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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur arbetsförmedlarna på 

Arbetsförmedlingen arbetar med integrationsfrågor för nyanlända och hur 

belastningen av immigrationsvågen som startade 2015 har påverkat 

arbetsförmedlarnas roller. Därför kommer denna studie att identifiera vilka faktorer 

arbetsförmedlarna anser vara viktiga för en effektiv integration av nyanlända. Då 

tyngdpunkten i denna studie ligger i att undersöka Arbetsförmedlarnas roller i relation 

till etablering av nyanlända används en kvalitativ forskningsmetod med empirisk 

ansats - insamlat material erhålls från intervjuer, litteratur och elektroniska källor. 

Den valda metoden ger en djupare förståelse av arbetsförmedlarnas synsätt på 

integration av nyanlända även utförlig kunskap om hur dem arbetar med 

integrationsfrågor och etablering. Resultatet visar att invandringsökningen 

överbelastar arbetsförmedlarna och ger dem svårigheter att integrera de nyanlända. 

Idag är arbetsförmedlarna underbemannade och erhåller begränsat handlingsutrymme. 

På grund av ett strikt styrt regelverk kan inte arbetsförmedlarna utföra det arbete som 

reformerna kräver. Studien visar hur en mer fri arbetsroll för arbetsförmedlarna skulle 

påskynda nyanländas etablering och integration på arbetsmarknaden.  
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Abstract  

 

The purpose of this study is to describe and understand how employment officers at 

the Employment service is working with the integration of refugees and the impact of 

the immigration wave that began in 2015 has affected the working mediator’s roles. 

Therefore, this study will identify wich factors employment officers considers 

important for the effective integration of refugees. As the focus of this study is to 

investigate the roles of mediators of work in relation to the establishment of new 

arrivals used a qualitative research with empirical approach - collected material 

obtained from interviews, literature and electronic sources. This method gives a 

deeper understanding of the employment officers working approach to the integration 

of refugees, including detailed knowledge of how those working on integration issues 

and establishment. The result shows that the increase in immigration overloads 

employment officers and gives them the difficulty of integrating the refugees. Today's 

employment officers are understaffed and receive limited discretion. Due to a strictly 

controlled framework can not the employment agents do the work that the reform 

requires. The study also shows how a more free labor role in employment officer’s 

work can accelerate the integration of new arrivals and labor market integration. 

 

Key words: integration, refugee, employment office, establishment, labor market 
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1. Inledning 

 

Idag är över 50 miljoner människor på̊ flykt i världen av ett flertal olika anledningar, 

varav det vanligaste skälet är krigskonflikter. Antalet flyktingar i världen har ökat 

sedan andra världskriget och det har påverkat stora delar av Europa, inte minst 

Sverige (regringen.se 2015). Sverige är idag ett av de länder i Europa som tagit emot 

flest asylsökande. De flesta asylsökande kommer från länder som Syrien, Eritrea, 

Afghanistan och Somalia (Migrationsinfo.se 2016). Det är ett mångkulturellt land där 

nästan var femte svensk, ca 1.6 miljoner har utländsk bakgrund.  

 

De asylsökande som får möjlighet att stanna skall integreras in i samhället. Till följd 

av den stora immigrationsvågen har de statligt anställda haft högbelastning och inte 

minst på arbetsförmedlningen. I en artikel från Publikt (Publikt, 2016) som ägs av 

fackförbundet har arbetsförmedlingen varnat för högbelastning. I artikeln så beskrivs 

arbetsförmedlarnas roller som tungtbelastade. Varje arbetsförmedlare hanterar, under 

de stora immigrationsvågerna, dubbelt så många nyanlända som dem gjorde under år 

2011. Det handlar om att etablera dessa nyanlända på arbetsmarknaden och 

”Arbetsförmedlingen räknar med att ta emot drygt 37 000 nya deltagare i det tvååriga 

etableringsuppdraget 2016. Tanken med uppdraget är att förbereda nyanländas väg in 

på arbetsmarknaden.” (Publikt, 2016) 

Integration handlar i grunden om samhällets olika strategier för att få invandrare att 

fungera tillsammans med majoritetsbefolkningen (Giddens, 2007). I ett samhälle med 

ökad mångfald är främjandet av integration viktigt. Dels av flera anledningar som 

gynnar samhället men även av orsaken att avlägsna utanförskap (Giddens, 2007). Att 

erhålla arbete är en förutsättning för gemenskap och ses som nyckeln till en lyckad 

integration (Beckman, 2011). Arbetet ses som vägen in till samhället och ger tillfälle 

till nya kontakter, både i det sociala livet och arbetslivet. År 2017 och 2018 räknar 

myndigheten med att drygt 53 000 respektive 59 000 nyanlända kommer att delta i i 

ett integrationsuppdrag som arbetsförmedlarna kommer att styra tillsammans med 

arbetsförmedlingen (Publikt, 2016). För att kunna integrera de nyanlända jobbar 

arbetsförmedlingen med anslag som arbetsförmedlarna får jobba med per nyanländ 

och detta anslag har i år minskat, från 56 000 kronor per deltagare år 2011 till 21 000 

kronor per deltagare i år. Det är bland annat därför belastningen för arbetsförmedlarna 

har ökat då att varje arbetsförmedlare måste hantera dubbelt så många nyanlända. 

(Publik, 2016) I arbetsförmedlingens utgiftsprognos 2016-2018 fram kommer 

varningar för situationen att den kan komma bli värre om inte anslaget höjs då antalet 

deltagare per arbetsförmedlare ökar från 50 år 2015 till 80 år 2018. (Publikt, 2016) 

Integrationen kan ske på olika sätt och det är av vikt för integrationspolitiken i 

Sverige att hjälpa nyanlända bli självförsörjande, både socialt och ekonomiskt, då 

arbete utgör en central beståndsdel i processen av integrationen (regeringen.se 2015). 

Etablering av nyanlända ligger i händerna hos Arbetsförmedlingen så dem tagit över 

huvudansvaret för att hjälpa nyanlända komma in i det svenska samhället 

(Arbetsförmedlingen.se). I arbetsförmedlingens utgiftsprognos 2016-2018 är 

minskninen i anslaget problematiskt då det ”riskerar att ge nyanlända invandrare 

sämre stöd i etableringen och de anställda på Arbetsförmedlingen inom 

etableringsuppdraget en än mer besvärlig arbetssituation”. (Publikt, 2016) 
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2. Problemformulering  

Sverige har idag ca 9,7 miljoner invånare. Antalet utrikesfödda beräknas vara cirka 

1.6 miljoner vilket motsvarar ca 16 % av befolkningen (Migrationsinfo.se 2016). Av 

denna grupp låg arbetslösheten år 2014 bland utrikes födda på 15,5 procent. 

Motsvarande siffra för inrikes födda låg på 5,1 procent (migrationsinfo.se 2016). 

Arbetsförmedlingen redogör hittills för året 2016 att utrikesfödda utgör mer än hälften 

av de inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen. Mer än varannan inskriven är 

utrikes född där ca 188 000 av 370 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen är utrikes 

född. Medan flödet av inrikes födda på arbetsförmedlingen minskar så ökar det bland 

de utrikesfödda(Arbetsförmedlingen, 2016) I samband med den ökning som skett får 

således integrationen särskilda svårigheter på arbetsmarknaden. Detta sätter även 

mycket stor press på arbetsförmedlingen som idag har nästan dubbelt så många fall att 

arbeta med idag jämfört med för tio år sedan. Ett av de främsta problemen i de 

nyanländas integration idag är att det tar för lång tid med att etablera dem i 

arbetsmarknaden. Mediantiden för en nyanländ att få arbete efter att ha fått 

uppehållstillstånd är 7 år(Regeringen.se 2010). Det visar på betydande strukturella 

problem i introduktionen av nyanlända. Sverige ligger idag högt upp på listan bland 

de länder som tar emot invandrare i Europa, men ligger sämre till vad gäller 

integrationen – att få dem i arbete. Etableringstiden i samband med inflödet av 

invandringen förklarar till en stor del av utrikes födda låga sysselsättning på 

arbetsmarknaden(regeringen.se 2009/ 2010). Visserligen är det flera väsentliga 

faktorer i de nyanländas etablering som påverkar processen. Externa faktorer såsom 

diskriminering på arbetsmarknaden och placering av boende är två tydliga exempel på 

detta. Vi är däremot mer intresserade över arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingens 

roll. Om hur processen av hur nyanländas integration går till. Våra intentioner med 

denna uppsats är nu att fokusera på faktorer som främjar integrationen. Hur 

arbetsförmedlarna arbetar med dessa faktorer kontra hur de upplever att arbetssättet 

bör gå till. Vad i arbetsförmedlarnas tjänst upplever dem möjliggör/hindrar deras sätt 

att arbeta med integrationsfrågor.  Vi kommer även att behandla temat 

kommunikation i denna studie. Kommunikation är en viktig aspekt att diskutera i 

studie om nyanländas integration då det är bland de mer betydelsefulla verktyg vi 

människor har när det gäller att bli del av en gemenskap, förstå varandra samt få 

känslan av samhörighet (Nilsson & Waldermarson, 2007).  
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3. Syfte & frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå hur arbetsförmedlarna på 

Arbetsförmedlingen arbetar med integrationsfrågor för nyanlända och hur 

belastningen av immigrationsvågen som startade 2015 har påverkat 

arbetsförmedlarnas roller. Därför kommer denna studie att identifiera vilka faktorer 

arbetsförmedlarna anser vara viktiga för en effektiv integration av nyanlända. 

Följande frågeställningar skall besvaras: 

 

 · Hur arbetar arbetsförmedlarna med etablering av nyanlända? 

 · Vilka hinder/möjligheter ser arbetsförmedlarna begränsa/effektivisera 

arbetsrutinerna som avser etablering och integration av nyanlända?  
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4. Bakgrund  

 

4.1 Integration  

Integration är ett begrepp som kan tillämpas på olika sätt. Begreppet används för att 

beskriva den process genom vilka personer med annat etniskt ursprung än 

majoritetsbefolkningen blir delaktiga i samhället. Ordet integration nämns i samband 

för att benämna en förening av skilda delar till en större helhet (Johansson, 2012)) 

Integration handlar om at vara delaktig i samhället och känna samförstånd. Ett 

samhälle med god integration ses som en tillgång för iderikedom, då medborgare har 

lika möjligheter till delaktighet i samhället (Johansson, 2012)  

 

4.2 Svensk integrationspolitik 

Sveriges avsikt med dess integration är att alla människor ska känna tillhörighet och 

att invandring skall ske med hänsyn till den svenska kulturen utan att minimera den 

egna kulturen. I det svenska samhället ska alla ha rätt att vara olika 

(Näringsdepartementet 1999). Således har regeringen grundat en etableringsreform 

som finns i Lagen om etableringsinsatser för nyanlända invandrare (SFS: 2010:197) 

där syftet är att effektivisera etableringen av nyanlända i det svenska samhället. 

 Regeringen har presenterat deras strategi och målsättning för Sveriges 

integrationspolitik i en skrivelse (Skr. 2009/10:233). Dessa mål är fortfarande giltiga 

och ligger i grunden till de integrationspolitiska insatserna där “lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”finns. 

(skr.2009/10:233, s.3) 

 

Målformuleringen syftar till att främja integrationen och bryta utanförskapet genom 

att rikta in sig på följande områden:  

 ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända,  

 fler i arbete och fler företagare,  

 bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan,  

 bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna,  

 en effektiv bekämpning av diskriminering,  

 en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap, och  

       en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande 

mångfald (skr.2009/10:233).  

  

4.3Arbetsmarknadspolitik 

De riktlinjer samt övergripande mål inom den offentliga arbetsmarknadspolitiken i 

Sverige fastlås i lagar och förordningar som regeringen beslutar. Huvudmålet för 

arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en bättre arbetsmarknad, som innebär att höja 

sysselsättningen och bryta utanförskapet. För att detta ska uppnås krävs en effektiv 

matchning mellan arbetssökande och lediga platser på arbetsmarknaden. Matchningen 

görs genom aktiva samt passiva insatser. Aktiva insatser går ut på att aktivera 

arbetslösa, bland annat via vägledning, information, praktik och utbildningsinsatser. 

Passiva insatser syftar till att garantera arbetslös försörjning. Således är 

arbetsmarknadspolitikens tre viktigaste beståndsdelar; arbetsförmedlingen, 

programaktiviteterna och arbetslöshetsförsäkringen. Insatsernas omfattning beror 

både på den politiska ambitionsnivåerna samt de villkor som finns på 

arbetsmarknaden. I Sverige har arbetsmarknadspolitiken traditionellt haft en 

betydande omfattning och orienterats mot aktiva åtgärder snarare än passivt understöd 

(Olsson & Wadensjö, 2009).  
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5. Tidigare forskning  

 

5.1 Nyanlända och arbetslöshet 

I bedömningen av hur arbetslösheten ser ut bland utrikesfödda är det två stora faktorer 

som framkommer: Vistelsetiden i landet och utbildningsnivå. Under de första åren i 

Sverige är arbetslösheten för utrikesfödda hög men visar sig även återstå efter lång tid 

för en immigrant i landet. En rapport från SCB (Statistiska central byrå) visar att sex 

av tio flyktingar arbetar i Sverige efter 10 års tid (Eklund & Davila, 2014). Rapporten 

beskriver utvecklingen av andelen förvärvsarbetande utrikesfödda kvinnor och män 

efter invandringen till Sverige. Gruppen som beskrivs invandrade under 1997–1999. 

Totalt var det nästan 12 000 flyktingar bland åldrarna 20-49. Majoriteten hade 

kommit från länder utanför norden. Under den första tiden i Sverige ägnar sig 

nyanlända med språkstudier. (Eklund & Davila, 2014). Tidigare forskning visar 

samtidigt att beroende på vilken utbildningsnivå de utrikesfödda har med sig avgör 

chansen för sysselsättning på arbetsmarknaden. Högst är arbetslösheten bland 

individer med låg utbildningsnivå. (ekonomifakta.se 2016). Den klassiska modellen 

för etablering på arbetsmarknaden har länge varit offentliga insatser som 

språkutbildning inom Svenska för invandrare (SFI). Effektiva sätt att gå tillväga för 

att öka nyanländas chanser till att få arbete är genom att främja integrationen via 

praktik på arbetsplatser; Franzen & Johansson (2004) menar att det är viktigt att få in 

en fot på arbetsmarknaden, knyta sociala kontakter och få de yrkeserfarenheter som 

de nyanlända saknar. Franzen & Johansson (2004) lyfter upp praktik som en faktor 

vilket underlättar nyanländas integration på den svenska arbetsmarknaden och menar 

att det finns olika aspekter kring varför praktik är främjande för integration. Av 

lärande skäl såsom yrke och språk bidrar med erfarenhet där i bästa fall fortsatt 

anställning tillämpas. 

  

Praktik måste användas på rätt sätt och till rätt syfte. Om syftet är att bidra med 

yrkeserfarenheter samt bidra med lärande är det viktigt att praktikplatsen är utsedd till 

detta. I ett fall där individen exempelvis redan jobbat inom området kommer 

praktiken inte att uppnå till sitt syfte. Det kan även handla om att praktik i syfte att 

utveckla språk. Praktiken blir onödig ifall individen hamnar på en arbetsplats där det 

inte sker någon kommunikation alls. En rapport från IFAU - Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitiks utvärdering kartlägger arbetsförmedlingens 

insatser för nyanlända. De program som rapporten fokuserat på är program som 

arbetsförmedlingen jobbat med. Utöver dessa finns även en mängd lokala projekt i 

samarbete med arbetsförmedlingen, men fokus på denna kartläggning är hos 

arbetsförmedlingens program (Sibbmark & Åslund, 2006). Syftet med rapporten är att 

ge en bild av vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som erbjuds samt hur dessa ser 

ut. De olika typer av åtgärder som erbjuds är språkutbildning, arbetspraktik och 

förberedande insatser (Sibbmark & Åslund, 2006).  Det genomförs även loka projekt 

som riktar sig till nyanländas integration på arbetsmarknaden där Arbetsförmedlingen 

har startat samarbete med drygt 70 projekt. (Sibbmark & Åslund, 2006)  
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5.2 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är idag en statlig myndighet som till stor del styrs av lagar, 

förordningar och föreskrifter. Den högsta ledningen i Arbetsförmedlingen formulerar 

övergripande, realistiska och nedbrytbara verksamhetsmål utifrån de mål som 

regeringen utfärdar. Varje organisation bryter sedan ner verksamhetsmålen och 

formulerar egna utmanande mål. Målen ligger till grund för den verksamhetsplanering 

som görs på olika nivåer inom organisationen och samtliga riktlinjerna beskriver hur 

resurser ska fördelas och vilka prioriteringar som ska göras för att målen ska nås 

(Arbetsförmedlingen.se). Arbetsförmedlingens huvudsakliga uppgift är att bidra till 

en väl fungerande arbetsmarknad för arbetssökande såväl för arbetsgivare. Det 

övergripande målet är att underlätta för arbetssökande hitta ett jobb men likaväl hjälpa 

företag hitta rätt kompetens. Arbetsförmedlingen arbetar även i stor omfattning med 

att utrusta de individer som står längre från arbetsmarknaden i hopp att göra de mer 

attraktiva för arbetsgivare Centrala åtgärder de jobbar med är platsförmedling, 

vägledning, arbetsmarknadspolitiska program och stöd till 

funktionshindrade(Arbetsförmedlingen.se). Från och med december 2010 trädde en 

ny lag i kraft som gav arbetsförmedlingen huvudansvaret för etablering av nyanlända 

flyktingar istället för kommunerna. Avsikten med förändringen var att påskynda och 

underlätta etableringen i samhälls- och arbetslivet genom att förtydliga 

ansvarsfördelningen mellan de olika aktörer i introduktionen av de nyanländas 

etablering. Så snart ett uppehållstillstånd har blivit beviljat ska Arbetsförmedlingen 

genomföra etableringssamtal med den nyanlände. Vid etableringssamtalet ska en 

individuell etableringsplan upprättas med insatser på heltid. Arbetsförmedlingen 

arbetar inte endast som förmedlare och uppvisar lediga jobb utan de arbetar även med 

nyanlända genom att stödja och driva på individerna i processen. 

Etableringsinsatserna görs i samverkan med de tidigare nämnda aktörerna; 

Migrationsverket, kommuner, Länsstyrelsen och Försäkringskassan. På så vis skapas 

en mer sammanhållen etableringsplan vilket ska ge nyanlända i Sverige en möjlighet 

att snabbt hitta arbete.  

 

 

5.3 Arbetsförmedlingens roll att etablera nyanlända på arbetsmarknaden 

Riksrevisionen beskriver Arbetsförmedlingens roll att etablera nyanlända på 

arbetsmarknaden genom att den nyanlände via Arbetsförmedlingens försorg blir 

mottagen och bosätter sig i en kommun. I och med detta kan arbetet med samtliga 

etableringsplaner påbörjas. Det görs normalt genom att arbetsförmedlaren fattar beslut 

om rätt till etableringsplan tillsammans med den nyanlända för att sedan välja 

aktiviteter som fastställs. Under tiden etableringsuppdraget pågår omfattas den 

nyanlända av en rättighetslagstiftning som garanterar vissa insatser och en viss 

ersättning under förutsättning att den nyanlända deltar i insatserna. I de allra flesta fall 

pågår etableringsperioden i de två år som lagstiftningen berättigar till. Etableringen 

kan fastställas i följande steg: 

 

Den kan sammanfattas i följande tre steg: 

 

1. Migrationsverket beräknar för riket som helhet hur många nyanlända 

som har behov av plats för bosättning i en kommun det kommande året 

(mottagningsbehov). 

2. Arbetsförmedlingen fastställer, efter samråd med Migrationsverket och 

länsstyrelserna, hur det nationella mottagningsbehovet ska fördelas på 

respektive län (länstal). 
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3. Länsstyrelsen träffar överenskommelser med kommuner inom länet om 

deras respektive mottagande för bosättning av nyanlända (kommuntal). 

När Arbetsförmedlingen fastställer länstalen ska förutsättningarna för förvärvsarbete 

utgöra en utgångspunkt. Detsamma gäller för länsstyrelserna vid överenskommelse 

om kommuntal. För kommuntalen ska länsstyrelsen också 

säkerställa att det finns kapacitet för att ta emot personer med särskilda behov 

av vård eller rehabilitering (Arbetsförmedlingen.se). 

 

Etableringsuppdraget innebär bl.a. att de delaktiga får ta del av de etableringsinsatser 

som arbetsförmedlingen erbjuder. Etableringsinsatserna innehåller aktiviteter och 

insatser som ska stödja den nyanlände att så snabbt som möjligt lära sig svenska, 

komma i arbete och klara sin egen försörjning. Det kan vara allt från förberedande 

utbildningar som yrkessvenska, SFI, Praktik, Samhällsorientering, Instegsjobb o.s.v. 

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. Etableringsplanen varar i 24 månader och är 

på heltid: 40 timmar per vecka. Omfattningen av planen kan sänkas vid nedsatt 

prestationsförmåga, sjukdom eller vård av barn (Arbetsförmedlingen.se). Vilka 

aktiviteter det handlar om för specifika individer anges i en etableringsplan, som är 

individuellt anpassad. Etableringsplanen tas fram av Arbetsförmedlingen tillsammans 

med den nyanlände i samverkan med kommunen samt andra myndigheter och 

inträffar under etableringssamtalen där den enskildes förmåga och behov utreds 

(Arbetsförmedlingen.se). Efter 24 månader då etableringen upphör börjar de 

nyanlända i Jobb- och utvecklingsgarantin. I jobb- och utvecklingsgarantin hamnar 

individer som har varit utan arbete under en lång tid(Arbetsförmedlingen.se).  

  

5.4 Arbetsförmedlingens insatser  

Arbetsförmedlingen gör en bedömning utifrån individens förutsättningar då fokus 

ligger på att den arbetssökande får rätt insats eller program som behövs så individen 

så tidigt som möjligt får en så kort arbetslöshet som möjligt. (Arbetsförmedlingen.se, 

2014) I förordningen 2000:628 (SFS 2015:506) finns det bestämmelser på hur 

Arbetsförmedlingen ska bedriva sin verksamhet, vilka politiska program det finns 

samt hur de ska använda det. dessa stöd kan delas i:  

 

• Program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning 

 • Anställningsstöd 

 • Insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 

 

 Det finns ytterligare insatser som Arbetsförmedlingen kan använda sig av, som är 

mer aktuell till nyanlända för att öka chansen till snabbare etablering på 

arbetsmarknaden. Dessa är; 

 • Nystartsjobb & Instegsjobb 

  

Instegsjobb är en av de som är en subventioneras anställning (statskontoret.se). Det 

betyder att regeringen betalar ut 80 % av lönen till arbetsgivaren. Denna 

anställningsform är enbart till för de nyanlända i Sverige, vars syfte är att göra dem 

mer attraktiva på arbetsmarknaden och få möjlighet att snabbare komma in i 

arbetsmarknaden. (arbetsformedlingen.se). Lika så erbjuds nystartsjobb för nyanlända 

samt för de som varit arbetslös under tolv månader. Stödet motsvarar dubbla 

arbetsgivaravgiften. Anställningen kan vara en tillsvidare-, prov- eller 
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visstidsanställning. Syftet är som tidigare nämnt att attrahera arbetsgivare till någon 

form av anställning. Individen skaffar sig nya kontakter på arbetsmarknaden som 

förhoppningsvis genom nya referenser och kontakter ska leda till osubventionerad 

anställning (arbetsformedlingen.se). Dessa insatser erbjuder Arbetsförmedlingen de 

nyanlända/arbetsgivaren så länge den nyanlända deltar i etableringen som pågår i 24 

månader.   

 

 

5.4.1 Arbetsförmedlarnas höga belastning 

Riksrevisionen beskriver arbetsförmedlarens roll som främjande av karriärvägar för 

individer som kan välja arbete som är omväxlande, utvecklande och innehåller 

samhällsnyttiga uppgifter. I en stor myndighet som Arbetsförmedlingen finns det 

goda möjligheter att få omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter genom att byta 

jobb eller etablera sig själva på arbetsmarknaden. Dessa olika yrkesroller visar att 

Arbetsförmedlingen, som arbetsplats, har många olika karriärmöjligheter att erbjuda. 

Syftet är att alla individer, och mer specifikt nyanlända skall kunna utvecklas 

horisontellt, vertikalt eller bli mer specialiserad inom sitt område. Arbetsförmedlingen 

beskriver definitionen av kompetens som förmågan att lösa sin uppgift. Vidare 

framhävs att ett välfungerande och långsiktigt arbete med kompetensplanering och 

kompetensutveckling är en förutsättning för att de ska kunna möta de utmaningar som 

Arbetsförmedlingen står inför och lösa deras uppdrag på ett bra sätt. Sammantaget 

säger sig Arbetsförmedlingen vara en organisation där det finns stora möjligheter till 

karriärutveckling och beskriver flera olika sätt att utvecklas som medarbetare. Varje 

medarbetare har dessutom en egen utvecklingsplan som beskriver på vilket sätt den 

anställde vill och kan tänkas utvecklas. Det är då under okontrollerad immigration där 

integration inte har lyckats som högt tryck kan hamna hos arbetsförmedlarna där dem 

behöver lägga en viss tid per individ för att kunna utföra ett kvalitativt arbete. Vid hög 

belastning riskerar arbetsförmedlarna att utföra ett kvantitativt arbete som sakter ner 

intergrationen och gör det svårare för nyanlända att etablera sig på arbetsmarkanden. 

Vid höga belastningstider behövs personal som kan täcka omfattningen av det arbete 

som skall genomföras så att det görs ordentligt. (Arbetsförmedlingen.se)  
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6. Teori  

 

6.1 Arbetstillfredsställelse  

Arbete är en central del i människans liv som påpekas av sociologen Anthony 

Giddens (2007). Arbete skapar grund för stabil, personlig och social identitet som ger 

tillfälle till sociala kontakter, nya bekantskaper samt medverkan i aktiviteter. Det ger 

individens vardag struktur och utgör en stabiliserad ekonomi samt aktivitetsnivå. På 

så vis är det även i det moderna samhället viktigt för självkänslan att ha arbete menar 

Giddens (2007). Arbetslöshet kan leda till allvarliga psykologiska problem. Individen 

kan känna sig isolerad och inte se någon mening i tillvaron. Isolerad från samhället 

eller umgänge med arbetskamrater exempelvis. Det påverkar självkänslan till det 

sämre och kan i flesta fall leda till att kontrollen över sin egen livssituation blir 

minimal. Arbete utgör en viktig roll i integrationspolitiken. Arbete är en förutsättning 

till att en människa blir en del av samt vägen in i samhället. Det är en nyckel till 

integration (Beckman, 2011). Den gemenskap och tillhörighet samt självständighet, 

språkutveckling o.s.v. som arbete bidrar med gör arbetet till en nyckel för en lyckad 

integration (Beckman, 2011). Ett huvudmål som integrationspolitiken jobbar med har 

varit att individen ska vara självförsörjande (regeringen.se) Högsta prioritet inom 

området för integrationspolitiken har således blivit att större delen av stegen i 

mottagandet av nyanlända ska syfta till att bidra med att komma ut i arbetspraktik 

eller utbildning som i sin tur leder till jobb.  

 

6.2 Arbetsmiljö och Kommunikation  

Individer kommunicerar mer eller mindre hela tiden under en livstid och gör det 

genom tal, skrift, kroppsspråk och gester. Nilsson & Waldermarson (2007) menar att 

kommunikationen handlar om information, påverkan, tanke, känslan och ett sätt att få 

vår identitet bekräftad. Det innebär ett utbyte av tankar, åsikter eller information. Det 

kan exempelvis ske via en dialog, diskussion eller genom att föra ett samtal (Nilsson 

& Waldermarson, 2007). Kommunikation handlar dels om det verbala uttrycket, d.v.s. 

att kunna utrycka sig muntligt. Människan använder exempelvis kommunikation för 

att lära hur kommunikatin går till (Fossum, 2013). Klarhet och verklig förståelse är 

resultatet av ett framgångsrikt samtal där språket är nyckeln. Kommunikationen sker 

på flera sätt men språket är just det viktigaste verktyg att kunna hantera menar 

Fossum (2013). I boken "Kommunikation: samspel mellan människor” beskriver  

Nilsson & Waldemarson (2007) kommunikation som en process. En process där ett 

samspel utspelas. Således är kommunikationen viktig, genom god kommunikation 

uppstår ett samspel mellan individer som innebär bättre social interaktion, bättre 

förståelse samt en bra gemenskap m.m. Det gäller även åt andra hållet. För att skapa 

eller säkerställa relationer, ett bättre samspel mellan individer eller något gemensamt 

är det en förutsättning att kunna hantera språket språkligt, psykologiskt och socialt. 

Kommunikationens sociala funktion är bland den viktigaste och tar störst utrymme då 

stor del av kommunikationen handlar om samspelet mellan individer (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Vad gäller samtal, om hur det genomförs och utförs, framhäver 

Fossum (2013) bemötandet samt vikten av dess betydelse. Bemötande handlar om 

mottagande, hur vi tar emot individen, hur vi uppträder oss och behandlar individen. 

Bemötandet har en central roll i det sociala yrket. Personal inom olika typer av sociala 

yrken möter ofta människor som är oroliga, osäkra och betvivlade. Personalens 

bemötande kan då bli avgörande för hur de uppfattar kvaliteten i omhändertagandet. 

Fossum(2013) nämner vården som exempel där ett felaktigt bemötande kan få 

ödesdigra konsekvenser för patienter och deras omgivning. På så vis är bemötandet 

avgörande för vårdens kvalité. Studier har visat att patienter uppfattat att brister i 
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bemötandet beror på att personalen är okunnig, oengagerad och saknar omdöme. 

Dock nämner Fossum (2013) att det inte finns något direkt vetenskapligt stöd för vad 

som är det mest optimala bemötandet men flera studier tar upp betydelsen av att vara, 

vänlig och respektfull, informativ. Korrekta besked och upplysningar samt engagerad, 

för ett gott och respektfullt bemötande. Vår studie är genomförd på en 

Arbetsförmedling där vår intention är att, som tidigare nämnt, få en inblick på hur 

arbetsförmedlarna arbetar med integrationsfrågor. Således har vi valt att använda 

Roland Paulsens bok om just Arbetsförmedlingen där han dels fördjupar sig i 

verksamheten och dels i personalens tillvägagångssätt. Sociologen Roland Paulsen, 

som har i sin bok Vi bara lyder (Paulsen, 2015) granskat vad han påstår vara Sveriges 

minst omtyckta myndighet: Arbetsförmedlingen, en myndighet som i grunden har 

syfte att förmedla jobb. Vad Paulsen (2015) dock menar är att arbetsförmedlingen inte 

längre sysslar med arbetsförmedling primärt utan den annonsering av tjänster som 

finns tillgängligt ligger numera på nätet. Han påpekar att arbetsförmedlingen istället 

har blivit en disciplinär instans och allt mer av ett kontrollorgan för arbetslösa – men 

även så för arbetsförmedlaren. Han beskriver arbetsförmedlingen som en arbetsplats 

där personalen tvingas arbeta enligt metoder de själva inte tror på eller ens begriper, 

för att till varje pris uppfylla den politiska arbetslinjen (Paulsen, 2015). 

 

Arbetsförmedlarens uppdrag har alltid bestått av två uppgifter – service & kontroll, 

varav service alltid varit den primära uppgiften. Kontroll menat i form av byråkratisk 

handläggning. I slutet av åttiotalet beskriver Paulsen (2015) var ”service biten” 

mycket större än ”kontrollbiten”. Arbetsförmedlaren hade en mer av en fri roll och det 

fanns ingen direkt målstyrning. Man kunde dels som arbetsförmedlare använda sin 

kreativitet mer fritt. Men främst ägna sin tid mer till att hjälpa människor. Nu är 

kontrollbiten mycket större än service-biten. I sin bok Vi bara lyder (2015) berättar 

Paulsen exempelvis om ett scenario där han blir introducerad för en grupp 

arbetsförmedlare där han förklarar om sin studie. Om hur det är en studie om hur de 

på arbetsförmedlingen arbetar samt hur nya beslut och direktiv tas emot och 

implementeras. varav han i respons plötsligt får ”Enkelt, vi bara lyder (Paulsen, 

2015:42)    Han menar att denna typ av kontroll i form av lydnad och byråkrati har 

tagit död på många bra lösningar som kunnat bli. Man har stoppat den kreativitet och 

frihet som arbetsförmedlaren hade innan och istället infört ett "sluta tänk, följ mallen" 

mentalitet (Paulsen, 2015).  

 

6.3 Komplexa roller 

Anders Nergaad (2004) har gått in i arbetsförmedlarnas roll och utformat en typ av 

kartläggning där han belyser den roll på arbetsmarknaden som arbetsförmedlarna 

befinner sig i som att befinna sig mitt i smeten och påverkas av fyra externa fält. 

Samtliga fyra fält menar Nergaard (2004) påverkar arbetsförmedlarnas arbetssätt:  

 

1)Arbetsförmedlarnas tolkning av politiska riktlinjer  

Politikernas övergripande mål, är att omsätta praktik med hjälp av arbetsförmedlarna. 

Denna mål har till syfte att minska arbetslöshet bland nyanlända som i längden 

förhoppningsvist ska leda till provanställning och även fast anställning (Nergaard 

2004).  

 

2) Arbetsförmedlarens förhandling med arbetsgivaren om tillgång till platser 

 I detta läge är det arbetsgivarna som är i överläge vilket betyder att arbetsförmedlarna 

inte kan påverka så mycket. Det är mindre anmälda arbetsplatser till 

arbetsförmedlingen än vad det finns arbetslösa. Denna situation leder till att 
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arbetsgivarna kan ställa stora krav på arbetsförmedlarna att kunna förhandla med de 

och sälja in dem grupp som är mindre attraktiva på̊ arbetsmarknaden (Nergaard 2004).  

 

3)Arbetsförmedlarens egen bild av verkligheten  

Arbetsförmedlarnas verklighet som de lever i påverkar hur de ser på andra människor, 

de roller som de skapar kan påverka arbeten. Detta genom att föreställningarna skapar 

idéer att hjälpa arbetslösa samt hur man vidare skall hålla sig till dem (Nergaard 

2004).  

 

4)Arbetsförmedlarens förhandling med arbetssökande om handläggning av 

 åtgärder 

I detta fält har arbetsförmedlarna mer makt än i de övriga tre relationerna. Det är 

arbetsförmedlarna som har i uppgift att förhandla mellan arbetssökande och 

arbetsförmedlarna är representant för politikerna och arbetsgivarna samt deras egen 

världsbild Nergaard (2004).  

 

Komplexa roller kan sakta ner effektiviteten i ett företag. En arbetsförmedlares roll är 

komplex då den tvingas följa många regler, och detaljerade styrdokument. Det är 

medarbetarna som har mest kunskap om hur verksamheten faktiskt fungerar och 

borde i en högre grad involveras i framtagningen av regler och stadgar som gäller för 

företaget. Komplexa regler och roller kan förhala processerna när det gäller att 

etablera nyanlända på marknaden då risken av att inte värdesätta arbetsförmedlarnas 

kunskap och kompetens högre än detaljerade och ibland uråldriga processer leder till 

kvantitativa insatser. För att underlätta för de anställda i komplexa roller kan 

samhällets komplexa värld skapa en tendens att upprätta regler som speglar just denna 

komplexitet. Risken finns att ledningsgrupper är sämre på att ta bort och justera de 

regler som upplevs för komplexa för att fylla sitt syfte och istället för att 

implementera enkla och koncisa regler möjliggör ett snabbare system för 

beslutsfattande kan intergrationen för nyanlända också försvåras. (Mediaevolution, 

2015) 
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7. Metod 

  

7.1 Kvalitativ forsknings intervju med empirisk ansats 

Då tyngdpunkten i denna studie ligger i att undersöka Arbetsförmedlarnas roller i 

relation till etablering av nyanlända används en kvalitativ forskningsmetod med 

empirisk ansats: vi använde oss då av insamlat material från intervjuer till vår uppsats. 

Det gav oss som forskare en mer djupgående förståelse av arbetsförmedlarnas synsätt 

på integration av nyanlända samt mer utförlig kunskap om hur de arbetar med 

integrationsfrågor och etablering. 

 

7.2 Empirisk ansats – genomförande av intervjuer 

Våra intervjuer valde vi att göra i form av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer utförs på ett sätt som liknar en dialog mellan två 

individer, snarare än en intervju med enbart frågor och svar. Det kan beskrivas som en 

vägledd konversation (Denscombe, 2009). Intervjuaren har fortfarande en färdig lista 

med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Både frågorna och 

svaren är dock att betoningen ligger på att respondenten utvecklar sina synpunkter 

och identifiera vad de anser vara den centrala faktorn (Patel & Davidson, 2011). Som 

inledning till varje intervju började vi med att ställa mer allmänna frågor som 

respondenterna enkelt kunde svara på. Vår avsikt med detta var just för att få ett mer 

flyt i konversationen som öppning. Det skapade en miljö som liknade mer av en 

diskussion mellan två individer, snarare än en intervju. Våra frågor hade öppna 

svarsmöjligheter, vilket gav respondenterna friheten att utveckla sin åsikter. Vi ansåg 

att den semistrukturerade intervjun skulle ge oss mer flexibilitet och större utrymme 

att arbeta utifrån. Med flexibilitet menar vi att metoden ger oss möjlighet att kunna 

utveckla frågorna under intervjuprocessens gång. Men främst skulle det ge oss ett mer 

djupgående material att arbeta med. Vid utförandet av intervjuerna var vi tillsammans 

och intervjuade ena respondenten efter den andra. Vi ansåg att det skulle bidra till ett 

mer utvecklat material att sedan utgå efter. På grund av den semistrukturerande 

metoden kunde vi av den orsaken låta intervjun röra sig fritt utifrån det respondenten 

ansåg vara viktigt och därefter gå in mer på djupet genom att ställa följdfrågor. Det 

kändes mer relevant för oss båda eftersom det var respondenterna som hade den 

kunskap vi vill komma åt. Respondenterna kunde på så vis utveckla deras synpunkter 

om vad de ansåg vara de centrala faktorerna för att integrera de nyanlända på 

arbetsmarknaden.  

 

7.3 Hermeneutik 

Det resultat från de intervjuer som vi åstadkommit har vi transkribera i text. Till det 

materialet tillämpade vi ett hermeneutiskt synsätt eftersom det är en vetenskaplig 

inriktning där forskaren har möjlighet att studera, tolka och förstå forskningsområdet 

(Bryman, 2002). 

 Tanken till vår studie var att förstå arbetsförmedlarnas tillvägagångsätt, samt genom 

intervjuerna kunna få fram en helhetsbild av ämnet integration. Därför valde vi 

hermeneutiken för att dess grundprincip handlar om helhetssyn d.v.s. förståelsen av 

en helhetsbild, vilket grundas på respondenternas förståelse och upplevelser (Bryman, 

2002). I detta fall kunde även fenomenologin ligga till grund för intervjumetodiken. 

Med fenomenologin menas att studera någon specifik orsak till en viss händelse (Patel 

& Davidson, 2011). 

 Vad det beror på är att fenomenologin har uppkommit utifrån hermeneutiken, dock 
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ligger skillnaden i att vi inte önskade tillämpa helt ostrukturerade intervjuer till vår 

analys. Våra intervjufrågorna hade istället en mer strukturerad form i syfte att ändå 

besvara våra frågor och därmed garantera att respondenterna besvarar frågorna på så 

sätt som vi önskar. Fenomenologin är istället en mer observerande infallsvinkel (Patel 

& Davidson, 2011).  

 

7.4 Urval/Avgränsningar 

Vi utförde vår undersökning hos en Arbetsförmedling, på en kommun i västra 

Sverige. När vi ringde upp arbetsförmedlingen för att se ifall de var intresserade för 

att ställa upp introducerade vi redan då vårt syfte med uppsatsen. Vi blev då tilldelade 

en kontaktperson som hjälpte oss boka träff för intervjuer med arbetsförmedlarna på 

verksamheten. Denscombe (2009) beskriver att som utgångspunkt för att göra sitt 

urval kan forskare välja mellan att använda antingen ett sannolikhetsurval eller ett 

icke-sannolikhetsurval. Det sistnämnda används vanligtvis vid kvalitativa 

undersökningar och innebär att forskaren har en viss valfrihet i urvalsprocessen. 

Sannolikhetsurval bygger på att man använder ett slumpmässigt urval. (Denscombe, 

2009) Vi utgick efter ett icke-sannolikhetsurval och hade som krav att respondenterna 

jobbat med alternativt haft erfarenhet av integrationsfrågor. Vår kontaktperson valde 

sedan respondenterna utifrån våra önskemål. Detta gjorde vi för att bortse från 

intervjuer med arbetsförmedlare som inte jobbar med målgruppen nyanlända utan 

enbart med arbetssökande. Vidare ansåg vi att det inte var nödvändig att avgränsa oss 

såsom könsfördelning eller ställa krav på mångårig erfarenhet på arbetsförmedlarna. 

Vi ansåg att det kunde försvåra våra chanser att få ihop tillräckligt med respondenter. 

I slutändan fick vi ihop material ifrån 7 st arbetsförmedlare, i hopp om att få förståelse 

för hur arbetsförmedlingen arbetar med etablering och integration.  

 

7.5 Etik 

 Det finns fyra etiska principer som en forskare ska ta hänsyn till vid vetenskaplig 

forskning. Närmare bestämt vid insamling av information, i analysprocessen och vid 

publicering av det resultat som uppkommit. Forskare förväntas att respektera 

respondenternas rättigheter och värdighet. Undvika att deltagarna lider någon skada 

under forskningsprocessens gång. Arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar 

deltagarnas integritet (Denscombe, 2016). Respondenterna ska vara informerade om 

dessa fyra principer innan intervjuerna påbörjas. Vi hade alla dessa principer i åtanke 

innan vi påbörjade våra intervjuer. Vi informerade först respondenterna om syftet  

med studien samt vilka moment som skulle ingå i undersökningen (1. 

Informationskravet). Vi talade om att deras medverkande var frivilligt, det vill säga 

att de kunde avbryta sin medverkan om de så önskade (2. Samtyckeskravet). Likaså 

att samtliga respondenter är anonyma och att deras namn inte skulle presenteras i 

studien (3. Konfidalitetskravet). Slutligen informerade vi respondenterna om att all 

material och information vi samlat in endast kommer att användas för 

forskningsändamålet och inget annat: Nyttjandekravet. (Bryman, 2011).  

 

7.6 Validitet och Reliabilitet 

Med validitet och reliabilitet menas hur väl man mäter det man syftar till att mäta. 

Menat att vi undersöker det vi planerat att undersöka. I vårt fall hur arbetsförmedlaren 

arbetar med integrationsfrågor samt de möjligheter och hinder som de möter i deras 

arbetsmetoder. Därmed att syfte och frågeställningar besvarats och diskuterats. Är 

våra metoder relevanta till vårt syfte? (Bryman, 2011). Under studiens gång har vi 

ofta gått tillbaka och återkopplat till vårt syfte och frågeställningar för att säkerställa 

att vi undersöker det vi avsett att undersöka. Vi har eftersträvat att vara så tydliga och 
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detaljerade i vår beskrivning, vad gäller val av metod och resultatet. Inom kvalitativa 

undersökningar är det däremot att föredra andra kriterier för bedömning av validitet 

och reliabilitet; dessa är trovärdighet och generaliserbarhet (Denscombe, 2009). Den 

kvalitativa forskningens natur gör att den aldrig går att verifieras på samma sätt som 

den kvantitativa forskningen. Det innebär inte någon garanti, eftersom det inte finns 

några garantier att tillgå. Dock finns ändå ett behov av verifiering i en undersökning. 

De erbjuder istället en försäkran om att undersökningens kvalitativa data har 

producerats och kontrollerats i överenstämmelse med god praxis - således 

trovärdighet och tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

  

7.6.1 Trovärdighet  

Trovärdigheten exemplifieras på olika sätt, genom att bland annat använda sig av 

respondentvalidering (Denscombe, 2009). Med det menas att forskaren återgår till 

respondenterna med all insamlad data för att låta de ta del av materialet och 

kommentera dess trovärdighet. Efter varje intervju gjorde vi ihop med 

respondenterna, en sammanfattning av vad som sagts och gick igenom de 

anteckningar vi noterat. På så vis fick vi en mer exakt bild av respondenternas 

uppfattning och bekräftelse på att vi tolkat deras synpunkter och åsikter rätt. Vi 

spelade in våra intervjuer med respondenterna och på så vis fick en mer exakt 

tolkning av det samlade materialet. Två av de intervjuer vi gjorde blev inte inspelad 

då respondenterna avvisade vår förfrågan.  Viktigt är att visa att valda metoder är 

relevanta för studiens syfte, i hopp om att nå högre trovärdighet (Denscombe, 2009). 

Vårat val att använda semistrukturerade intervjuer ställde krav på oss som intervjuare 

på sätt att vi behövde omformulera frågorna under intervjuns gång och utveckla 

framkomna svar samt tankegångar för att intervjuns syfte skulle bli 

 uppfyllt.    Bryman (2011) nämner dessutom triangulering som metod, i strävan efter 

en mer trovärdig uppsats. Det innebär att få bättre grepp om det som undersöks 

genom att använda mer än en metod för att se saken ur mer än en synvinkel. Ett av 

kriterierna handlar om som forskare spendera mycket tid på fältet för att lära känna 

fältet man ska studera. Vad personalen på en arbetsplats berättar vad gäller dess 

tillvägagångsätt och hur verkligheten ser ut kan ibland skilja sig förklarar Bryman 

(2011). När vi anlände till Arbetsförmedlingen för att genomföra intervjuer kom vi 

fram tidigare än vad som avtalats. Vi blev bemötta av vår kontaktperson som bad oss  

att vänta. Arbetsförmedlarna var upptagna med att hänvisa samt informera sina 

kunder för stunden. Detta gav oss chansen att få en insyn i hur arbetsförmedlarna 

bemötte och interagerade med sina sökande. På så vis fick vi en större inblick i hur de 

arbetade för att sedan kunna jämföra detta med vad som sagts.        

 

7.6.2 Tillförlitlighet  

Vid utförandet av en kvalitativ studie bör man som forskare tänka på om studien hade 

gett samma resultat om en annan forskare utfört studien (Bryman, 2011). Det är 

viktigt beskriver Trost (2010) att man som forskare är försiktig så att man dels inte 

övertolkar sitt material och läser mellan raderna. Sedan är det viktigt att hålla sig 

neutral till resultatet och endast utgå från det material man har och inte tar med egna 

åsikter och värderingar (Trost, 2010). Under studiens gång när vi hade både utfört 

intervjuerna och analyserat den insamlade empirin, eftersträvat att vara så neutrala 

som möjligt. Vi hade således under studiens gång strävat efter att vara noggranna i 

bearbetning av det insamlade materialet för att få en så korrekt tolkning av resultatet 

som möjlig. Vi ville inte påverka respondenternas svar under intervjun. Det var något 

vi hade i åtanke när vi ställde våra frågor. Att inte ställa frågor på ett sätt som kan 

upplevas vara dömande. Dessutom var vår avsikt med att genomföra just enskilda 
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intervjuer att inte respondenterna skulle påverkas av varandra utan svara så ärligt och 

individuellt som möjligt. Genom respondenternas medvetenhet om deras anonyma 

identitet kan det ha bidragit till att de kände en starkare säkerhet att tala mer öppet och 

ärligt om deras tycke av upplevelser samt erfarenheter. Detta i samband med att 

intervjuerna utfördes enskilt bidrar till studiens trovärdighet (Bryman, 2011).  

 

7.7Metoddiskussion 

Vi valde att inte skicka in våra intervjufrågor i förväg, eftersom vi ansåg 

arbetsförmedlarna kunde svara på frågorna i och med att frågorna var utformade 

utifrån deras arbetssätt. Vår avsikt var att få ett mer ärligt och spontant svar där 

arbetsförmedlarna inte kunnat förbereda sig. Under intervjun lade vi märke till hur 

respondenterna tog långa pauser och fick tänka till för att reflektera kring deras 

arbete. Denna metod var både till vår fördel och nackdel. Två av respondenterna 

nämnde innan intervjuns start att de inte ville att intervjun skulle spelas in, vilket i 

vårt fall betraktas som nackdel. Det kan ha försvagat vår datainsamling i och med att 

vi endast i detta fall fick endast använda oss av anteckningar under intervjuns gång. 

Risken med etta var att missa viktiga aspekter, eftersom det var mer ansträngande att 

föra en sådan intervju att samtidigt anteckna. Vi delade då upp oss där ena av oss 

ställde frågor och höll i intervjun och den andra skrev ner anteckningarna. I efterhand 

satt vi en längre stund än vanligt ihop med de två respondenterna för att säkerställa att 

inget av det som sagts blivit glömt. Vi prioriterade att transkribera dessa intervjuer 

först i och med att minnet då var färskt  
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8. Resultat  

 

8.1 Arbetsförmedlarens roll i relation till etablering av nyanlända 

”Att vi kan erbjuda någon form av praktiskt arbete är oerhört viktigt ” (respondent 7) 

beskriver den ena respondenten och refererar till betydelsen av praktisk erfarenhet för 

de nyanländas etablering. Arbetsförmedlarens roll i relation till etablering av 

nyanlända handlar om att genomföra en process där de nyanlända får en anställning. 

Respondenterna beskriver det praktiska arbetet som mötesplatser där de nyanlända får 

chansen att träffa och knyta kontakter med arbetsgivare samt personal och kunder. 

Således är praktiken av tyngd i etableringsplanen. Syftet med det praktiska arbetet 

som arbetsförmedlingen erbjuder är att det ska leda till någon typ av anställning - 

respondenterna menar att någon form av praktisk erfarenhet hos de nyanlända är en 

indikation på kompetens och något som lockar arbetsgivare ute på arbetsmarknaden.  

 

Franzen & Johansson (2004) lyfter fram praktiken som en faktor för att underlätta 

nyanländas integration på arbetsmarknaden. Av både lärande skäl såsom 

yrkeserfarenhet men dessutom för språket är praktiken givande. Den ska också kunna 

ge referenser och meriter som de nyanlända kan behöva när dem söker jobb. Det är 

även viktigt att praktiken används på rätt sätt och till rätt syfte (Franzen & Johansson, 

2004) vilket också respondenterna instämmer på. Om syftet med det praktiska arbetet 

är att bidra med yrkeserfarenheter förklarar dem att det viktigt att praktiken är utsedd 

för detta. Ett exempel på när praktiken inte gör sig rätt är där syftet är att den 

nyanlända ska utveckla språket. Praktiken kan bli onödig ifall individen hamnar på en 

arbetsplats där det inte sker någon kommunikation alls. Syftet uppfylls då inte. 

Kvalitetssäkring av detta slag ligger i arbetsförmedlarens arbetsuppgift så att 

individen alltid syftar till att uppnå en bra matchning.  

 

Instegsjobb är en av de främsta insatserna som leder till etablering av de nyanlända på 

arbetsmarknaden. Respondenterna berättar att nyanlända som ingår i 

etableringsplanen har rätt till instegsjobb men att det krävs en plats ute på 

arbetsmarknaden innan det går att erbjuda denna insats. Det ligger sedan på 

arbetsgivaren att erbjuda en plats för att nyttja insatsen - instegsjobbet. 

Respondenterna förtydligar att som arbetsförmedlare måste personen vara 

uppmärksam på att inte "fel" arbetsgivare får ta del av insatsen pga. att det 

förekommit fall där arbetsgivare har utnyttjat dessa insatser då dem endast varit 

intresserade av en ekonomisk vinst.  I dessa fall har dem inte har släppt in den 

nyanlände och gjort personen en del av arbetsplatsen. Respondent berättar: för att 

undvika dessa situationer görs en arbetsgivarkontroll innan insatsen påbörjas som på 

så sätt ser till att rätt arbetsgivare får ta del av insatsen.  

 

8.2Kommunikationens betydelse  

Kommunikationens betydelse är av vikt för arbetsförmedlarnas relation till den 

nyanlände och för den senare arbetsmatchning som skall göras. Respondenterna är 

alla enade om att relationen mellan de olika parterna är en viktig faktor för 

etableringen av nyanlända. Relationen har betydelse för matchningen vilket är ett 

huvudsyfte i arbetsförmedlarens roll på arbetsmarknaden. Vidare är huvudmålet med 

arbetsmarknadspolitiken matchningen som en faktor som skall höja sysselsättningen 

och bryta utanförskapet (Olsson & Wadensjö, 2009). Respondenterna förklarade att 

en effektiv etablering kräver en lyckad matchning där relationen med båda parterna 

har en central roll. En dålig relation mellan arbetsförmedlaren och arbetsgivaren samt 

de nyanlända troligen ger sämre resultat än vad de skulle fått med en god relation. 
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Kommunikationen är på så vis nyckeln för denna relation som är ett verktyg som ser 

till att möta behovet hos arbetsgivare och de nyanlända. Nilsson & Waldemarson 

(2007) beskriver kommunikationen som ett verktyg för att säkerställa relationer och 

skapa ett tryggt band mellan samtliga parter. Kommunikationen utgör således en 

viktig faktor.  

 

8.3 Etablering av nyanlända  

En avgörande faktor för nyanländas etablering på arbetsmarknaden är, utöver en 

väletablerad relation med arbetsförmedlaren till följd av god kommunikation, språket. 

Samtliga respondenter är eniga om detta och menar att det är ä en nödvändighet för 

helhetsperspektivet - som är att integrera de nyanlända i samhället. ”Språket är A&O 

för integrationen i samhället och inte minst för att få ett arbete," (respondent 6). 

Samtidigt ger även majoriteten av respondenterna uttryck för att språket inte är en 

nödvändighet för att etableras i vissa arbeten. "Tanken med de praktiker vi erbjuder 

är dels så att de kan påbörja sitt kontaktnät" (respondent 3). Respondenterna fortsätter 

och förtydliga att även om den nyanlände kommer ut i arbete eller praktik och 

samtidigt inte kan kommunicera blir personen lättare utelämnad. De nyanlända får 

genom sin praktik, möjligheten att komma ut och träffa olika arbetskamrater och 

arbetsgivare. Det ger de nyanlända möjligheterna till att bredda sitt sociala nätverk 

samt påbörja ett kontaktnät ute på arbetsmarknaden som är en del av 

implementeringsprocessen som i sin tur ska uppfylla målen med integrationspolitiken. 

 

Integrationspolitiken syftar att göra de nyanlända självförsörjande och en del av 

samhället (regeringen.se 2015). Kan individerna då inte språket blir praktiken 

oväsentlig menar respondenterna. Detta kan dras parallellt med hur Nilsson & 

Waldermarson (2007) beskriver att språket är det mest betydelsefulla verktyg som 

människan använder för att bli del av en gemenskap och känna samhörighet. 

Kommunikationen utgör igen en avgörande faktor för den sociala funktion som bildar 

samspel mellan individerna och bidrar till gemenskap.  

 

Det är en viktig del i människans välbefinnande att genom kommunikation få en 

bättre förståelse för varandra (Nilsson & Waldemarson, 2007). De nyanlända erbjuds 

alltis SFI vilket startar i samband med etableringsplanen. SFI är en språkutbildning 

som ervbjuder teoretisk läs- och skrivförståelse. Respondenterna nämner även 

yrkessvenska - en utbildning där de nyanlända lär sig svenska begrepp inom 

respektive yrkesområde. Samtliga respondenter är dock eniga om att för ett mer 

effektivt lärande samt i hopp om att uppnå bästa möjliga resultat avseende språket är 

det mer effektivt med praktiskt språkutbildning. Det innebär att individen får träna på 

språket i praktiken då att endast få utveckla sina språkkunskaper rent teoretisk kan 

upplevas som enformigt och ineffektivt. Majoriteten av respondenterna, 5 av 7, är 

eniga om att språket är viktigt för etableringen men inte heller en nödvändighet för 

vissa arbeten. De hänvisar i det fall till arbeten med lättare typ av arbetsuppgifter som 

städ och underhåll i syfte till en praktiskspråkträning.  
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De förtydligade och menade då att rör sig om praktikplatser med lättare 

arbetsuppgifter såsom städ och underhåll med avsikt till praktisk språkutbildning. 

Detta i samband med deras SFI utbildning där de nyanlända studerar 50 % och 

praktiserar 50 % av etableringstiden var att föredra bland majoriteten av 

arbetsförmedlarna. Resterande två respondenter upplevde att mer än en grundlig 

språknivå var att föredra i hopp om att gå vidare till en praktikplats. Fossum (2013) 

talar om kommunikationen som en övning för det verbala uttrycket, alltså att kunna 

behärska språket och uttrycka sig språkligt genom kommunikation. Han beskriver att 

vi använder kommunikation som ett effektivt sätt att lära oss kommunicera. 

Respondenterna berättar även om hur de arbetar med en praktisk språkutbildning i 

samarbete med kommunen och de statliga verksamheterna. Det är praktikplatser där 

tanken är att de nyanlända kommer ut i samhället och utför enkla uppgifter. Det kan 

t.ex. vara att dela ut broschyrer av något syfte så de nyanlända kommer i kontakt med 

människorna men framför allt att dem får träna på språket. Däremot kan 

arbetsförmedlarna endast erbjuda ett fåtal platser till alla sökande berättar 

respondenterna. Vem som får tillträde till den praktiska språkutbildningen i samarbete 

med kommunen och de statliga verksamheterna klargörs efter bedömning. En 

prövning sker innan tjänsten erbjuds och hur många som blir erbjudna beror på orten 

de befinner sig i menar arbetsförmedlarna. Majoriteten, 5 respondenterna av 7 möjliga 

ville se fler av sådana praktiska språkutbildningar. Samma respondenter påstod även 

att den praktiska utbildningen borde underlättas för tillträde och erbjudas tidigare i 

processen av etableringen.  

 

8.3.1 Relation till arbetsgivare  

Respondenterna talade om vikten av god relation med arbetsgivare och menade att 

arbetsgivaren är den part på arbetsmarknaden som fullbordar matchningen. Utan 

kontakten med arbetsgivare ute på arbetsmarknaden kan inte arbetsförmedlare erbjuda 

lediga platser. På så vis beskriver våra respondenter att dem är i behov av 

arbetsgivaren och måste erhålla en god relation. Nergaarda (2004) menar att 

arbetsförmedlarna är ”mitt i smeten” - att de leds av olika aktörer som har stort 

inflytande på deras arbetssätt. I vissa fall är arbetsförmedlarna till och med maktlösa 

där ett exempel är arbetsgivarna som är i överläge vad gäller antal lediga arbetsplatser 

på arbetsmarknaden avgör om arbetsförmedlarna kan ta del av de lediga 

arbetsplatserna och kunna matcha med arbetssökande (Nergaard, 2004). I dagsläget 

beskrev arbetsförmedlarna dock att de inte arbetade med arbetsgivarna i den 

utsträckning dem egentligen borde göra.  

 

Våra respondenter berättar under intervjun att dem enligt sitt arbetsuppdrag ska arbeta 

med arbetsgivare i lika stor utsträckning som de arbetar med de nyanlända. ”Hälften 

av vår tid ska läggas ner på arbetsgivare, varav hälften på de nyanlända men i dags 

läge är vi inte riktigt där än ”(resp2). Respondenterna berättar om hur dem i själva 

verket ska arbeta med att informera och uppdatera arbetsgivare om 

Arbetsförmedlingens tjänster samt arbetsgivarens möjligheter till att få 

anställningsstöd för att skapa relationer ute på arbetsmarknaden. De nämner även, 

utöver platsbanken där arbetsgivaren kan skriva upp sig, all de jobbmässor och 

rekryteringsträffar som arbetsförmedlingen anordnar som ett tillfälle att skapa olika 

kontakter med arbetsgivaren.  

Arbetsförmedlarna anser att tiden inte är tillräcklig och att detta blir problematiskt. 

Anledningen till att det inte läggs mer tid på arbetsgivarna är för att de känner sig 

underbemannade:" I dags läge är det mycket nyanlända som vänder sig till oss och vi 

måste prioritera de i första hand enligt vårt arbetsunderlag. Vi kan även tycka att 
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utifrån de arbetsuppgifter vi har och som måste göras är vi underbemannade" (resp2). 

Respondenterna berättar att det har påverkat hur deras arbetsuppgifter – att dem bl.a. 

blivit ojämnt fördelade. Dem menade på att deras arbetsuppgifter är för tunga - 

framför allt det administrativa uppgifterna som tar mycket tid samtidigt som dem är 

viktiga att prioritera då alla ärenden ska registreras och finnas i systemet. Det kan vara 

allt från att skriva aviseringar till att dokumentera etableringssamtalen, händelser, 

beslut och motiveringar. Respondenterna påpekar att dem i dagsläge överstiger antalet 

sökande per handläggare. Detta leder till att arbetstiden inte räcker till för att kunna 

fokusera mer på relationen till arbetsgivarna i hopp om att få en jämnare fördelning. 

På så vis kan vi se hur etableringsprocessens effektivitet har påverkats negativt av en 

för hög invandringsvåg.  

 

8.4 Bemötande  

"För att en effektiv integration ska nås krävs samarbete från flera parter. allt ligger 

inte på oss" Vad vi kan göra, det viktigaste från våran sida för att nå ett så bra resultat 

som möjligt, är att vara engagerade och entusiastiska, ge ut rätt och tydlig 

information och göra bra uppföljning." (Respondent 1) Hur arbetsförmedlare bemöter 

de nyanlända är en viktig faktor i etableringsprocessen, där mötet kan ha en negativ 

eller positiv påverkan i det slutgiltiga resultatet. Det är viktigt att omhänderta de 

nyanlända på ett bra sätt så att dem känner trygghet. Ett bra bemötande ger även 

upphov till mer motiverade sökande. Respondenterna förklarar att det är viktigt att 

vara medveten om, i mötet med de nyanlända, att dem flytt från deras hemländer, att 

de kommer de från olika omständigheter som kan vara oroliga, osäkra och 

påfrestande. Ett bra bemötande betyder för våra respondenter att visa engagemang, 

entusiasm, ge ut rätt och tydlig info samt bra uppföljning som kan belysa trygghet.  

Fossum (2013) menar att ett möte mellan avsändare och mottagare kan ha stor 

betydelse för de sociala delar i det senare yrket då mottagande handlar om hur vi tar 

emot en individ, hur vi uppträder och behandlar individen. Att vara informativ, 

engagerad och respektfull är exempel på ett bra bemötande (Fossum, 2013). Ett sämre 

bemötande från arbetsförmedlarna kan vara otydligher kring information, och brist på 

engagemang. 

 

8.5 Förutsättningar  

För en lyckad etableringsprocess krävs effektiva metoder. Arbetsförmedlarna 

uttryckte dock emellanåt ett missnöje kring vissa metoder de jobbade med och varför 

man inte gjorde på annat sätt. Den praktiska språkutbildningen är ett exempel på där 

arbetsförmedlarna ville se en förändring. Praktiska språkutbildningen är ett initiativ, 

beskriver respondenterna, som visat sig vara effektivt för språkträningen och gett bra 

resultat. En sådan typ av utbildning bör ske tidigare i språkutbildningen och omfatta 

fler praktikanter i hopp om att snabba på språkprocessen för nyanlända.   Enligt 

Paulsen (2015) har arbetsförmedlingen blivit mer av en disciplinär instans där 

arbetsförmedlarna är begränsade i dess sätt att arbeta samt deras metoder. 

Arbetsförmedlarna har inte den friheten att göra vad dem tror krävs vara bäst för 

situationen. Paulsen (2015) menar att strikta rutiner infört ett sluta "tänk" – och 

belyser numera ett följ "mallen"-mentalitet hos arbetsförmedlarna. Arbetsförmedlarna 

vill se förändring men har inte stor påverkan i frågan om att förändra och blir på så vis 

begränsade i deras sätt att arbeta. I situationer där arbetsförmedlarna ser ett behov av 

förändring bör de vara behöriga att ta beslut som kan göra skillnad. Paulsen (2015) 

menar att när arbetsförmedlarna begränsas tas kreativitet bort som kan ta död på flera 

bra lösningar. Resultatet av en begränsad arbetsmiljö förhindrar arbetsförmedlarnas 

roller att påverka etableringsprocessen positivt; detta kan fördröja de nyanländas 
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anställningsbarhet. Paulsen (2015) beskriver att en sådan typ av begränsning för 

arbetsförmedlarna är en del av en disciplinär instans. Ett kontrollorgan som jobbar 

med lydnad, lydnad i form av exempelvis byråkratisk handläggning (Paulsen, 2015).  

 

Våra respondenter beskriver liknande scenarion. Alla ärenden måste registreras och 

finnas i systemet, vilket gör att stor del av arbetstiden går åt till de administrativa 

uppgifterna. Paulsen (2015) beskriver hur de tidigare arbetsförmedlarna var förmögen 

att överlämna sådant arbete till assistenter för att gå vidare till nästa fall. På så vis 

hade arbetsförmedlare mer frihet och kunde ägna sin tid till att förmedla arbete och 

skapa rätt förutsättningar för alla inblandade parter. Paulsen (2015) menar att den där 

”kontrollbiten” är mycket större än ”servicebiten”. Sådant påverkar och är avgörande 

för hur arbetstiden fördelas. Detta leder till att arbetsförmedlare prioritera vissa 

ärenden över andra då det är osannolikt att hinna med allt.  

 

Arbetsförmedlarna menar att det finns hopp om att åstadkomma en mer effektiv 

etablering: i synnerhet nu när antalet nyanlända har ökat. Flera från personalen har 

exempelvis blivit utslitna och gått in i väggen. Ett fåtal från personalen har slutat i 

samband med ökningen av antalet nyanlända. Nuvarande personal har blivit 

rekommenderad till att vara ambitiösa - men inte för ambitiösa i syfte att inte slita ut 

sig själva. Att dem i dagsläget får prioritera arbetsuppgifter har påverkat relationen 

med arbetsgivarna negativt som också påverkar bemötandet. När tid och resurs inte 

räcker till måste något utlämnas. Paulsen (2015) beskriver kontrollerat arbete som en 

negativ påverkan på etableringsprocessen genom att det skapar en obalanserad 

arbetsmiljö i situationer där den är för tungs belastad. 
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9. Diskussion 

 
Den ständigt pågående diskussion kring integrationen har varit och förblir hur man 

kan etablera de nyanlända snabbare på arbetsmarknaden. Intentionen med den nya 

etableringsreformen, de olika subventionerade anställningar som Arbetsförmedlingen 

erbjuder med flera handlar om att skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt 

ska komma i arbete. En självklarhet i och med den tid det tar samt svårigheten med att 

etablera sig i arbetsmarknaden som nyanländ. Tanken är att snabbt få ut dem i arbete. 

Men hur säkerställer man att dem inte kommer tillbaka till arbetslöshet? Hur jobbar 

Arbetsförmedlingen mer konkret med att skapa en hållbar etablering på 

arbetsmarknaden för nyanlända. I en undersökning om återkommande arbetslöshet, 

menat hur vanligt det är med upprepad arbetslöshet beskriver Harkman och Taslimi 

(2015) att 44 procent av de som lämnat en arbetslöshet, kommit tillbaka till 

arbetslöshet inom ett år. Detta rapporterades efter en undersökning under perioden 

2012. Det vill säga att de som lämnade en arbetslöshetsperiod för ett arbete, 

utbildning eller något annat efter en kort period åter blev arbetslösa. Detta kallas för 

rundgång (Harkam & Taslimi, 2015). Deras undersökning har dock inget fokus på 

just gruppen nyanlända men samtidigt är det inte nödvändigtvis att denna diskussion 

riktas mot just enbart gruppen nyanlända utan alla sökande hos Arbetsförmedlingen 

som ingår i någon typ av subventionerad anställning.  

 

Ett exempel på åtgärd som var menat att effektivisera de nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden var etableringslots. En etableringslots var en privat aktör på 

arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen anlitade (Riksveisionen, 2014). 

Arbetsförmedlingen fick dock lägga ner denna åtgärd efter att det visat sig vara 

ohållbart. Arbetsförmedlingen motiverade avskaffandet av etableringslots med att 

säkerhet och kvalité inte längre kunde garanteras (Regeringen.se 2015). Arbetsgivare 

ute på arbetsmarknaden utnyttjade denna insats genom att se den månads- och 

resultatbaserade ersättning, vilket Arbetsförmedlingen erbjöd arbetsgivare, som en 

ekonomisk vinst snarare än ett sätt att bidra till de nyanländas integration i 

samhället(Riksrevision, 2014). Grundtanken med etablering av nyanlända är som 

tidigare nämnt en del av processen att integreras. Att dels bli en del av samhället och 

dels bli självförsörjande. Detta görs via arbete, inte då under en period utan över 

längre tidssträcka. I ett fall där individen blir del av dem som åter blir arbetslösa 

fallerar hela iden med integrationen. På så vis ser vi ett behov av åtgärder som gör 

etableringen mer hållbar.  

 

 

"Att se dem som en tillgång" Utifrån en individuellanpassad process kan man 

snabbare fånga upp personens kompetenser och erfarenheter för att på bästa sätt 

kunna göra personen redo för arbetsmarknaden. 

 Vad gäller relationen med de nyanlända beskriver ena respondenten: ”Det är viktigt 

att inte se de nyanlända som en belastning utan som tillgång” (Respondent 1). Det 

sker direkt vid första mötet menar de och poängterar vikten av just de 

etableringssamtalen arbetsförmedlarna har. Mer specifikt förtydligar dem att genom 

kommunikationen under etableringssamtalen tar arbetsförmedlarna dels reda på vad 

de nyanlända är i behov av för att individanpassa respektive etableringsplan.  

Respondenterna menar att Utifrån en individanpassad process kan man snabbare  

fånga upp personens kompetenser och erfarenheter för att på bästa sätt kunna göra  

personen redo för arbetsmarknaden.  
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Men även så vad de faktiskt har med sig för kunskaper, språk samt erfarenheter för att 

sedan bygga vidare på detta. Nilsson & Waldermanson (2007) beskriver att 

kommunikationen är ett fundamentalt verktyg vi människor har när det gäller att 

förstå varandra samt ta del av varandras erfarenheter och kompetens. Det handlar om 

information, att kunna ge och ta del av varandras erfarenheter (Nilsson & 

Waldermanson, 2007). Respondenterna poängterar vikten av etableringssamtalen 

vilket är då denna typ av kommunikation sker. Det är via kommunikationen 

arbetsförmedlaren får en bättre förståelse för de nyanländas behov till etablering men 

främst får tillfälle att ta del av den information som gör dem till en tillgång. Detta gör 

man genom att först ta reda på vad de faktiskt har med sig för kunskaper, språk samt 

erfarenheter, för att sedan bygga vidare på detta. Det vill säga att i ett fall där en 

individ tidigare har arbetat som byggarbetare i sitt hemland, jobbar arbetsförmedlarna 

med att få ut personen på praktik inom byggbranschen. För att översätta den kunskap 

de nyanlända besitter, både utbildning och yrkesmässigt, berättar respondenterna att 

de jobbar med validering av yrke och utbildning.  

 

I fallet där en individ har erfarenhet av ett yrke eller har en utbildning men saknar 

intyg så finns det hjälp att få genom en bedömning av yrkeskunskaper samt 

utbildningsnivå. Bedömningen kan vara både i form av praktiska eller teoretiska prov 

som kallas validering. Vidare finns det möjlighet för individen att gå på en 

yrkessvenska, detta är då utbildning inom svenska språket men mest riktad mot det 

yrket individen har erfarenhet av för att han/hon ska lära sig snabbare de benämningar 

som används inom yrket för att på så sätt komma in i arbetsmarknaden.  

Respondenterna menar att det är viktigt att satsa på nyanländas kompetens och dra 

nytta av den så de kan komma in i arbetslivet snabbare. Enligt svensk politik anses 

validering vara en viktig arbetsprocess, samt uppmuntras av regeringen som något 

arbetsförmedlarna ska arbeta mer med (regeringen.se 2013).  

 

Det är inte bara viktigt hur man som arbetsförmedlare bemöter de nyanlända utan 

även vilken inställning och approach man bör ha gentemot dem berättar våra 

respondenter och relaterar det till att se de nyanlända som en tillgång.. 

Respondenterna förklarar att beroende på vilket perspektiv man ser de nyanlända kan 

det vara avgörande för hur effektiv en etablering blir. Med att se dem som en tillgång 

menas att ta till vara på den arbetskraft de nyanlända är. Flera utav de som anländer 

till Sverige är i yrkesaktiv ålder med erfarenhet av arbete, en del har dessutom en 

utbildning, stundtals en högskoleutbildning. Denna grund är något som 

arbetsförmedlare bör ta till vara på samt bygga vidare på. Beckman (2011) beskriver 

att ett samhälle med god integration ses som en tillgång för idérikedom. Menat att ta 

till vara på den kunskap och erfarenhet som de nyanlända kan bidra med. Alternativt 

är att se dem som en belastning där man måste jobba med dem från grund och på så 

vis starta om på nytt. Hur man som arbetsförmedlare förhåller sig gentemot de 

nyanlända, menade våra respondenter, är avgörande för hur effektiv etableringen blir. 

Det är viktigt att utgå från ett perspektiv där de nyanlända ses som en tillgång. Både 

för processen att etablera de nyanlända i arbetsmarknaden, men även så för 

helhetsperspektivet som handlar om att integrerar de nyanländanda i  

samhället.    Målet är att integrera de nyanlända och arbete är en förutsättning för 

detta (Giddens, 2007). Huvudsakliga syftet med att etablera de nyanlända i 

arbetsmarknaden är enligt svensk integrationspolitik, dels hjälpa de nyanlända bli 

självförsörjande men även hjälpa dem bli en del av svenska samhället, känna  

tillhörighet och ta del av den svenska kulturen. Integrera dem utan på bekostnad av 

deras egen kultur (näringsdepartementet, 1999).    Denna typ av integration är mest 
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lik den integrationsmodell kallad smältdegel. Modellen beskriver en integration där 

olika kulturer blir till en gemensam kultur, där olika seder exempelvis som 

invandrargrupper har med sig inte överges utan istället bidrar till att forma och ge 

upphov till nya kulturella mönster (Giddens, 2007).  

På samma vis ser vi likheter i den approach arbetsförmedlarna har gentemot de 

nyanlända. Att se de nyanlända som en tillgång och inte en belastning, är för 

arbetsförmedlaren därför inte bara viktigt för den effektiva etableringen, utan också 

nödvändighet enligt den svenska integrationspolitiken.    Arbetsförmedlarna ser 

vikten i att dra nytta av de nyanländas tidigare erfarenhet och kompetens. Inte enbart 

som metod liksom validering, utan även som förhållningsätt i deras arbete. Att se dem 

mer som en tillgång och inte belastning är mer av ett perspektiv att förhålla sig till 

som arbetsförmedlare när man jobbar med de nyanlända  
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10. Slutsats  

 
Uppsatsen beskriver att arbetsförmedlare upplever hög arbetsbelastning och 

identifierar relationen mellan arbetsförmedlare och arbetsmiljö samt viktiga asepkter 

som fungerande kommunikation. Syftet med uppsatsen var att beskriva och förstå hur 

arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen arbetar med integrationsfrågor för 

nyanlända och hur belastningen av immigrationsvågen har påverkat 

arbetsförmedlarnas roller. Därför kommer denna studie att identifiera vilka faktorer 

arbetsförmedlarna anser vara viktiga för en effektiv integration av nyanlända.  

Slutvis visar studien att i och med den ökning av invandring som skett är 

arbetsförmedlarna underbemannade och får särskilda svårigheter med nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden. Respondenterna upplever en hög belastning över sina 

arbetssituationer. I samband med ett begränsat handlingsutrymme styrt av  

regelverk påverkar det arbetsförmedlarna till att utföra det arbete som reformen 

kräver, på ett rimligt sätt.  Det finns olika faktorer som skapar möjligheter för 

arbetsförmedlarnas arbetsrutiner som kan effektivisera arbetsrutinerna och underlätta 

etablering och integration av nyanlända. Dessa faktorer är: 

  

. Språket – Arbetsförmedlarna arbetar med språket 

 genom sfi utbildning, yrkessvenska och praktiskt språkutbildning. Den praktiska 

språkutbildningen var att föredra bland respondenterna men uttrycker samtidigt att de 

inte kan jobba med denna metod i den utsträckning de vill.  

– med betoning på praktik till rätt syfte. I samband med olika 

insatser samt validering av yrkeskunskap och utbildning arbetar arbetsförmedlarna 

med att erbjuda nyanlända praktiskt arbete. Arbetsförmedlarna poängterar vikten av 

arbetsgivare ute på arbetsmarknaden som fullbordar denna matchning.  

. Arbetsförmedlarnas relation - Det är viktigt att bibehålla en god relation med 

arbetsgivare. Det är nyckeln till en bättre matchning mellan arbetsgivare och 

nyanlända på arbetsmarknaden. Genom att vara informativa samt uppdateringar ska 

arbetsförmedlarna skapa relationer ute på arbetsmarknaden. I och med 

underbemanning i dagsläge läggs det således mindre tid åt arbetsgivarna i dagsläge.  

 

Hur arbetsförmedlarna arbetar med etablering av nyanlända syns i 

Arbetsförmedlarnas relation till de nyanlända genom validering och individanpassade 

etableringsamtal. Bemötandet är av tyngd och skall påvisa ett gott och respektfullt 

bemötande som främjar engagemang, entusiasm, tydlig info och bra uppföljning 

bland arbetsförmedlarna. För att fånga upp individens unika kunskap är det en viktig 

att bemöta de nyanlända väl. Att se dem som en tillgång är ett tillvägagångssätt.  

Arbetsförmedlarna anser att det är viktigt att se de nyanlända som en tillgång och inte 

en belastning för en mer effektiv etablering. Resultatet visar att det är viktigt att dra 

nytta av den kunskap som de nyanlända erhåller. Viktigt blir således att sträva efter 

validering av nyanländas kompetens samt en mer individanpassad etablerinsplan. 

Vidare ser vi hur en mer fri arbetsroll för arbetsförmedlarna skulle påskynda 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare visar studien hur en mer fri 

arbetsroll för arbetsförmedlarna skulle påskynda nyanländas etablering och 

integration på arbetsmarknaden om komplexiteten i rollen kunde minska med hjälp av 

större beslutsfattande direkt till arbetsmedlarna. 
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http://www.regeringen.se/contentassets/449413693d8b416f99e6f2d3abb9980d/det- 

ska-vara-latt-att-gora-ratt---atgarder-mot-felaktiga-utbetalningar-inom-den- 

arbetsmarknadspolitiska-verksamheten-sou-201416  

publicerad 27 mars 2014, uppdaterad 2 april 2015 

  

Beckman, Ludvig (2011). Den rimliga integrationen. 1. uppl. Stockholm: Dialogos.  

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber.  
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regeringens strategi för integration    

http://www.regeringen.se/contentassets/561b8fe8a45c4327940b46752 

6bb061a/egenmakt-mot-utanforskap---redovisning-av-regeringens-strategi-for- 

integration-skr.-200910233. 

  



    27 
 

Regeringen. Se 2010 Regeringens skrivelse 2009/10:233 

  http://www.regeringen.se/contentassets/561b8fe8a45c4327940b4675 

26bb061a/egenmakt-mot-utanforskap---redovisning-av-regeringens-strategi-for- 

integration-skr.-200910233 Senast uppdaterad: 10 juni 2010  
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12. Bilaga  

Intervjufrågor    

Bakgrundsfrågor   

·                Vad fick dig att börja söka hit?   

·                Vad har du för utbildning?   

·                Hur länge har du jobbat på här på Arbetsförmedlingen?   

·                Hur ser en vanlig arbetsdag ut?     

·                 Vad har ni för mål med nyanlända invandrare?    

·                 Hur jobbar ni för att uppnå ert mål?    

·                Ett problem med etableringsintegrationen idag är att det tar för lång tid. 

Känner ni av det problemet?    - Om inte. Vad gör ni som är lyckat?     - Om ja. Vad 

gör ni för att förbättra situationen?    

·                Vad ser ni för möjligheter med att etablera de nyanlända?    

·                Hur ser en optimal process ut där etableringen är effektiv?    - Hur mycket 

tid och resurs krävs?    

·                Vems huvudsakliga ansvar är det att etablera de nyanlända?    

·                Känner du att Arbetsförmedlingen fått mer press i och med att 

invandringen ökat?    - Om ja, Hur har det påverkat?    

·                Hur ser fördelningen ut i era arbetsuppgifter? 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