
1 

 

I ljuset av etableringsreformen – har insatserna ökat nyanlända flyktingars 
förutsättningar för etablering på den svenska arbetsmarknaden? 

Magdalena Said 

Syftet med studien var att undersöka huruvida etableringsreformen förbättrat nyanlända flyktingars 
förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden samt om Arbetsförmedlingens insatser ökat 
nyanlända flyktingars förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Studien bygger på insamlad 
statistik samt intervjuer som belyser nyanlända flyktingars arbetsmarknadsmässiga situation före samt 
efter reformens införande inom etableringsuppdraget i Jämtlands län. Resultatet visar att 24 månader 
efter reformens införande har nyanlända flyktingars förutsättningar inte ökat markant på 
arbetsmarknaden i Jämtlands län. Dock har Arbetsförmedlingens insatser inom etableringsuppdraget 
koncentrerats och förutsättningar finns i allt högre grad för etableringsuppdragets framgång samt lika 
behandling nationellt. Studiens slutsats är att insatserna inom etableringsuppdraget samt den snabba 
kontakten med Arbetsförmedlingen kan anses förbereda nyanlända inför etablering på arbetsmarknaden. 
Dock bör etableringsreformens beräknade tidsgräns på 24 månader för etablering på arbetsmarknaden 
ses i ljuset av integration som en komplex process, integrationspolitikens inriktning i Sverige, skillnader 
på kommuners lokala arbetsmarknader samt diskriminerande processer på arbetsmarknaden och 
därmed arbetsgivares motvilliga inställning att anställa nyanlända flyktingar. Etableringsreformens syfte 
kan ses som ett önskat riktvärde att sträva mot, men det har ej fullt ut lyckats.  
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INLEDNING  

Arbetskraftsinvandring var den huvudsakliga formen av invandring till Sverige efter andra 

världskriget. Assimilationstänkande övergick till integrationstänkande och blev den 

dominerande diskursen i många europeiska länder, däribland Sverige. Integrationspolitiken 

slog igenom 1996 med förhoppningen att den skulle möjliggöra invandrares integration i det 

svenska samhället. Idag består den huvudsakliga delen av invandring till Sverige och många 

europeiska länder av flyktinginvandring (Husted, Heinesen & Andersen, 2008; SOU 

2005:56; SOU 2006:73). I många länder i Europa har det blivit tydligt att aktiva steg krävs 

för integration av nyanlända i samhället. Den svenska regeringen framhåller idag deltagandet 

i arbetslivet som en viktig faktor för integration. Regeringens ambition är att fler nyanlända 

ska tillgå arbete och den övergripande prioriteringen är att bryta utanförskapet (Wrench, Rea 

& Ouali, 1999; Skr 2008:09:24).  

 Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för nyanlända flyktingar och deras anhöriga 

trädde i kraft den 1 december 2010 och Arbetsförmedlingen fick ett samordnande ansvar. 

Staten övertog ansvaret från kommunerna med avsikt att påskynda och underlätta nyanlända 

flyktingars etablering i samhälls- och arbetslivet (Arbetsförmedlingen, 2011; Statskontoret, 

2012). Enligt etableringsreformen § 7 ska etableringen av en nyanländ flykting på 

arbetsmarknaden optimalt ske inom 24 månader. Tidigare har den genomsnittliga tiden varit 

sju år. Syftet med etableringsreformen var att nyanlända tidigt skulle få kontakt med 
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Arbetsförmedlingen och tillgå insatser som leder till arbete (Arbetsförmedlingen, 2011; Prop. 

2009/10:60; SFS 2010:197). I Arbetsförmedlingens redovisning av reformens införande 

konstateras att 10 694 personer har tagits emot inom etableringsuppdraget. Störst andel 

nyanlända finns inskrivna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län och det rör sig om 

en ganska ung målgrupp med kort utbildningsbakgrund (Arbetsförmedlingen, 2012). 

Arbetsförmedlingen (2013) rapporterade 239 926 utrikesfödda individer inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen i hela riket i december 2012 varav 89 457 av dem var öppet arbetslösa. 

Enligt etableringsreformen § 7 ska etableringen av en nyanländ flykting på arbetsmarknaden 

optimalt ske inom 24 månader. Sedan etableringsreformens införande den 1 december 2010 

har det passerat 24 månader. Studien avser analysera situationen på arbetsmarknaden för 

målgruppen nyanlända flyktingar som innefattats av etableringsreformen i Jämtlands län 

sedan reformens införande i december 2010.  

 Studiens utgångspunkt är Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare och Arbetsförmedlingens ansvar för etableringsprocessen. Syftet är att undersöka 

huruvida Etableringsreformen lett till bättre förutsättningar för målgruppen att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden samt om de nya insatserna via Arbetsförmedlingen ökat deras 

förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Studiens frågeställningar är: Har 

etableringsreformen lett till bättre förutsättningar för nyanlända flyktingar att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden samt har Arbetsförmedlingens etableringsinsatser hjälpt 

flyktingar att tillgå arbete? Studien utgår från olika teoretiska perspektiv på integration. 

Artikeln inleds med en presentation av tidigare forskning inom området ”etablering av 

nyanlända flyktingar i Sverige” och är vidare uppdelad i två sektioner. Den första sektionen 

presenterar teoretiska tankegångar kring integration. Den andra sektionen undersöker om 

etableringsreformen lett till bättre förutsättningar för nyanlända flyktingar att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden samt om Arbetsförmedlingens etableringsinsatser hjälpt 

nyanlända flyktingar att tillgå arbete. 

 
METOD 

Studien bygger på en kombination av kvantitativ samt kvalitativ metod. Tillvägagångssättet 

för studien valdes för att möjliggöra en kombination av relevant statistik samt användandet av 

semistrukturerade intervjuer för att bäst kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar. 

En fallstudie har genomförts på Arbetsförmedlingen i två utvalda kommuner i Jämtlands län 

med avsikt att kommunerna ska representera länet i stort. Syftet med val av fallstudium är att 
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fördjupa förståelsen av den specifika undersökningsenheten (Bryman, 2002). Analysen utgår 

från statistik från Arbetsförmedlingen nationellt samt i Jämtlands län, vilken bearbetats via 

SPSS till relevant statistik för studien. Fyra semistrukturerade intervjuer har utförts under 

december månad 2012 med etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen inom två 

kommuner i Jämtlands län. Semistrukturerad intervjuform valdes för studien då den 

möjliggjorde utformandet av en intervjuguide där frågorna är tematiserade samt där frågornas 

ordningsföljd kan variera (ibid.). Urvalet i studien har begränsats till undersökning av två 

kommuner i Jämtlands län. Urvalsprocessen skedde i tre steg. Först valdes två kommuner för 

att representera Jämtlands län. Därefter kontaktades kommunens Arbetsförmedling för att 

slutligen få kontakt med samtliga etableringshandläggare inom kommunen. Det resulterade i 

fyra respondenter. Urvalet kan anses vara ett bekvämlighetsurval av personer som för 

tillfället fanns tillgängliga (ibid.). Forskningsetiska överväganden som gjorts för studien är att 

respondenterna kontaktats med frågan om samtycke till deltagande, konfidentialitet samt 

information om studien syfte. Vidare namnges ej respondenter eller utvalda kommuner. 

Kommunerna benämns ”kommun 1” samt ”kommun 2”. Kommun 1 är befolkningsmässigt 

cirka en fjärdedel mindre än kommun 2 (SCB, 2013). En jämförelse sker mellan målgruppen 

”nyanlända flyktingar” samt gruppen ”utrikesfödda” i studien. Dessa benämningar kan anses 

komplexa då det är flertalet grupper representerade i varje benämning. Dock kan det anses 

vara relevant att jämföra dessa två benämningar, eftersom det ej fanns tillgänglig statistik 

gällande den arbetsmarknadsmässiga situationen för målgruppen nyanlända flyktingar före 

den 1 december 2010 då den specifika målgruppen inte fanns som benämning innan reformen 

trädde i kraft. Jag valde att jämföra nyanlända flyktingar med gruppen utrikesfödda som avser 

samtliga första generation utrikesfödda individer i Sverige mellan 16-64 år med hänvisning 

till Arbetsförmedlingens definition av utrikesfödda. Resultatet blir då trovärdigt och kan 

representera situationen för nyanlända flyktingar på den svenska arbetsmarknaden. 

 
ETABLERING AV FLYKTINGAR PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN  

Arbetslösheten för utländska medborgare i Sverige har sedan mitten av 1970-talet varit 

dubbelt så hög jämfört med svenska medborgare. Under 1990-talets ekonomiska kris ökade 

arbetslösheten och samtidigt ökade efterfrågan efter kvalificerad arbetskraft. Arbetslösheten 

för utländska medborgare var tre gånger så hög jämfört med svenska medborgare. Läget på 

arbetsmarknaden har gradvis förbättrats men problem finns fortfarande gällande etableringen 

på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar från utvecklingsländer. Inkomsten för 
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nyanlända flyktingar från utvecklingsländer har varit 10-20 procent lägre för kvinnor samt 

20-30 procent lägre för män jämfört med infödda svenskar. Skillnaden beror på att invandrare 

oftare har tätare arbetslöshetsperioder samt deltid– och visstidsanställningar. Studier visar 

även att validering av utländska betyg samt i tillägg svenska universitetsutbildningar inte 

alltid underlättar för nyanlända flyktingar att tillgå arbete. Läget på arbetsmarknaden, 

högkonjunktur eller lågkonjunktur, har haft stor betydelse för integrationen av nyanlända 

flyktingar på den svenska arbetsmarknaden (Duvander, 2001; Knocke, 2000; Lundh, 2010; 

Rooth & Åslund, 2007; Rosenqvist, 2012; OECD, 2007; SOU 2003:75). Vidare finns det 

skillnader gällande möjligheter på arbetsmarknaden. Kvotflyktingar placeras oftast där det 

finns bostadsplats men där det kan finnas arbetsbrist. Asylflyktingar har lättare att kunna 

bosätta sig där jobben finns och anhöriga drar fördel av den plats där familj och vänner redan 

etablerat sig (Bevelander, 2011; Bevelander & Pendakur, 2009). Forskning visar att Sverige 

är ett av länderna i Europa med mest fördelaktig politik för integration dock visar forskning 

även på att i de flesta europeiska länderna har nyanlända flyktingar mycket lägre deltagande 

på arbetsmarknaden jämfört med övriga samhällsmedborgare. I skandinaviska 

välfärdsnationer såsom Sverige har kostnaderna för nyanlända flyktingars arbetslöshet ökat 

dramatiskt på grund av svårigheten att tillgå arbete. Forskning visar på svårigheter för 

nyanlända flyktingar att tillgå arbete jämfört med svenska medborgare och resultatet pekar på 

diskriminering av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden (Emilsson, 2008; Husted, 

Heinesen & Andersen, 2008; OECD, 2007). 

Kommunerna tog över det praktiska ansvaret för introduktionen och mottagandet av 

flyktingar under 1980-talet i Sverige som tillsammans med Arbetsförmedlingen hade frihet 

att ansvara för vidtagande av åtgärder för att en flykting skulle bli självförsörjande. 

Kommunerna hade huvudansvaret för etablering av nyanlända flyktingar och insatserna 

kunde variera beroende på storlek, resurser och marknadsläge i kommunen. Effektiviseringar 

av kommunernas uppdrag genomfördes under 1990-talet (Integrationsverket, 2005; 

Kommittédirektiv 2001:87; SOU 2009/10:60; Thomsson, 2009). En utredning utfördes 2007 

gällande det samordnade flyktingmottagandet visade att processen att lära sig svenska språket 

och tillgå arbete tagit för lång tid. Orsaken ansågs vara otydlig ansvarsfördelning mellan 

aktörer i uppdraget. Studier har visat att kunskaper i det svenska språket underlättar för 

etablering på den svenska arbetsmarknaden. Forskning visar att nyanlända flyktingar måste 

ägna mycket tid åt att lära sig det svenska språket för att få möjligheten att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Duvander, 2001; Integrationsverket 2007; OECD, 2007; SOU 2003:75). 
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En statlig utredning tillsattes år 2008 gällande ansvaret och finansieringen av nyanlända 

flyktingar. Förslagen gällde ansvarsfördelning mellan statliga myndigheter, kommuner och 

andra aktörer. Introduktionen av nyanlända flyktingar ansågs vara en statlig angelägenhet och 

huvudansvaret borde ligga på en statlig myndighet. Skälen till införandet av en ny lag var att i 

över 20 års tid hade insatserna för nyanlända flyktingar till stor del varit oförändrade (SOU 

2008:58; SOU 2009/10:60). Prop. 2009/10:60 samt SOU 2010:16 motiverade till en ny lag 

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och låg till grund för 

etableringsreformen som trädde i kraft den 1 december 2010. 

Lagen (2010:197) omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år), 

ensamkommande nyanlända i åldern 18-19 år samt anhöriga till nyanlända flyktingar som har 

fått uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Målgruppen för reformen är 

relativt ung och män har visats ha högre utbildningsnivå jämfört med kvinnor. 

Arbetsförmedlingen är huvudansvarig myndighet för etableringsreformens genomförande. 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta en etableringsplan tillsammans med den 

nyanlände i samverkan med kommunen samt andra myndigheter vilket föregås av ett 

etableringssamtal där den enskildes förmåga och behov utreds. Etableringsplanen innehåller 

individuellt anpassade aktiviteter och insatser för att underlätta etableringen på 

arbetsmarknaden samt språkundervisning och samhällsorientering för snabbare etablering och 

integrering i det svenska samhället. Etableringsplanen ska erhållas inom de första två 

månaderna, är på heltid, 40 timmar per vecka, och ska omfatta högst 24 månader. 

Omfattningen av planen kan sänkas vid nedsatt prestationsförmåga, sjukdom eller vård av 

barn. Etableringsplanen innehåller arbetsförberedande insatser, arbetsmarknadspolitiska 

program, förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och prova-på-

plats. Det kan innebära CV-skrivning, bedömning av utländska betyg, hälsofrämjande 

aktiviteter, sociala aktiviteter, studiebesök, sammanställande av meriter, yrkessvenska, kort 

utbildning som svarar mot efterfrågan på arbetsmarknaden samt yrkesbedömning efter 

avslutad praktik via intyg. Vid medverkan i en etableringsplan har en nyanländ rätt till 

etableringsersättning och etableringstillägg för familjer med barn. Ersättningen är individuell 

och kopplad till deltagandet i aktiviteter vilket beslutas av Arbetsförmedlingen. Vidare är 

etableringslotsen en aktör som ska underlätta etableringen i samhället för en nyanländ 

flykting genom stöd i kontakt med myndigheter och arbetslivet. Kommunerna ansvarar för 

mottagande, bostadsförsörjning, barnomsorg, samhällsorientering samt tillgång till SFI inom 

uppdraget. Försäkringskassan beslutar om bostadsersättning samt etableringstillägg och 
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Länsstyrelsen träffar överenskommelser med kommuner för mottagande av nyanlända 

flyktingar och samverkar på regional nivå. Migrationsverket ansvarar för asylprocessen, 

bosättningen av kvotflyktingar samt personer som inte omfattas av reformen, utflytt från 

mottagningsenhet till kommun samt betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting 

(DS 2010:14; Länsstyrelserna, 2011; SFS 2010:197; Statskontoret, 2012). 

Under 2012 identifierades förbättringar som krävdes inom etableringsinsatserna, nämligen 

bättre samordning mellan myndigheter, anpassade aktiviteter till målgruppen, bättre 

tillgänglighet av tolk och språkstöd, utveckling av stöttning för kvinnors etablering, nya 

metoder för arbete med individer som har kort eller ingen utbildning, tillvaratagning av 

akademikers kompetens, snabbare tillgång till SFI samt snabbare ledtider mellan 

uppehållstillstånd och tillgång till etableringsplan (Arbetsförmedlingen, 2012). 

Integrationsprogrammen inom flertalet länder i EU har många likheter och fokuserar på 

språk, samhällskunskap, kultur och värderingar i det mottagande landet samt vikten av 

integration på arbetsmarknaden (Carrera, 2006). Etablering på arbetsmarknaden är en viktig 

del i integrationsprocessen. Dock är det av vikt att inte enbart fokusera på arbetsmarknaden 

som en viktig komponent för integration utan också uppmärksamma de mekanismer i 

samhället samt på arbetsmarknaden som leder till exkludering av nyanlända flyktingar och 

motverkar integration. Internationell forskning visar att länder som Sverige har etablerade 

integrationsstrategier och ekonomiska medel för integrationsarbete. Dock trots ekonomisk 

hjälp i form av etableringsersättning så hjälper ersättningen föga för att jämna ut 

inkomstskillnaderna mellan nyanlända flyktingar och den övriga populationen (Thomsson, 

2009; Valenta & Bunar, 2010). 

Jämtlands län har en överenskommelse att ta emot 350 flyktingar och skyddsbehövande 

per år. En regional överenskommelse upprättades i Jämtlands län i december 2011 gällande 

mottagning och etablering av nyanlända invandrare i länet och bygger på samarbete och 

samverkan. Jämtlands län tog under år 2010 emot 322 flyktingar och skyddsbehövande. I 

november 2010 innan etableringsreformen trädde i kraft var störst andel utrikesfödda 

individer i Jämtlands län öppet arbetslösa. Därefter fanns störst andel inom program med 

aktivitetsstöd, inom arbete utan stöd, inom arbete med stöd och lägst andel individer inom 

nystartsjobb (Arbetsförmedlingen, 2012; Länsstyrelsen, 2012). 
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Diagram 1: Arbetsmarknadsmässig status utrikesfödda Jämtlands län november 2010. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen, 2012 

Prognoser från Arbetsförmedlingen (2013) gällande arbetsmarknadsutsikter i Sverige 

pekar mot att tillgången på jobb kommer att minska, konkurrensen öka och överlag beröra 

alla yrkesområden. Fler arbetstillfällen kommer inom arbete med krav på kompetens och 

utbildning. Prognoser från Arbetsförmedlingen (2013) gällande arbetsmarknadsutsikter i 

Jämtlands län visar ökade antal arbetslösa samt brist på arbetskraft med rätt kompetens. 

Följande grupper har identifierats som utsatta grupper i länet och bedöms ha svårigheter att 

finna arbete under prognosperioden: ungdomar, utrikesfödda utanför Europa, personer med 

endast förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning och därmed nedsatt 

arbetsförmåga samt arbetslösa personer från 55-64 år.  

 
ETABLERINGSREFORMEN OCH OLIKA TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ INTEGRATION 
Integration har på kort tid etablerats som beskrivning av den politiska inriktningen i stora 

delar av Europa samt i Sverige. Integration har blivit en samlande beteckning för det som ska 

åstadkommas dock är det en vanlig uppfattning att målsättningarna ej har uppnåtts. Det finns 

olika utgångspunkter gällande arbetets betydelse för integrationen enligt Beckman (2002). 

Utgångspunkterna handlar om att integration kräver deltagande på arbetsmarknaden och 

dessutom ett jämlikt deltagande. Detta kan likställas med att arbete definierar integration 

(Beckman, 2011). Den svenska regeringen framhäver deltagande inom arbetslivet som 

avgörande för integration. Insatserna för integration ska ha som mål att personer med 

utländsk bakgrund ska kunna bryta utanförskapet genom att i större utsträckning komma ut i 

ökad sysselsättning eller starta eget. Enligt regeringen är ett minskat utanförskap förknippat 

med stora samhällsekonomiska vinster (Skr 2008:09:24). Införandet av etableringsreformen 

syftar till att påskynda och underlätta nyanlända flyktingars etablering i samhälls- och 
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arbetslivet (SFS 2010:197). Det går i linje med förändringen som skett från den svenska 

modellen med välfärdssamhället, som hade fokus på rätten till god välfärd, ”welfare”, till 

idén om arbetsplikt, ”workfare”. Tanken med ”workfare” handlar om individualisering av 

rätten till arbete där fokus ligger på de kvalifikationer, egenskaper och ambitioner individen 

har. Arbetsmarknadspolitiken ska syfta till att få människor anställningsbara (Dahlstedt, 

2009). 

 Integration som begrepp och integrationstänkandet problematiseras av forskarna 

Masoud Kamali och Paulina de los Reyes. Invändningarna mot integrationstänkandet är att 

det utgår från hierarkiska och fördefinierade kategorier i form av ”vi” och ”dom” och i sin 

tur ”svenskar” och ”invandrare”. Detta förhållningssätt där invandrare ses som avvikande 

har lett till att många invandare utsätts för socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt 

utanförskap. Invandare utsätts exempelvis för vardagsrasism samt diskriminering på 

arbetsmarknaden och bostadsmarknaden (SOU 2005:41; Södergran, 2000). Jose Alberto Diaz 

anser att integration är en flerdimensionell företeelse, vilken i huvudsak är ett socialt fenomen 

som kan kopplas till invandrarnas delaktighet i olika sociala relationer i mottagarsamhället. 

Integration är en process där invandraren blir en fungerande del i samhället och får tillgång 

till betydelsefulla samhällsarenor där resurser såsom arbete, sociala resurser, inkomster, 

rättigheter och information fördelas. Diaz definierar integrationsprocessen som bestående av 

följande dimensioner: ekonomisk integration som sker via arbete och tillgång till inkomster, 

social integration som innefattar tillgång till ett svenskt socialt nätverk via 

vänskapskontakter, politisk integration som sker via deltagande i politiken, kommunikativ 

integration som sker via tillgång till språket, familjeintegration som innebär tillgång till 

nätverk via infödd släkt, boendeintegration som innebär tillgång till den normala 

bostadsmarknaden samt personlig integration som handlar om individens tillfredsställelse i 

det nya landets sociala liv (Diaz, 1999; Integrationsverket, 2004). 

 
ARBETSFÖRMEDLINGENS INSATSER INOM ETABLERINGSUPPDRAGET OCH NYANLÄNDA 
FLYKTINGARS ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN I JÄMTLANDS LÄN 
 
Studien visar att 24 månader efter reformens införande har nyanlända flyktingars 

förutsättningar inte ökat markant på arbetsmarknaden i Jämtlands län. Dock har 

Arbetsförmedlingens insatser i etableringsuppdraget koncentrerats och förutsättningar finns i 

allt högre grad för etableringsuppdragets framgång samt lika behandling nationellt. 

Etableringsuppdraget i Jämtlands län omfattade 333 stycken nyanlända flyktingar mellan åren 
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2010-2012. Statistiken som presenteras i artikeln differerar dock från 321 – 333 stycken 

unika individer som underlag för tabellerna. Det beror på statistiska svårigheter att presentera 

småskalig statistik i länet för målgruppen (Arbetsförmedlingens statistikenhet, 2013).  

Etableringsuppdraget i Jämtlands län 

Arbetsförmedlingen tog över det samordnande ansvaret för etablering av nyanlända 

flyktingar i och med införandet av etableringsreformen (SFS 2010:197). Sedan 

etableringsuppdragets start den 1 december 2010 har en markant ökning skett av antalet 

nyanlända flyktingar per månad med rätt till deltagande i etableringsuppdraget i Jämtlands 

län (Diagram 2). Etableringsuppdragets utformning kan kopplas till den utveckling som sker 

inom EU med likartade program för nyanlända flyktingar (Carrera, 2006).  

 
Diagram 2: Antalet nyanlända flyktingar inskrivna i etableringsuppdraget per månad i Jämtlands län 2010-
2012.  

 

Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet, 2012 

Etableringshandläggarna i de studerade kommunerna var eniga om att Arbetsförmedlingen 

är rätt aktör för samordnandet av etableringsuppdraget samt att syftet med uppdraget är att 

hjälpa nyanlända flyktingar ut i arbete eller högre studier. Det kan anses vara i linje med 

förändringen från välfärdssamhället till större fokus på arbetsplikt, ”workfare”. Fokus ligger 

på individens egenskaper och kvalifikationer samt att tillgå arbete (Dahlstedt, 2009). 

Och tanken var ju att kommunen har ju haft hand om det här i bra många år, jag tror det är 20-25 år, och 
då ville man flytta fokus från kommunen till arbetsförmedlingen. Så den stora skillnaden är ju att vi 
träffar dom väldigt tidigt i processen, jag jobbade även innan reformen och då hände det, då hände det att 
arbetssökande kom kanske efter 6 månader, efter 12 månader en del hade inte kommit efter 1 år och då 
kände kommunen ja men nu kanske vi ska flytta iväg till arbetsförmedlingen så det som är en styrka 
(Kommun 2).  
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Etableringsuppdragets styrka är att Arbetsförmedlingen som statlig myndighet bidrar till 

likartade behandlingar och beslut nationellt jämfört med föregående system (SOU 2008:58; 

SOU 2009/10:60). Styrkan ligger också i direkt fokus på arbetssökande eller utbildning för 

den nyanlände vid ankomst. Arbetsfokus kan leda till att nyanlända flyktingar får tillgång till 

arbetsmarknaden snabbt vilket i sin tur bidrar till snabbare ekonomisk integration (Diaz, 

1999). Studien visar att uppdragets svaghet var samordning mellan myndigheter i länet efter 

reformens tillträdande. Det samstämmer med Statskontorets rapport samt visar att 

samordning och ansvarsfördelning, likväl som före reformen, är en utmaning 

(Integrationsverket, 2007; Statskontoret, 2012).  

I länet var andelen kvinnor inom etablerinsuppdraget större än andelen män. Den största 

gruppen nyanlända flyktingar var mellan 30 och 64 år (Diagram 3-4). Arbetsförmedlingens 

återrapporteringar gällande etableringsuppdraget samt forskning visar att kvinnor har svårare 

att etablera sig på arbetsmarknaden (Lundh, 2010; Arbetsförmedlingen, 2011; 2012). 

Analysen visar att den största andelen av målgruppen inom etableringsuppdraget i länet är 

kvinnor, vilket kan utgöra en utmaning för Arbetsförmedlingen. Studien visade att det krävs 

proaktivt arbete för att förbättra kvinnors chanser på arbetsmarknaden samt möjliggöra 

deltagande i etableringsplanen. Den fokuseringen krävs då det finns hinder för etablering på 

arbetsmarknaden av nyanlända kvinnor samt män. Koppling kan göras till forskning som 

visar på en uppdelning av den svenska befolkningen i två delar, svenskar och invandrare. Den 

typen av struktur som forskningen visar på leder till utanförskap och diskriminering (SOU 

2005:41). Vidare visar studien att kvinnor i högst utsträckning tar ut föräldraledighet vilket 

resulterar i förskjutningar i etableringsinsatserna. Dock när det finns tillgång till barnomsorg 

visar studien att deltagandet i etableringsinsatserna är på lika villkor mellan könen. 

Deltagandet i etableringsplanen är också kopplat till etableringsersättningen som ges 

individuellt. Förståelsen för systemet är en utmaning för kvinnor som är vana att vara 

hemmafruar i hemlandet och inte förvärvsarbeta, eller i detta fall delta i olika insatser, 

program och studier. Forskning visar att trots insatser med etableringsersättningen för 

nyanlända gör det ej stor skillnad gällande utjämnandet av inkomstskillnaderna mellan 

nyanlända kvinnor samt män och övrig befolkning. Det i sin tur motverkar ekonomisk 

integration (Diaz, 1999; Valenta & Bunar, 2010).  
När det gäller könsskillnad, det är ju att kvinnor, och nu vet nu pratar jag om nyanlända i allmänhet även 
dom som kom före 2010 december eftersom jag jobbat med flyktingar i flera år, att det i hög utsträckning 
är kvinnor som tar ut föräldraledighet. Eh, och det är, ehm, ja det innebär att det tenderar till att man 
försenar så att säga de här aktiviteterna som man ska komma i gång med, så där ser man en tydlig 
skillnad (Kommun 1). 
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Diagram 3: Antalet nyanlända flyktingar inskrivna i etableringsuppdraget fördelat på kön i Jämtlands län 
2010-2012.  

 

Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet, 2012 

Nyanlända flyktingar inom etableringsuppdraget nationellt har varit övervägande unga 

(Arbetsförmedlingen, 2012). Åldersgruppen av nyanlända i länet skiljer sig från den 

nationella genom högre andel äldre individer i åldern 30-64 år. Inom samtliga 

ålderskategorier inom uppdraget i länet är kvinnor den största gruppen (Diagram 4). Många 

äldre individer inom etableringsuppdraget kan innebära stora insatser för bedömning av 

arbetslivserfarenhet, arbetspraktik och yrkessvenska med tanke på målgruppens eventuella 

arbetslivserfarenheter och utbildningar från hemlandet. Det kan innebära fördelar på 

arbetsmarknanden för dem med erfarenhet men samtidigt svårigheter för dem med lite eller 

ingen utbildning eller arbetslivserfarenhet (Arbetsförmedlingen 2012; 2013). 

Diagram 4: Antalet nyanlända flyktingar inskrivna i etableringsuppdraget fördelat på ålder i Jämtlands län 
2010-2012 

 
Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet, 2012 
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Den största kategorin inom etableringsuppdraget i länet är kvotflyktingar. Därefter följer 

flyktingar som bor på anläggningsboende (ABO), anhörigflyktingar och flyktingar som bor i 

eget boende (EBO). Kvinnor är dominerande grupp inom alla kategorier men tydligast inom 

kategorin anhörigflyktingar där kvinnorna är markant större grupp jämfört med män. 

Gruppen EBO har lika antal kvinnor som män (Figur 1).   
 
Figur 1: Antalet nyanlända flyktingar inskrivna i etableringsuppdraget fördelat på kategori i Jämtlands län 
2010-2012.  

 
Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet, 2012 

Forskning visar att kvotflyktingar oftast placeras i kommuner med bostadplats, men där det 

överlag finns arbetsbrist ( Bevelander, 2011; Bevelander & Pendakur, 2009). Det kan 

samstämma med mottagandet av flertalet kvotflyktingar i Jämtlands län, där länet har 

arbetsbrist och en utsatt grupp är utrikesfödda, speciellt utomeuropeiska 

(Arbetsförmedlingen, 2013). Analysen visar att länet främst tagit emot kvotflyktingar under 

tiden av etableringsuppdraget vilket också inneburit att Arbetsförmedlingen inte haft det 

yttersta ansvaret gällande bosättning av dessa individer i länet. Ansvaret har vilat på 

kommunerna (SFS 2010:197). Det innebär att kommunerna haft det största ansvaret för 

bosättning inom etableringsuppdraget i länet. Integration på bostadsmarknaden är en viktig 

arena att tillgå för nyanlända i det svenska samhället (Diaz, 1999, Integrationsverket, 2004). 

Statistiken visar att utbildningsnivån inom gruppen nyanlända flyktingar i Jämtlands län 

till största delen ligger på förgymnasial utbildning kortare än nio år, därefter följer gymnasial 

utbildning, förgymnasial utbildning nio till tio år, eftergymnasial utbildning två år eller längre 

och den minsta andelen flyktingar har eftergymnasial utbildning kortare än två år (Diagram 

5).  
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Diagram 5: Antalet nyanlända flyktingar inskrivna i etableringsuppdraget fördelat på utbildningsnivå i 
Jämtlands län 2010-2012.  

 
Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet, 2012 

Den största andelen individer inom etableringsuppdraget i länet har förgymnasial utbildning 

kortare än nio år. Det kan innebära att Arbetsförmedlingen behövt fokusera insatser 

anpassade till just den gruppens behov. Insatser som Arbetsförmedlingen kan erbjuda är 

exempelvis språkundervisning, arbetsmarknadsutbildning, prova-på-plats, kortare 

arbetsmarknadsutbildning samt praktik (Arbetsförmedlingen, 2012). Studien visar att gruppen 

analfabeter utgör en stor utmaning för både kommun och Arbetsförmedling på grund av liten 

eller ingen tidigare erfarenhet av språkstudier. Det kan medföra att inlärningstiden av svenska 

språket förlängs samt tiden för etableringsinsatserna. Kunskap i det svenska språket är en 

viktig nyckel till etablering på den svenska arbetsmarknaden (Duvander, 2001). Nyanlända 

kan anses behöva ägna mycket tid och tillgå resurser för språkstudier, för en chans att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunikativ integration sker via tillgång till det svenska 

språket, vilket nyanlända analfabeter saknar, då utmaningen redan finns i bristen på kunskap i 

modersmålet. Avsaknad av språkkunskaper försvårar social samt personlig integration, som 

handlar om tillfredsställelse och tillgång till det svenska sociala livet och socialt nätverk 

(Diaz, 1999). 

 
Det största problemet är ju den här gruppen analfabeter där mycket av kraven som kommer från 
utbildningssamordnare och allt annat kräver ju att man ska läsa och skriva även om man inte kan språket. 
Mycket av tester och allt annat handlar ju om att man ska kunna läsa och skriva på sitt eget språk även 
om vi har tolkar och anpassar att man inte behöver kunna svenska, så där har vi en stor utmaning 
(Kommun 2). 

Den andel som har högre utbildning är inte dominerande i länet och kan därför antas få 

fördelar av Arbetsförmedlingens insatser för högutbildade. Därmed kan de etablera sig 

snabbare på arbetsmarknaden. Analysen visar att etableringshandläggare i samtliga studerade 
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kommuner anser det lättare för högutbildade att lära sig svenska språket samt att det finns 

stort utbud av insatser för gruppen såsom validering av utbildning från hemlandet. Det 

innebär större valmöjlighet av yrke för högutbildade individer jämfört med lågutbildade inom 

etableringsuppdraget, då rapporter (Arbetsförmedlingen, 2013) visar att arbetskraft med 

kompetens eftersöks i länet. Studier visar dock att trots möjligheten till validering av betyg 

från hemlandet så underlättar det inte fullt ut för nyanlända flyktingar att tillgå arbete 

(Duvander, 2001). 

 
Nyanlända flyktingars etablering på arbetsmarknaden  

Analysen visar att kommunstorlek, tillgängliga jobb, samt antalet nyanlända flyktingar inom 

etableringsuppdraget kan vara direkt avgörande faktorer för hur snabbt det går att se resultat 

av reformen. Vidare visar studien att den största utmaningen för nyanlända flyktingar på 

arbetsmarknaden är brist på språkkunskap, utbildning, socialt nätverk samt arbetsgivare som 

är villiga att satsa på målgruppen. Dessa utmaningar visar på brist på integration och tillgång 

till viktiga samhällsarenor för nyanlända flyktingar samt på diskriminering av nyanlända på 

arbetsmarknaden. Det påvisar att det finns mekanismer i samhället som motverkar integration 

(Integrationsverket, 2004; SOU 2005:41; Thomsson, 2009).  

 
Diagram 6: Antalet nyanlända flyktingar inskrivna i etableringsuppdraget 2010-2012 fördelat på 
arbetsmarknadsmässig status november 2012 i Jämtlands län.  

 

Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet, 2012 

Studiens statistik visar att största andelen nyanlända flyktingar inom etableringsuppdraget i 

länet är öppet arbetslösa. En stor andel finns inom förberedande utbildningar och 
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arbetsmarknadsutbildningar samt inom gruppen arbetssökande med förhinder. Individer inom 

arbete med stöd samt arbetspraktik väger jämt, därefter kommer individer inom nystartsjobb, 

arbete utan stöd, övriga program samt individer med övriga avaktualiseringsorsaker. Lägst 

andel individer återfinns inom reguljär utbildning (Diagram 6). Läget på arbetsmarknaden 

påverkar möjligheten till integration på arbetsmarknaden. Statistik visar på stora hinder för 

nyanlända flyktingar från utvecklingsländer för etablering på arbetsmarknaden (Knocke, 

2000; Rooth & Åslund, 2007). Etableringsreformens syfte är att påskynda etablering av 

nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden eller i högre studier (SFS 2010:197). Det framgick 

av studien att samtliga etableringshandläggare ansåg att det hade passerat för kort tid för 

bedömning om processen att tillgå arbete kortats ner sedan etableringsreformens införande. 

Samtidigt ansåg etableringshandläggarna i kommun 2 att de nått sina lokala mål för 

etableringsuppdraget medan kommun 1 ansåg det svårt att bedöma resultatet med tanke på 

det fåtal nyanlända som fanns inom etableringsuppdraget i kommunen. Studiens resultat kan 

kopplas till kommunala skillnader och möjligheter på arbetsmarknaden (Bevelander, 2011).  

Statistiken visar hög arbetslöshet samt lågt antal nyanlända inom högre studier under 

perioden november 2010-2012. Resultatet påvisar att nyanlända flyktingar fortfarande har 

högre arbetslöshetsfrekvens jämfört med övriga medborgare, vilket även tidigare forskning 

visat (Knocke, 2000; Rooth & Åslund, 2007 ). Resultatet pekar mot att reformen inte lyckats 

med målet att nyanlända flyktingar ska kunna tillgå arbete eller högre studier inom 24 

månader. I jämförelse med hur det såg ut på arbetsmarknaden för utrikesfödda, innan 

reformen trädde i kraft 2010, så har ingen stor förändring skett i länet. Även i november 2010 

var det största antalet inom målgruppen utrikesfödda i länet öppet arbetslösa (Diagram 1). 

Med tätare arbetslöshetsperioder, deltid samt visstidsanställningar har utrikesfödda 

procentuellt sett haft högre arbetslöshet jämfört med svenska medborgare (Lundh, 2010; 

Rooth & Åslund, 2007; Rosenqvist, 2012; SOU 2003:75). Resultatet kan kopplas till de 

hierarkiska och fördefinierade kategorierna ”vi” och ”dom” som påverkar möjligheten till 

etablering på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar samt den strukturella 

diskrimineringen som finns på den svenska arbetsmarknaden. Vidare bör resultatet ställas i 

relation till tanken om ”workfare”, där fokus ligger på arbetsplikt, och den problematik och 

konflikt som uppstår när ”workfare” ej kan uppnås (Dahlstedt, 2009; SOU 2005:41). Idag 

tyder Arbetsförmedlingens prognoser på ökad konkurrens på arbetsmarknaden samt krav på 

kompetens och utbildning (Arbetsförmedlingen, 2013), vilket kan sägas minska nyanlända 

flyktingars konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Etableringsreformens (SFS 2010:197) 
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beräknade tidsgräns på 24 månader för etablering på arbetsmarknaden bör ses i ljuset av 

skillnader på kommuners lokala arbetsmarknader samt som ett önskat riktvärde. Analysen 

pekar mot att ingen större förändring kommer att ske inom snar framtid för målgruppen 

nyanlända flyktingar, om arbetsmarknadsläget fortsätter vara kärvt i länet. Forskning 

konfirmerar svårigheten för den aktuella studiens målgrupp att tillgå arbete 

(Arbetsförmedlingen, 2013). Dock ifall arbetsmarknaden förändras till ökad efterfrågan på 

arbetskraft samt arbetsgivare väljer att satsa på målgruppen finns möjlighet till förändring. 

Statistiken tyder på att arbetsgivare i länet främst satsar på att ta emot nyanlända för 

arbetspraktik eller arbete med stöd men låg andel satsar på att anställa nyanlända flyktingar.  
 

Etableringsuppdraget och etableringshandläggarens roll i två av länets kommuner  

I Jämtlands län, representerat av kommunerna i studien, är kvotflyktingar störst kategori 

bland nyanlända flyktingar. Målgruppen är till stor del lågutbildad. Kommun 1 har främst 

flyktingar från Irak och kommun 2 har störst andel flyktingar från Afghanistan och Somalia. 

Kvinnor är den dominerande gruppen inom etableringsuppdraget redovisat i december 2012. 

Kommun 1 har 13 kvinnor (52 %) samt 12 män (48 %) inskrivna i etableringsuppdraget 

jämfört med kommun 2 som har 29 kvinnor (52,7 %) samt 26 män (47,3 %) inskrivna i 

etableringsuppdraget (Diagram 7-8). Etableringshandläggare i kommun 1 samt kommun 2 

anser att utöver föräldraledigheten som oftast togs ut av kvinnor fanns det ingen skillnad i 

deltagande i etableringsinsatserna mellan kvinnor och män. Analysen visar att kommunerna 

hade svårighet att bedöma en genomsnittlig tid för en nyanländ flykting att tillgå arbete. Den 

genomsnittligt beräknade etaberlingstiden för en nyanländ flykting in i samhället 

framkommer inte av studien då det ansågs svårt att beräkna med flertalet påverkande faktorer 

som bostad, arbete och socialt nätverk. Möjligheterna för etablering på arbetskmarknaden 

skiljer sig även mellan kommuner (Thomsson, 2009) vilket även det är en påverkande faktor. 

Arbete som inte krävde högre utbildning var vanligast för en nyanländ flykting att tillgå i 

kommunerna. Instegsjobb var lättare att få än andra arbeten och det var lättare att tillgå arbete 

ifall individen hade ett yrke eller utbildning från hemlandet som påminde om gängse yrken i 

Sverige. Studiens resultat kan kopplas till forskning, som visar att kostnaderna för nyanländas 

arbetslöshet har ökat i skandinaviska länder då det är svårt att tillgå arbete (Husted, Heinesen, 

Andersen, 2008; OECD, 2007).  

 



17 

 

 
Diagram 7-8: Antalet nyanlända flyktingar inskrivna i etableringsuppdraget december 2012 fördelat på kön i 
kommun 1 och kommun 2 i Jämtlands län.  
 

 
Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet, 2012 

Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med flertalet aktörer inom etableringsuppdraget 

såsom kommunen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Migrationsverket 

(Arbetsförmedlingen, 2012; Länsstyrelserna, 2011). Studien visar att den största 

samarbetspartnern med Arbetsförmedlingen är kommunen. Nationellt har studier visat att 

samarbete mellan myndigheter varit oklart inom uppdraget (Statskontoret, 2012) och under 

övergångsperioden mellan gamla och nya systemet har det varit oklart i länet vilken 

myndighet som ansvarar för olika frågor, men det har börjat förbättras. En orsak till brister i 

kommunikationen är myndigheters sekretessbestämmelser samt användandet av olika system 

i arbetet. Vidare enligt Etableringsreformen (SFS 2010:197) bör Arbetsförmedlingen upprätta 

en etableringsplan tillsammans med den nyanlände inom två månader. De studerade 

kommunerna följde föreskriften, dock på grund av att nya individer löpande skrevs in i 

etableringsuppdraget fanns det alltid några som väntade på etableringsplan. Analysen visar att 

samtliga kommuner ansåg det vara av vikt att etablera kontakt med en nyanländ flykting 

omgående, helst inom en vecka efter ankomst. Det tyder på att förfarandet påskyndats efter 

reformens införande och därmed avviker från det mer långsamma förfarandet före reformen. 

Det i sin tur kan leda till snabbare möjligheter till ekonomisk integration (Diaz, 1999; 

Integrationsverket 2007; Prop. 2009/10:60; SOU 2003:75). Studien visar att 

Arbetsförmedlingens intention är att lägga stor vikt vid att etableringsplanen är individuell 

och kopplad till individens prestationsförmåga, vilket även var tanken när kommunerna 

ansvarade för etableringsarbetet. Den intentionen kan leda till att den nyanlände individen 

snabbare kan lära sig språket samt komma i kontakt med arbetsmarknaden, vilket kan 
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påskynda kommunikativ- samt ekonomisk integration. Samtidigt kan resultatet kopplas till 

regeringens inriktning på integrationspolitiken samt understödja idén om vikten att ta ansvar 

på arbetsmarknaden, ”workfare” (Dahlstedt, 2009; Diaz, 1999; Integrationsverket, 2005; Skr 

2008:09:24).  

Alla hos oss har en plan på olika nivåer om man säger så på olika procent, men de flesta har ju på heltid 
utifrån att tanken är ju att vi ska kunna anpassa aktiviteterna för dom här personerna. Tanken är inte att vi 
ska straffa utan kunna möjliggöra till aktiviteter på heltid. Ja och tanken är ju så att säga kan inte 
individen det här i första hand tänker vi så här ok vad kan vi göra för att anpassa, finns det inte möjlighet 
att anpassa då kanske dom måste sänkas men tanken är ju att anpassa i första hand (Kommun 2). 

Inom etableringsplanen har en nyanländ tillgång till en etableringslots. Samtliga kommuner 

ansåg att lotstjänsten var en stor tillgång, dock ansåg etableringshandläggare att det kunde 

finnas svårigheter gällande kommunikation och engagemang. Vidare svårigheter var att 

lotsen blev engagerad i saker som inte tillhörde uppdraget, vilket även var fallet för 

etableringshandläggarna. Det handlade mest om praktiska ärenden och kontakt med 

sjukvården. Kommun 1 var osäker på hur många lotsar som fanns att tillgå i kommunen 

medan kommun 2 hade tillgång till ca 8 stycken lotsar. Lotsens tjänst kan vara en nyckel för 

nyanlända flyktingar att lättare tillgå olika arenor i samhället såsom arbete, sociala resurser, 

information, rättigheter samt inkomster. Studien visar att det finns problematik med 

förståelsen av lotsens uppdrag då dessa gränser är lätta att överskrida både för lotsen samt 

den nyanlände flyktingen. Det visar på vikten av kommunikativ integration, där språket är en 

nyckel gällande tillgång på information (Diaz, 1999; Integrationsverket, 2004). 

Jag tror att det är väldigt, väldigt olika. Dels vad man, vad man nyttjar sin lots till och vad man vill ha, 
vad man får, vad man förväntar sig och jag tror att det råder väldigt mycket missförstånd kring det vad är 
det man ska göra för nånting och även att det är missförstånd gällande förväntningar från, från dom 
nyanlända. Eftersom det blir alla oftast pratar ju lotsarna, eh, ja samma språk alltså modersmål och sånt 
dom sökande vilket gör att man frågar om allting. Så det blir en hel del besök på sjukhus akuta sånna där 
saker som egentligen inte ligger inom lotsens huvudsakliga område va men det är lite luddigt det där utan 
det blir lotsen själv som får sätta gränser, eh, så är det ju (Kommun 1). 

 
Studien visar att det är möjligt att vara kvar inom etableringsuppdraget efter 24 månader, 

ifall individen inte tillgått arbete, ej påbörjat studier eller av andra orsaker fått förlängd tid. 

Analysen visar att det finns nyanlända som fortsatt är kvar inom etableringsuppdraget i länet 

när 24 månader passerat. Nästa steg för dessa individer blir att ingå i jobb– och 

utvecklingsgarantin samt att tillgå andra arbetsmarknadspolitiska program eller börja studera. 

Orsaker till förlängd tid inom uppdraget kan vara tidigare avbrott i planen för exempelvis 

föräldraledighet eller sjukskrivning. En nyanländ som tillgått arbete i mer än sex månader 
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eller studerar på heltid ska skrivas ut ur etableringsplanen. Analysen visar att 

etableringsuppdraget sätter gränser för hur lång tid en etablering bör ta på arbetsmarknaden. 

Det kan vara en fördel gällande mer koncentrerade insatser för målgruppen. Effektivisering 

kan vara till fördel för den nyanlände flyktingen jämfört med föregående system 

(Integrationsverket, 2005; 2007). Dock finns det mekanismer i samhället som exkluderar 

nyanlända flyktingar från arbetsmarknaden, vilket är en viktig aspekt att inkludera, och det 

nya systemet kan utgöra en stress på grund av tidspressen att erhålla arbete. Lyckas inte 

individen tillgå arbete under den utsatta tiden finns de arbetsmarknadspolitiska programmen, 

som alla medborgare tillgår, samt tillgång till a-kassa. Etableringshandläggarna uttryckte att 

responsen från nyanlända gällande etableringsuppdraget varit övervägande positiv. Det som 

upplevts negativt var att förstå vilken myndighet som ansvarade för vad, vilket tyder på att 

ansvarsfördelningen mellan myndigheter kan vara otydlig. Det som upplevts mest positivt är 

den direkta kontakten med Arbetsförmedlingen och därmed snabb tillgång till 

arbetsmarknadsåtgärder. Det tyder på att det nya systemet är mer effektivt jämfört med 

föregående system gällande etableringsåtgärder (Integrationsverket, 2005, 2007; 

Statskontoret, 2012; Thomsson, 2009).  

Analysen visar att inom etableringsuppdraget anses en nyanländ flykting etablerad när 

individen uppnått förvärvsarbete eller studier på heltid. Dock uttryckte 

etableringshandläggarna att tillgång till arbete samt studier enbart är etablering i lagens (SFS 

2010:197) bemärkelse, men att vara etablerad är betydligt mer komplext och omfattar många 

fler faktorer än enbart tillgång till arbete och studier. Studiens resultat kan ställas i relation till 

integration som ett mångfacetterat begrepp, där varje del behövs för integration. 

Etableringsreformens huvudfokus är etablering på arbetsmarknaden, dock krävs tillgång till 

fler viktiga samhällsarenor än enbart arbete för möjliggörandet av integration. Integration är 

en process, där invandraren blir en fullt fungerande del i samhället och även får tillgång till 

sociala resurser, information och rättigheter (Diaz, 1999; Integrationsverket, 2004). 

Ja när dom har jobb på 100% då kan man väl säga är ett mål. Sen om dom är integrerade i samhället det 
kanske blir nånting annat, att man har ett stort kontaktnät och mycket vänner, jag vet inte vad integrerad 
är egentligen liksom men vårt mål är att dom ska kunna ha en bostad och kunna försörja sig själva 
(Kommun 1). 

 

DISKUSSION 

Etableringsreformen (SFS 2010:197) stadgar att en nyanländ flykting omfattas av reformen i 

24 månader samt att etablering helst bör ske under den angivna tiden på arbetsmarknaden 



20 

 

eller inom akademiska studier. Det övergripande resultatet av studien visar att 24 månader 

efter reformens införande har nyanlända flyktingars förutsättningar inte ökat markant på 

arbetsmarknaden i Jämtlands län. Statistiken visar hög arbetslöshet samt lågt antal nyanlända 

inom högre studier under perioden november 2010-2012, vilket är jämförbart med hur det såg 

ut före reformens införande för utrikesfödda. Studiens resultat konfirmerar det forskning visar 

gällande svårigheten för nyanlända flyktingar att tillgå arbete i Sverige men också i Europa. 

Mekanismer som kan anses påverka är ett integrationstänkande i politiken som utgår från 

hierarkiska och fördefinierade kategorier som ”vi” och ”dom”, vilket ställer invandraren i 

särskillnad gentemot svensken. 

Antalet inskrivna i etableringsuppdraget i Jämtlands län har stadigt ökat varje månad 

under reformens två första år. Den största andelen är kvinnor. Forskning har visat svårigheter 

för utrikesfödda och speciellt för kvinnor att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Då 

länets antal flyktingar fortsatt ökar och kvinnor är den dominerande gruppen, kan slutsatsen 

dras att förutsättningarna inte är gynnsamma för dem på arbetsmarknaden. Vidare visar 

Arbetsförmedlingens progonoser för arbetsmarknadsläget i Jämtlands län att under 2013 

efterfrågas kvalificerad arbetskraft och gärna med hög utbildning. I länet är störst andel 

nyanlända i åldern 30 – 64 år. De flesta av dessa utgörs av kvotflyktingar samt lågutbildade 

med enbart förgymnasial utbildning kortare än nio år. Situationen i länet på arbetsmarknaden 

kan inte anses gynnsam och minskar nyanlända flyktingars möjligheter att konkurrera om 

jobben. Studien visar att störst andel av de nyanlända flyktingarna i länet är öppet arbetslösa 

två år efter reformens införande. Det kan sägas vara en produkt av hur arbetsmarknaden ser ut 

i länet. De flesta arbetsgivare verkar främst satsa på att ta emot nyanlända för arbetspraktik 

eller arbete med stöd, medan få verkar satsa på att anställa. Faktorer som bosättningskommun 

och den lokala arbetsmarknaden har stor betydelse för nyanländas chanser att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Vidare visar forskning att kvotflyktingar ofta placeras i kommuner med 

bostadsplats, men där det överlag finns arbetsbrist, vilket samstämmer med situationen i 

Jämtlands län. Nyanlända riskerar hamna i en ond cirkel av bidragsberoende efter deltagande 

i etableringsuppdraget på grund av den svåra situationen på arbetsmarknaden och bristen på 

jobb, vilket även forskning konfirmerar. Studien visar dock att Arbetsförmedlingens insatser 

inom uppdraget effektiviserats och att förutsättningar i allt högre grad finns för uppdragets 

framgång samt lika behandling nationellt. Resultatet visar att Arbetsförmedlingen har en 

effektiv individinriktad strategi inom etableringsuppdraget för att hjälpa nyanlända flyktingar 

tillgå arbete eller studier i jämförelse med kommunerna. Detta till stor del genom tydliga 
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tidsmässiga gränser inom uppdraget och insatser för etablering på arbetsmarknaden. Den 

snabba kontakten med Arbetsförmedlingen och den nya lotstjänsten har visats vara en stor 

tillgång för både nyanlända samt myndigheter i länet och kan anses effektivisera 

etableringsprocessen. Studien visar att förbättrade insatser efterfrågas inom 

etableringsuppdraget för stöttning av analfabeter, lågutbildade samt kvinnor. Vidare 

framkommer det av studien att det finns otydligheter i ansvar och samarbete mellan 

myndigheter inom uppdraget i länet. Studien visar likartade problem som 

Arbetsförmedlingen samt Statskontoret uppmärksammat i rapporter nationellt. 

Utifrån studiens syfte kan följande slutsats dras, nämligen att etableringsreformen inte lett 

till synbara förbättrade förutsättningar för målgruppen att etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden samt att de nya insatserna via Arbetsförmedlingen ej heller nämnvärt pekat 

mot ökade chanser för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden. Däremot visar 

studiens resultat att insatserna inom etableringsuppdraget samt den snabba kontakten med 

Arbetsförmedlingen och därmed arbetsmarknaden kan anses förbereda nyanlända flyktingar 

inför etablering på arbetsmarknaden. Dock bör etableringsreformens (SFS 2010:197) 

beräknade tidsgräns på 24 månader för etablering på arbetsmarknaden ses i ljuset av 

skillnader på kommuners lokala arbetsmarknader samt arbetsgivares motvilliga inställning att 

anställa nyanlända flyktingar.  Idag bör tidsgränsen ses som ett önskat riktvärde att sträva 

mot. Regeringen anser att ökad etablering på arbetsmarknaden leder till integration i 

samhället. Svårigheten ligger dock i att definiera vad integration egentligen är och definiera 

de olika idéer som finns om hur integration uppnås. Integrationsprocessen har många 

dimensioner enligt Diaz (1999) där ekonomisk integration är en aspekt, men där även social 

integration, politisk integration, kommunikativ integration, familjeintegration, boende 

integration samt personlig integration är viktiga beståndsdelar. Det regeringen gör genom att 

enbart fokusera på arbetsintegration kan anses ej vara tillräckligt för att en nyanländ flykting 

ska anses vara integrerad i det svenska samhället då andra väsentliga aspekter som tidigare 

nämnts fattas. Integrationsprocessens beståndsdelar påverkar varandra och möjligheten till 

integration. Studien bidrar till att utvärdera samt belysa etableringsreformens två första år 

samt dess inverkan på nyanlända flyktingars situation på arbetsmarknaden.  
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