det hade endast en skrivbordslampa och detta kontor saknade även bra 
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kontorsytor men den personen som jobbade där trivdes och ansåg sig inte att detta är ett 

problem. Alla kontor har även andra rum med möjlighet till undervisning för grupper.  

En klagade på sina utrymmen eftersom de var för små och inte fungera för de ändamål som de 

skulle fungera:  

Rent fysiskt kan jag säga, att jag inte är nöjd med våra lokaler… och jag har sagt till 

avdelningskontoret. Det är inte bara så att jag önskar mig bättre, det är det där med att 

vi ska få plats och kunna föra ett samtal utan att bli störda. 

 På kontoret satt två etableringslotsar i samma rum och här fanns allt material som de behöver. 

Det kändes svårt att prata ostört ansåg den som jag intervjuade. På en arbetsplats ansågs det 

viktigt att etableringslotsarna skulle ha gruppinformationer och kurser, för detta behöver de 

större utrymmen ansåg den intervjuade.  

De andra fann sina kontor bra och trivdes i den miljön. Arbetsgivaren uppgav: jag har ju 

skapat den själv så jag är nöjd och trivs! 

En av etableringslotsarna ansåg att allt var bra på kontoret och att det fanns tillgång till större 

rum för kurser och informationsträffar. 

Om det är någonting som jag känner skulle göra mitt kontor bättre så har jag alltid fått 

det inom en vecka efter jag påpekat det. Så det har aldrig varit några problem så. 

 

Resor 

Etableringslotsarna reser mycket eftersom de har jobb runt stora områden. Det finns lotsar 

som kör 80 mil på en dag. Dessutom har de möten med arbetsgivare, arbetsförmedlingar, 

försäkringskassor och de nyanlända svenskar som de ska hjälpa. Vissa arbetsdagar var mycket 

långa. En uppgav att 10-12 timmars arbetspass inte var ovanliga. En av de jag intervjuade har 

övertid som inte det fanns möjlighet att ta ut i tid. Det var långa sträckor att köra och mycket 

materiel som skulle bäras på och flyttas med till olika kontor och olika arbetsplatser.   

Kommentarerna om detta var olika från de intervjuade. En menade Jag älskar att köra bil! 

Jag jobbar eller talar i telefon,,,, och bara vila då sååå. Medan det fanns komentarer som var 

motsatsen som Det är mycket resande det är det. Det är en belastning! Vikten av att ha en 

säker bil framkom också: jag har en säker bil vilket jag vet, (ett stort leende) eftersom jag har 

lyckats krocka med den sa den jag intervjuade och skrattade. 



 13  
 

Friskvård 

Etableringslotsarna har långa arbetsdagar ibland och därför är det viktigt med friskvård. Det 

var olika mellan de olika företagen hur det hade det med friskvård. Ett bolag funderade på 

saken och tänkte införa massage. Två företag hade friskvård som de anställda kunde ta ut 

under arbetstid och dessutom betalade företaget för den aktivitet som valdes. Den chef jag 

intervjuade var den som hade det svårast att ta ut friskvård.  

Psykosocial arbetsmiljö  

Arbetsuppgifter 

Vem bestämmer vad som ska göras? Det framkom i undersökningen att det saknades riktlinjer 

för vad som en etableringslots ska göra.  Det finns inte preciserat riktigt vad som ingår i 

etableringslotsarnas arbete enligt en av dem jag intervjuade. Det står att en etableringsorts ska 

stödja den nyanlände socialt. 

 Stödja socialt? det har jag försökt få preciserat lite, men det är ingen som kan göra 

det,,, så jag tänker med hjärtat och inte hjärnan - så ofta blir det blixtutryckningar! 

Även på etableringslotsarnas arbetsplatser saknades det riktlinjer om vad som skulle utföras 

och de fick själva bedöma vad som behövdes utföras.  

De intervjuade ansåg att de inte hade bra riktlinjer och inte visste vad de skulle utföra riktigt. 

De nyanlända svenskarna hade inte förstått vad etableringslotsarna skulle göra och det kunde 

bli problem. Vissa trodde de skulle få pengar eller saker som möbler och datorer av 

etableringslotsarna.  

Jag har fått hot om att man ska byta lots om man inte gör det dom vill att man ska göra 

- sådana saker som att fixa ny lägenhet eller köpa ny mobiltelefon åt dom. 

Vissa trodde att etableringslotsarna skulle hjälpa till med flyttar och liknande. En av 

etableringslotsarna gjorde allt denne kunde till och med flytthjälp. 

Behov av hjälp att flytta,, har de ibland - då har min man och jag -  hjälpt dom med det 

och släpkärra. 

Alla som jag intervjuade hade fått liknande hot om att byta etableringslots om inte den 

nyanlände fick det den begärde.  

Etableringslotsarna åker ofta runt till olika städer och byar där de träffar de nyanlända 

svenskarna för att hjälpa dem med olika saker. Ibland har de med sig tolkar och ibland är de 

ensamma. Långa resor där man kör ensam och träffar de nyanlända i deras hem eller ute för 

att visa hur det fungerar i Sverige eller på ett kontor någonstans. 
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Jag har varit hem till dem om de behövt hjälp hemma då är jag ofta ensam. 

Jag jobbar i kontorsmiljö - och ibland träffar jag klienter på andra ställen - jag har följ 

med dem till polisen – biblioteket - även gått och fikat och sådant.  

Ofta ska etableringslotsen träffa mäniskor från olika länder i flera olika städer under sina resor 

och därför finns det en tolk på plats för vart och ett språk. Ibland träffas de utan tolk så då är 

etableringslotsen helt ensam i sitt arbete denna dag.  

Regelverket 

Det absolut jobbigaste de upplevde var att det förväntades av etableringslotsarna att de 

nyanlända svenskarna skulle vara klara och fått ett jobb eller vara inskrivna på reguljär 

utbildning efter två år. En etableringslots sa hur kan de tro att en människa som kommer från 

ett annat land … vissa har ingen utbildning .. kvinnorna är ofta analfabeter Hur ska de få ett 

jobb innan de ens hunnit lära sig språket? En annan uttryckte ….. en vanlig svensk som får en 

coach träffar denne (coachen)16 timmar på tre månader (mer än 5 timmar i månaden) sedan 

får de ny hjälp om de inte fått jobb. Men en nyanländ ska bara få tre timmar i månaden och 

då ska man hjälpa dem med allt från att betala räkningar till att få ett jobb. Hur har de tänkt? 

 

Tidsbrist 

En etableringslots ska träffa den nyanlände tre timmar i månaden och ska sedan jobba med att 

söka lösningar på de problem som denne hade vid mötet. Det kan röra sig om att betala 

räkningar, hjälpa till att ordna med bank ärenden, söka praktikplatser eller ordna med 

bostadsproblem. Varje människa har sitt problem och inget ärende är det andra likt. Det är 

svårt att hinna med allt som bör göras under de timmar som finns. En av etableringslotsarna sa 

så här: 

Det är intressant det är det! Samtidigt så har man, när man pratar om miljö….. måste 

man vara medveten om -  jag har ju alla dessa mäniskor som ställer krav på dig. Sedan 

har du en administration, (hm) som är alldeles otrolig, man måste ibland välja ska jag 

prata lite till med den här mäniskan eller ska jag -  för jag behöver sätta mig och 

skriva?  Du får skäll hur du än gör!  

 

 

Omgivningen  

Alla etableringslotsarna upplevde omgivningens attityder som det svåraste att klara av. 
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Det är jobbigt psykiskt, med människors attityder. Detta utryckte en av etableringslotsarna 

som berättade hur jobbigt det var när kamraterna inte förstod hur man kan välja att jobba med 

flyktingar. En annan utryckte att omgivningen inte förstod hur jobbigt det är med att höra att 

hans klienter inte ville jobba när det är: ingen som ställer upp med praktikplatser. Någon 

upplevde det som att arbetsgivaren tyckte det var dyrt och besvärligt att ha en person på 

arbetsplatsen som inte kunde svenska så bra. Men hur ska de då lära sig? En av 

etableringslotsarna upplevde skillnad mellan norrland och Stockholm där företaget hade en 

avdelning där var det lättare att finna praktikplatser ansåg denne. I norrland har Jag har fått in 

en som städare en gång här trots att det inte är ett drömjobb att städa.I flera tidningsartiklar 

har det framkommit, enligt etableringslotsarna, flera kritiska komentarer mot deras arbete.  

 

Samarbetespartner 

Etableringslotsaran har samarbete med kommun, försäkringskassan och deras uppdragsgivare 

är arbetsförmedlingen. Detta har upplevts av etableringslotsarna som ett tungt och svårt 

system att jobba i. De kontakter de har är om olika aktiviterer och ett samarbete som ska leda 

till så bra start för de nyanlända som möjligt. Problemen kan vara om hur olika delar ska 

göras, vem som ska fylla i vilket papper. Det har visat sig att det är olika rutiner i olika 

kommuner och det kan vara förvirrande. Detta anser några av de intervjuade 

etableringslotsarna. Det här upplägget är ju fler kockar desto sämre soppa. Säger en av de 

intervjuade. Några av de andra intervjuade utryck sig: Alltså jag kan tycka ibland att 

statsmakterna inte förstår. 

Vissa problem har uppstått på grund av tystnadsplikten och där hamnar etableringslotsarna 

utanför när det ska hållas möten mellan grupperna och det har upplevts negativt av vissa 

etableringslotsar. En utryckte sig så här: För som lots blir man betraktad som något katten 

släpat in. En annan sa: jag tycker det finns murar. 

Handledning 

Det är mycket olika på hur företagen och de anställda ser på arbetsmiljö. Ett företag har 

handledning, de andra har inte detta trots påstötningar från de anställda. Trots att det är viktigt 

får vi ingen och vi har sagt till flera gånger. Det ansågs att man kunde samtala med de andra 

anställda eller med avdelningsansvarige. 
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 Den arbetsledare som jag intervjuade uttryckte att det inte behövdes handledning eftersom 

det gick att prata med mäniskor på andra arbetsplatser till ett exempel arbetsförmedlingen. 

Eller vid akuta större problem kunde man ringa in experter på området. 

Två företag ansåg att det var mycket viktigt och hade rutiner inlagt i schemat för veckan.   

Ork 

Man tar slut i huvudet sa en av de intervjuade. Tre av de intervjuade ansåg att det var fysiskt 

och psykiskt utmattande arbete. Det var allt ansvar tillsammans med de långa resorna och 

långa arbetsdagarna som var mest påfrestande.  

Så är det ett jätte bra jobb så länge jag orkar, och det tror jag inte är så länge, man 

känner ju själv- det är ju det där med att gå in i väggen - jag vill inte gå in i väggen, jag 

vill inte bli sjuk. Man måste känna efter, jag orkar nog inte mer än tre år. En 

etableringslots sa: Det här är rena paradiset mot det jobb jag hade innan. 

Hot och våld 

Hot om att byta etableringslots och därmed minska inkomsten för företaget och kanske då 

skada den anställde genom att denne kunde få sparken hade alla de intervjuade fått från de 

nyanlända. De har så många önskemål som inte ingår i en etableringslots arbete. De kan önska 

sig materiella saker som mobiltelefoner, tv och pengar. Andra önskemål som att 

etableringslotsen ska städa eller flytta åt dem har också framkommit. 

Jag har varit utsatt för hot och våld, inte fysiskt våld, men jag har fått hot om att man 

ska byta lots om man inte gör det dom vill att man ska göra - sådana saker som att fixa 

ny lägenhet eller köpa ny mobiltelefon åt dom. Jag har också varit utsatt för hot direkt 

mot mig, inte varit utsatt för fysiskt våld men jag har varit utsatt för hot om fysiskt våld. 

Trivsel 

 Jag har ibland trivts på mitt jobb men i stor del trivs jag inte på mitt jobb. Så utryckte sig en 

etableringslots en annan uttryckte: 

 Det som är positivt att jobba denna gruppen av arbetsökande är när man ser det ger 

resultat, man ser att dom är glad för att dom har klarat en delkurs på SFI - eller dom 

för att de fått en praktikplats eller de kan vara glad över en så enkel sak att de klara sig 

mer själv eller att det går bra för dem i skolan. 

 Det blir ett nära sammarbete mellan den nyanlände och etableringslotsen och därför känner 

etableringslotsarna glädje när det går bra för dessa nyanlända och de känner deras frustration 

när det är jobbigt att förstå det nya landet. 
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Kulturer 

Det fanns problem för de etableringslotsar som intervjuades i vissa kulturella samanhang. I 

vissa länder får inte en man hälsa, tala med eller titta på en kvinna. Etableringslotsarna har fått 

söka fram material för att veta vad som gäller i det land som den nyanlände kommer ifrån. De 

två kvinnorna som intervjuades hade problem med att männen inte kunde hälsa på kvinnor 

och att vissa män hade problem att ta råd av en kvinna. De manliga etableringslotsarna hade 

vissa problem med att kvinnor inte fick träffa andra män än deras anhöriga. En etableringslots 

berättade att: 

Jag har googlat, kollat bilder, jag försöker lära mig så mycket jag kan.  

Detta för att denne skulle förstå hur man bemöter personer från olika länder och kulturer 

eftersom ingen utbildning finns i detta. 
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Diskussion 
De flesta som jag intervjuade ansåg att det var ett bra jobb och att de trivdes med 

arbetsuppgifterna. Etableringslotsarna tyckte att de kunde hjälpa de nyanlända. De 

etableringslotsar som intervjuades kände stor glädje när de kunde hjälpa en människa med 

deras problem. I bland behöver någon av de nyanlända hjälp med att handla och den dagen de 

förstår vilket paket det är tvättmedel i och vilket det är mjöl i kan göra både etableringslotsen 

och den nyanlände glad. Ofta kom uppskattningen från de nyanlända men två fann att deras 

chef uppmuntrade dem varje vecka. En hade bra med handledning informationssamtal och 

med utbildning.  Arbetsmiljön var bra på kontoren tyckte alla utom en. Ofta vid intervjuerna 

sa etableringslotsarna att de trivs men det finns problem som ibland kan bli för stora för att de 

ska orka fortsätta på arbetsplatsen. En kvinna har rean sagt upp sig eftersom hon väntar barn 

och rädslan att inte klara graviditeten med en så stor arbetsbörda har gjort att hon slutat. 

Etableringslotsarna hade problem med att de tog med sig arbetet hem. De personer som de 

arbetade med ringde på kvällar och även på nätter. Två av dessa etableringslotsar försökte 

minska detta men upplevde då vissa hot. Det kan vara påfrestande för en familj att hela tiden 

veta att en av dem kan få konstiga eller jobbiga telefonsamtal under hela dygnet. Men det blir 

mer och mer att arbetstider och fritid går in i varandra. I en studie som Manpower gjort visas: 

”Gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket 

tack vare sociala mediers intåg i människors liv. Nästan hälften av de anställda 

svenskarna uppger att de arbetar obetald övertid någon gång under en genomsnittlig 

månad, men samtidigt ägnar ”genomsnitt-svensken” cirka en kvart om dagen på privata 

göromål under arbetstid. Det gränslösa arbetet handlar inte enbart om arbetstidens 

uppluckring eller om sammanblandningen av det privata och professionella livet, det 

handlar i allra högsta grad om möjligheten att jobba från andra geografiska platser än 

arbetsplatsen. Med hemifrån avses inte enbart från hemmet, utan även från andra platser 

utanför arbetsplatsen såsom ett café, bibliotek eller annan plats utanför hemmet (men 

inte från exempelvis en kund).”
29

 

 

Kennet Abrahamsson skriver
30

:  

”I konklusionen från Europeiska Rådets möte i Stockholm i maj 2001 betonades just 

behovet av fler och bättre jobb med tonvikten påföljande idéer. Ökande ansträngningar 

måste göras för att främja en god arbetsmiljö. En bättre balans måste åstakommas 

mellan arbete och privatliv”. 

                                                           
29 Manpower Work life Rapport 2011( Den gränslösa arbetsplatsen) sid 1  
30

 Abrahamsson  et alt : Friskfaktorer i arbetslivet 2003:207 
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Så trots att förslag och utredningar visar på betydelsen av att balansen mellan arbete och fritid 

borde göras har detta blivit sämre enligt Manpowers utredning. Förhoppningsvis kommer 

arbetsgivaren att inse problemet och inse faran för sjukskrivningar och därför åtgärda något av 

detta. 

I en artikel av Shier och Graham
31

 tas det upp vikten av att det subjektiva välbefinnandet är 

bra och att de anställda skulle känna sig delaktiga i bestämmandeprocessen för att må bättre, 

detta hade två arbetsplatser i min studie tagit hänsyn till. De kunde lägga upp arbetsdagen 

utifrån vad som måste göras och utifrån de kontakter de måste göra. Det fanns möjlighet att 

utveckla sig själv och det fanns möjlighet till utbildning på tre av arbetsplatserna. 

Författarna tar vidare upp att man minskar depressioner med enkla medel på arbetsplatsen 

genom att ge uppmuntran och genom att man ser arbetstagren och ger stöd och hjälp.
32

 De 

visade på hur enkelt det var att hjälpa anställda till att må bättre och klara hög 

arbetsbelastning genom att ge uppmuntran, utbildning och handledning.  

Som arbetsgivare kan det vara svårt att se problemen eftersom man kan känna att man gör så 

gott man kan och att det är upp till arbetstagaren att stänga av telefonen eller att säga ifrån. 

Arbetsgivaren som intervjuades upplevde att det fanns möjligheter till avlastning och 

handledning även om det inte var på speciella tider och av en speciell handledare. Det kunde 

räcka med att prata med kolleger och med andra på andra arbetsplatser. De anställda som 

intervjuades var av helt annan uppfattning eftersom de efterlyste handledning och enskilda 

samtal på en arbetsplats. De andra två uppskattade verkligen den handledning de fick.  

Det kan minska sjukfrånvaron om en anställd känner sig trygg och om denne känner att 

arbetsgivaren hjälper till vid behov enligt författarna till artikeln i Journal of Social Work
33

.  

Det kom fram under intervjuerna att flera upplevde omgivningens attityd som det svåraste att 

klara av. Två av de intervjuade hade mottagit kommentarer från omgivningen som var 

negativa om deras yrkesval.  

                                                           
31 Shier och Graham (Work-related factors that impact social work practitioners’ subjective 

well-being: Well-being in the workplace) Journal of Social Work 2011(4) sid 410 

 
32 Shier och  Graham( Work-related factors that impact social work practitioners’ subjective 

well-being: Well-being in the workplace) Journal of Social Work 2011(4) sid  411 
 
33 Shier och Graham (Work-related factors that impact social work practitioners’ subjective 

well-being: Well-being in the workplace) Journal of Social Work 2011(4) sid 410 
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Det absolut jobbigaste de upplevde var att de förväntades av etableringslotsarna att de 

nyanlända svenskarna skulle vara klara och fått ett jobb eller vara inskrivna på reguljär 

utbildning efter två år.  

Rapporten Policy Paper 2011 från FORES
34

 tog upp detta: 

”De nyanlända är olika individer med olika behov. En analfabet kan behöva mer tid på 

sig att komma ut på arbetsmarknaden än vad en högskoleutbildad behöver”.
35

 

 

Allt detta är vår arbetsmiljö sa en som jag intervjuade och denne fortsatte med att förklarar att 

stöd från en arbetsledare som kunde uppmuntra när det kändes svårt att skaffa praktikplatser 

och jobb. Mer information till allmänheten och information till företagare efterlystes. 

Om man tittar på arbetsmiljöverkets utredning om socialsekreterarnas arbetsmiljö stämmer 

detta in bra på etableringslotsarna. 

”Socialsekreterare möter i sitt arbete människor som kan vara i svåra situationer.  

Socialsekreterarnas arbete är ansvarsfullt och komplext vilket för med sig att 

arbetsmiljösituationen kan upplevas betungande om inte rätt förutsättningar ges”
36

.  

 

De mäniskor som etableringslotsarna träffar är i svåra situationer, de är i ett nytt land, ny 

kultur, nytt språk och helt annat klimat. De möter mäniskor med svåra minnen och vissa med 

trauman av att varit med i krig, svält eller andar katastrofer. 

Kulturkrockar kan förekomma om inte etableringslotsen sätter sig in i kulturen i det land som 

den nyanlände kommer ifrån. De berättade om hur de fick leta på internet, dra nytta av att 

själva varit utomlans och genom att fråga andra hur de som etableringslots skulle bete sig vid 

möten med den nyanlände. Bara en så enkel sak som hur man hälsar på varandra är olika.  

Det arbete som etableringslotsarna utför är mycket ansvarstungt arbete. De ska hjälpa 

människor till ett normalt liv, mäniskor som har stora problem och som inte kan språket.  

På hemsidan för arbetsmiljöverkets utredning om socialsekreterarnas arbetsmiljö skriver man 

även: 

”Lag, riktlinjer och ekonomiska beslut styr verksamheten, något som klienter kan ha 

svårt att acceptera om besluten för deras del inte motsvarar de förväntningar och 

önskemål de har på insatser.  Socialsekreterarna befinner sig ofta i situationer där 

                                                           
34

 FORES Policy Paper 2011 : 5 sid ;5 
35 FORES Policy Paper 2011 : 5 sid ;5 
36 Arbetsmiljöverkets hemsida Tema socialarbetare http://www.av.se/teman/socialsekreterare/ 

http://www.av.se/teman/socialsekreterare/
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förmågan att använda sig själva som främsta redskap är viktigt. Handledning och stöd är 

ofta en förutsättning för att klara och orka arbetet.
37

” 

Etableringslotsarna har som socialsekreterarna lagar, riktlinjer och ekonomiska beslut som 

styr deras verksamhet, något som de nyanlända svenskarna kan ha svårt att acceptera om 

besluten för deras del inte motsvarar de förväntningar och önskemål de har på insatser.  

Etableringslotsarna befinner sig ofta i liknande situationer som socialsekreterarna, där 

förmågan att använda sig själva som främsta redskap är viktigt. Därför är det viktigt med 

handledning och stöd för dessa. Detta är ofta en förutsättning för att klara och orka arbetet 

även för en etableringslots. 

Arbetsmiljöverkets utredning om socialsekreterarnas arbetsmiljö tar även upp: 

”När flera socialsekreterare är sjukskrivna ökar pressen på dem som är kvar.  

Ett annat problem som drabbar arbetsmiljön är hög personalomsättningen. Det påverkar 

förvaltningen ekonomiskt och påverkar kontinuiteten och kunskapen på arbetsplatsen. 

Platta organisationer med få chefer kan innebära att avståndet mellan socialsekreterare 

och chefen blivit större. ”Chefen vet inte vad jag gör”, är en vanlig kommentar. 

Ett aktivt ledarskap är viktigt inte minst för att ge möjlighet till stöd och att tidigt kunna 

uppmärksamma arbetsmiljörisker”.
38

 

 

Sjukskrivningar var problem på de arbetsplatser som jag besökte. Det är svårt att någon annan 

tar över när det gäller mäniskor som har fått förtroende för en person och berättat sina 

problem för denne därför beskrevs det av de jag intervjuade att de jobbade trots att de var 

sjuka. Personalomsättningen var hög eftersom belastningen var så hög och två av de jag 

intervjuade trodde inte de skulle orka mer än några år, en har redan slutat. Det vilade ett stort 

ansvar på etableringslotsarna i deras arbete. Peter Währnborg
39

 beskriver i sin bok hur och 

vilka skador som uppkommer i kroppen vid långvarig stress där han visar på att utbrändhet, 

högt blodtryck är vanliga skador och att andra mindre vanliga är diabetes och hjärtsjukdomar. 

I en artikel i tidningen The Lancet
40

 visar forskarana på att den psykosociala belastningen 

utgjorde den tredje viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkter.  
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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats var att få förståelse för hur etableringslotsar upplever sin 

arbetsmiljö. 

Frågeställningar: 

Hur upplever de anställda sin egen arbetsmiljö? 

Upplever de anställda att de får stöd och uppskattning för sitt arbete?  

Det går inte att generalisera utan dessa svar är de intervjuades syn på sin arbetsmiljö. 

Det känns som arbetsplatserna som jag har besökt har en del att förbättra både på det 

psykosociala planet samt det fysiska planet. Långa arbetsdagar på grund av resor bör ses över. 

Det framkom även att de etableringslotsarna som jag träffade använde sig även av mobila 

kontor där  tunga lyft av material så som datorer och material och mycket att flytta. Detta bör 

kunna planeras om. Kontor stora nog att utföra sitt arbete i och anpassade för samtal så att 

tystnadsplikten kan hållas är önskvärt. Trotts detta upplevde etableringslotsarna 

arbetstillfredställese när de kunde hjälpa en medmänniska. De delade framgångarna på skolan. 

De gladdes när någon blivit anställd eller antagen vid en utbildning. De var de nyanlända som 

gjorde arbetet till ett bra arbete.  

Under intervjuerna framkom att etableringslotsarna jobbade övertid som de inte kunde ta ut i 

tid, och att viss övertid inte räknades som övertid. Alla gjorde privata telefonsamtal i bilen 

som att ringa tandläkaren eller planera vem som hämtade på dagis. De långa arbetspassen var 

ett av de problem som gjorde att tre av de intervjuade trodde att de inte skulle orka med en 

längre period på jobbet. Två planerade att sluta inom ett år. Av de intervjuade framgick det att 

de tänkte mer på den nyanlände än på sig själva, tänkte med hjärta istället för hjärnan som en 

utryckte sig. Det känns som familjen blev lidande av dessa arbetstider och att det kändes svårt 

för arbetstagarna att framföra sina klagomål.  

Det verkar vara liknade problem som de Björling och Hägglund
41

 tar upp i sin rapport om 

socialtjänstemännens arbetsmiljö. Så man har inte satsat mer på arbetsmiljön på alla de 

arbetsplatserna som jag besökt än vad man gör på äldre arbetsplatser, det ser likartat ut. 

                                                           
41
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Författarna till artikeln från Social work
42

 tar upp att ett företag kan spara pengar på att värna 

om enkla saker som att ge uppmuntran handledning och möjlighet att växa. 

Psykosociala faktorer spelar stor roll för många former av arbetsrelaterade sjukdomar. 

Brist på socialt stöd och kamratskap samt olika typer av psykisk belastning och stress är 

riskfaktorer i arbetslivet
43

.  

Detta kan användas som en förstudie till en större studie i arbetsmiljö för mäniskor som 

arbetar inom den sociala sektorn så som arbetsförmedlare, socialarbetare och 

etableringslotsar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
42 L Shier och  Graham ( Work-related factors that impact social work practitioners’ subjective 

well-being: Well-being in the workplace,) Journal of Social Work 2011 sid 4 

 
43 Gunsel  och, Zandrin  Arbetsmiljörätt och rehabilitering 2009 sid 35 
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Bilagor 

Till dig som jobbar i etableringslotsuppdrag. 

Kunskapen kring arbetsmiljön för etableringslotsar är bristfällig eftersom uppdraget startade 

1 december 2010 och är ännu inte helt studerat. Därför önskar jag få veta mer om hur du 

upplever din arbetsmiljö. Arbetsmiljö kan vara både fysisk och psykisk miljö och mina frågor 

kommer att röra sig i dessa båda områden. Jag kommer att skicka ut frågorna i förväg till dig 

så du kan titta igenom dem i lugn och ro. Du bestämmer om du vill ta intervjun över telefon 

eller genom en personlig träff. Intervjun tar mellan 30-60 minuter att genomföra. Maila eller 

ring mig så skickar jag frågorna och vi bestämmer en tid. Ditt deltagande är helt frivilligt och 

om du väljer att deltar kan du avbryta när du önskar. 

Jag kommer att använda svaren i min C-uppsats om arbetsmiljö men dina svar och dina 

resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem.  

Önskar du veta mer kan du ringa eller maila till mig. 

 

 

Undersökare                                                        Handledare vid Mitt Universitetet  

Katharina Carlerby                                              Björn Jakobsson 

0722-115551 

Katharinasazt@hotmail.com 
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Frågor 

Hej här kommer intervjufrågorna som vi kom överens om. Tänk över ditt svar så kan du 

prata utifrån dem när jag ringer. Maila mig så vi får komma överens om en tid. 

Hur länge har du jobbat som etableringslots? 

Hur upplever du din arbetssituation? 

Kan du planera ditt arbete fritt? 

Trivs du? 

Kan du berätta vad som är positivt och vad som är negativt? 

Känner du glädje på jobbet? 

Finns möjlighet till utveckling och utbildning? 

Har du friskvård under arbetstid? 

Har du fått göra en hälsodeklaration? 

Har du handledning? Hur ofta? 

Känner du till om ni har en handlingsplan och en riskanalys på ert jobb? 

Jobbar du ensam? 

Sitter du på kontor? 

Träffar du klienter på andra platser än ditt kontor? 

Har du upplevt stress? 

Har du varit utsatt för hot och eller våld? 

Hur upplever du din arbetsmiljö? 

Känner du att du hinner med det du ska göra på jobbet? 

Tack för att Du tog dig tid att svara på dessa frågor.Katharina Carlerby 
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