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Förord 

 

Vi ansvarar för allt innehåll i denna C-uppsats, samt samarbetat och haft ett delat ansvar 

för allt i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Sammanfattning 

 
Vi har valt att forska om Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och 

huruvida etableringsreformen är bra och ifall det var en nödvändig reformändring. Därför har vi 

valt att besvara vårt syfte med dessa frågeställningar; hur lagändringens etableringsåtgärder kan 

påverka de nyanländas situation på arbetsmarknaden, vilka problem som lagen avser att 

adressera till, hur den nya lagändringen skiljer från när kommunen hade ansvaret samt hur lagen 

kan diskuteras utifrån teorier som socialt kapital och svaga band. Den metod som tillämpats i 

uppsatsen är en abduktiv ansats där forskningsprocessen utgår från både empiri och befintlig 

teori och en växelverkan mellan de. Det resultat som framkommit i vårt arbete är att nyanländas 

ställning på arbetsmarknaden har varit svagt och att kommunernas sätt att bemöta problemet inte 

fungerade samt att lagändringen är ett resultat av detta där en ny betydelsefull aktör inrättades. 

Dem tidigare utredningarna har visat att det finns en skillnad mellan hur kommunerna hanterade 

etableringen av nyanlända. Det framgick enligt regering att kommunen brister i frågan om att 

etablera dem nyanlända. Vidare framgicks även att det sociala nätverket har varit centralt för 

etableringen. 

 

Nyckelord: Arbetsförmedlingen, arbetsmarknad, etablering, nyanlända, socialt nätverk. 

 

 

 

 

Abstract 

 
Our purpose was to research the new reform amendment”Lag om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare”, and whether the establishment of the reform is good and if it was a 

necessary amendment. For that reason, we have chosen to answer our purpose in these issues 

with this question formulation; how can the change of the law establishing operations influence 

the newcomers in the labour market, the problems the law intends to address, how the new 

change in the law is different from when the municipality “kommun” was responsible, and how 

the law can be discussed based on theories of social capital and weak ties. The method used in 

this study is from a adductive approach where the research is based on both empirical evidence 

and existing theory that interact between these two. The results that emerged in our work was 

that the newcomers within the labour market has been remote, the way the municipality’s 

addressed the problem did not work and the result of this was a new reform amendment, where a 

new participant established. The previous research has shown that there was a variation to how 

different the municipality managed the establishment of the new arrivals. According to the 

government the municipality failed in the matter of establishing new arrivals. Further 

investigation has also shown that the social network has been central point in the establishment 

of the arrivals. 

 

Keywords: Employment office, establishment, labour market, new arrivals, social network. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Det som framkommit i uppsatsen är att; 1) nyanlända invandrare har svårt att få en anställning 2) 

kommunens sätt att hjälpa in de på arbetsmarknaden inte fungerade 3) en ny lag har skapats för 

att ändra på deras situation och 4) personliga kontakter är viktiga. Resultatet kan också förstås på 

det sätt att just kontakter är något att satsa på. Det finns en internationell forskning som visar hur 

otroligt viktiga kontakter är när det gäller att hitta jobb. Vi tog del av utredningar och forskning 

för att bilda oss en uppfattning och dra en slutsats om ämnet. Lotssystemet som ingår i 

lagändringen har som syfte att stärka den nyanländes kontaktnätverk. Men den nya lagändringen 

som studeras i uppsatsen är ganska ny och har därför haft lite tid på sig att vara verksam. Detta 

kan därför vara uppslag för ny forskning längre fram i tiden. Vi betraktar arbetet som viktigt 

eftersom den visar ett problem som varat länge. Invandringen till Sverige domineras av 

nyanlända flyktingar. Det är därför också viktigt att få ut de i arbete så att de även blir delaktiga i 

samhället. 
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Inledning 

1 december 2010 började lagen om etableringen för nyanlända träda i kraft. Denna lag innebar 

vissa ändringar och ett klargörande av ansvarstilldelningen mellan myndighet och kommuner.  

Etableringslotsen var en ny aktör, i och med reformändringen innebar det en förändrad 

ansvarstilldelning och som var tänkt att förändra situationen för individen det vill säga ökat 

ansvar och frihet för individen. Den lägger särskild vikt på insatser för att etablera nyanlända på 

arbetsmarknaden för att förebygga att dem inte ska hamna i ett långvarigt utanförskap. 

 

Detta sker genom att de nyanlända snabbt lär sig det svenska språket så att de kan ta sig in på 

arbetsmarknaden och kunna börja försörja sig själv, och det ansvaret har Arbetsförmedlingen 

idag. Arbetsförmedlingen uppgift är att slussa in de nyanlända på arbetsmarknaden, genom 

praktik, instegsjobb samt med hjälp av etableringslotsen. När kommunen var ansvarig fanns flera 

problem med de nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Bristfällighet i introduktionen, 

svårigheter på arbetsmarknaden och diskriminering är bland annat en av de många förklaringar 

till varför de utrikes födda hamnar i utanförskap i dagens Sverige. Regeringens huvudsakliga 

utgångspunkter för integrationspolitiken är att de nyanlända snabbt ska etablera sig på 

arbetsmarknaden så att individerna snabbt blir självständiga och får möjligheten att bli 

självförsörjande, samt att integreras in i samhället i och med det in i arbetslivet (Sabuni, 

Regeringen 2007). 

 

Förhållandet till etableringen på arbetsmarknaden hos den utrikes födda gruppen har varit sämre 

i jämförelse med de inrikes födda. Sysselsättningen för alla utrikes födda år 2009 låg på 56.2 % 

för åldrarna mellan 15-74, i jämförelse med dem inrikes födda som låg på 66.3 % (Migrations-

info). Många grupper med utländsk bakgrund har allt för ofta hamnat i utanförskap, detta har i 

sin tur lett till en stor förlust och misslyckande sett ur ett individuell och samhällelig synpunkt. 

Dessa individer fråntas möjligheten att känna en viss stolthet över att kunna försörja sig själv och 

sin familj, samt att känna glädje över att ha ett arbete att kunna gå till. Utifrån ett samhälleligt 

perspektiv kan vi se detta som ett problem, för att kompetens och erfarenhet går förlorad samt att 

det försvårar för de nyanlända att integreras. För att utrikesfödda ska ha bättre möjlighet att 

undvika utanförskap i framtiden är det viktigt att ”fånga upp dem” redan som nyanlända, då alla 
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utrikes födda någon gång varit nyanlända. Därför är etableringsinsatserna för nyanlända viktiga 

för framtidens arbetsmarknad och för utrikesföddas situation i framtiden. 

 

Ett socialt nätverk är väsentligt för etableringen på arbetsmarknaden. Sociala kontakter kan 

definieras som en relation där man ställer upp för varandra och hjälper till vid behov. I relationen 

mellan individer utbyts information och tjänster görs, dessa bidrar till ett reellt värde. 

Exempelvis kan man låta en vän måla om ett rum istället för att anlita en målare, på så sätt kan 

man undvika en kostnad som ofta kopplas samman med informationssökande. Inom sociologin 

används begreppet socialt kapital för att förstå hur individer säkerställer förmåner genom 

deltagande i sociala nätverk, samt betoningen när det gäller möjligeter att få jobb.  

 

Värdet av detta ger upphov till fenomenet socialt kapital, som är bundet till den enskilda 

individen. I relation till antalet kontakter som den har med andra individer och vikten av dessa 

kontakter samt den mängd socialt kapital som individen innehar. Med detta menas att värdet av 

ens sociala kapital kan visa sig i situationer gällande arbetslöshet där den enskilde kan få 

information om och kontakt med arbetsgivare genom vänner och bekanta och på så sätt få ett 

arbete (Gunneriusson 2002). 

 

Mark Granovetters studier (1973) av nätverk på arbetsmarknaden visar sig här som banbrytande 

enligt många sociologer, som exempelvis sociologen Alejandro Portes. Detta påstods fungera 

som en viktig länk mellan dagens makroekonomiska synsätt för arbetskraftens rörlighet och de 

enskilda motivationsteorierna. Enligt Granovetter spelade social nätvärk en central roll för 

möjligheten att få ett arbete. I början av 1970-talet gjorde Mark S. Granovetter en analyserad 

studie bland 282 personer i en förort till Boston, Massachusetts, som nyligen bytt eller fått jobb.  

I Boston studerade han en grupp tjänstemän för att undersöka vikten av deras nätverk för att få 

ett jobb. Det visade sig att studiegruppens kontakter/nätverk haft en avgörande roll för att få ett 

jobb och kämpa i konkurrensen om jobben. Granovetter var speciellt intresserad av att studera 

de svaga bandens styrka” (The strength of the Weak ties), (Bakka m.fl. Organisationsteori, 2001, 

s.84). 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka den nya lagändringen gällande etableringsinsatser för 

vissa nyanlända; vad den innebär samt hur den är tänkt att förbättra nyanländas situation på 

arbetsmarknaden. Vi vill även titta närmare på hur det såg ut innan, då kommun hade ansvaret 

för etableringen av nyanlända. Speciellt intresserad är vi även av det sociala nätverket; hur 

viktigt socialt kapital är för en nyanländ individ i deras sökande efter jobb och hur vikten av 

socialt kapital uppmärksammats i etableringsinsatserna för nyanlända.  Med hjälp av 

sociologiska begrepp så som ”socialt kapital” och ” svaga band” vill vi tydliggöra de 

förutsättningar och motsättningar de nyanlända stöter på vid introduktionen till arbetsmarknaden. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur är lagändringen gällande etableringsinsatser tänkt att påverka de nyanländas situation 

på arbetsmarknaden? 

 

2. Vilka problematiska aspekter gällande de nyanländas situation på arbetsmarknaden avser 

lagen att adressera?  

 

3. Hur skiljer sig den nya lagändringen från när kommunen hade ansvaret? 

 

4. Hur kan den nya lagändringen diskuteras utifrån teorier som betonar vikten av socialt 

kapital och svaga band vid etablering på arbetsmarknaden? 

 

1.4 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till att undersöka den nya lagändringen och orsaker till varför det är en låg 

sysselsättning bland de nyanlända, utifrån teorier som betonar vikten av socialt kapital och svaga 

band vid etablering på arbetsmarknaden.   
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2. Begreppsförklaring 

2.1 Nyanlända 

En nyanländ kommer i detta arbete definieras så som den nya lagen om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare avser dem. Det vill säga en nyanländ i arbetskvalificerad ålder (20-64 

år) och även föräldralösa ungdomar i åldern 18-19 år i Sverige med uppehållstillstånd eller 

skyddsbehövande. Lagen omfattar nyanlända och även anhöriga som är i samma ålder, som 

ansökt om och fått uppehållstillstånd inom ramen av 2 år, samt att personen har anknytning och 

tagits emot av en kommun. 

 

2.2 Utrikesfödda 

Vi har utgått från SCB:s definition av utrikes födda vilket omfattar människor födda utanför 

Sverige. Anledningen till att begreppet utrikes födda finns med i vår studie är att alla utrikes 

födda någon gång varit nyanländ. På vissa ställen i studien beskrivs situationen för utrikes födda 

och i den beteckningen ingår även nyanlända, som i vår studie avser nyanlända som fått 

uppehållstillstånd. 

 

 

3. Metod 

Val av metod kan se mycket olika ut för att lösa ett forskningsproblem. Oberoende av vart i 

sambandet forskningen startas och vilken riktning den processen går, måste metoden utgå från 

forskningsproblemet (Dannefjord, 2005, s. 16). Vår lösning på denna uppsats problem har gått 

via en så kallad kvalitativ tillvägagångssätt. Syftet med denna var att studera själva reformen, hur 

den är utformad, försöka bena ut vilka konkret problem den adresserar samt vilka vikiga aspekter 

den eventuellt kan missat. Vi startade arbetet med att införskaffa oss kunskap och förståelse om 

lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och hur den har kommit att se ut 

med den nya reformändringen. Detta utfördes genom att läsa olika undersökningar, rapporter och 

utredningar. Mycket tid har därför lagts ned på ämnesområdet för att utarbeta en grundlig 

problemformulering, dels för att göra det enklare för oss att arbeta med uppsatsen och dels för att 

göra det lättare att hålla en röd tråd genom uppsatsen (Larsen, 2009, s. 19-20).   
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Kombinationen och interaktion mellan empirin och teorin är det som grundar för våra argument. 

Naturligtvis innebär det att problem uppstår som till exempel att det empiriska delvis kan påstås 

vara subjektiv när vi från början i studien tar en viss riktning i vår tolkning av materialet. 

Materialet talar för sig själv, likaså är teorierna här en så kallad inspirationskälla samt ett 

hjälpmedel för vår analys. För att betona vikten om uppfattning av kvalitativt textanalys är det 

viktigt att ha förståelse då det är praktiskt taget omöjligt utan det, och försöka göra en tolkning 

av ens egen material (Bergström & Boréus, 2005, s. 18). 

 

Motivering: Våra data/empiri består av utredningar och undersökningar samt lagtexten (SFS 

2010:197). Vi anser att detta är det bästa och mest pålitliga sättet att besvara våra frågeställningar 

eftersom de är direkt kopplade till den svenska arbetsmarknaden, den nya lagändringen samt till 

kommunens tidigare ansvar. Det ger oss flera infallsvinklar av problemen och hur den nya 

lagändringen är tänkt att fungera och bemöta de nyanländas problematiska ställning på den 

svenska arbetsmarknaden. Dessa aspekter är grundläggande för att förstå våra problemställningar 

och själva reformen.        

 

Urval: Eftersom vi arbetar material- och teoridrivet har vårt urvals ram varit utifrån utredningar, 

rapporter samt teoretiska perspektiv. Valet av utredningarna gjordes efter dess relevans till vårt 

ämne samt en bedömning av materialet och dess validitet. Vi har använt Statskontorets och 

Integrationsverkets utredningar som utgår från en kritisk aspekt och för att få en djupare 

förståelse av hur det praktiska fungerade innan den nya lagen kom till och efter lagändringen. Vi 

har också använt oss av officiella sidor som Arbetsformedlingen.se, Riksdagen.se, Regeringen.se 

för att få reda på viktig information kring lagen och lagändringen (SFS 2010:197) lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

 

Utredningarna kring lagändringen och kommunens tillvägagångssätt när de hade ansvaret för 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden hittade vi genom olika sökdatabaser och de 

sökverktyg som användes var Google, Google scholar, Social science citation index och Sage 

journals.  
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För att hitta rätt material prövade vi oss fram med olika relevanta sökord på svenska som 

exempel; ” lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända + utvärdering”, ”introduktion för 

nyanlända invandrare + kommun” etc. 

 

Genomförande: Vi har utgått från vårt material och gjort en textanalys av det. Till vår uppsats 

har en abduktiv ansats tillämpats vilket innebär att forskningsprocessen utgår från både empiri 

och befintlig teori samt en växelverkan mellan de. Den abduktiva ansatsen har lämpats sig bäst 

för vår typ av arbete då även våra teorier är en viktig del av arbetet. Mycket fokus har lagts på 

teorierna för att på bästa möjliga sätt förklara de och dess kontenta i relation och ur en viss 

aspekt av våra frågeställningar.  

 

Bearbetning: Eftersom uppsatsen har utgått från ett kvalitativt arbetssätt har vi gått in på djupet i 

de texter vi läst. Vi bearbetade vår text på så sätt att vi plockade ut viktiga avsnitt och delar från 

texterna och la in varsin utredning i enskilda dokument för att enkelt kunna växla mellan de och 

hitta rätt material.  

 

Stycken eller meningar som vi ansåg var av extra vikt fet stilades. Kursiv text användes på de 

delar som vi ansåg kanske skulle kunna användas som citat i uppsatsen och understruken text för 

sådant som kunde tänkas diskuteras vidare. Detta gjordes för att enkelt kunna peka ut dessa 

särskilda delar i dokumenten. På en del håll sade texterna samma sak fast utryckta på olika sätt så 

vi la till underrubriker i dokumenten, till exempel ”insatser” för att kunna jämföra mellan 

utredningarna och se om det fanns en skillnad mellan informationen samt att göra det enklare för 

oss att välja ut de bästa delarna från källorna. 

 

Våra teorier har också använts för att utreda lagen med fokus på hur den hanterar det faktum att 

socialt kapital och svaga band har en stor betydelse när det gäller att hitta arbete. Vi har försökt 

att applicera tankegångarna kring teorierna på ämnet för att bättre förstå den nya lagen.  

 

Bedömning av datakvalitet: Vi bedömer vårt material som tillförlitliga i och med att de är 

utförda av stat och myndighet. Information om hur den nya lagändringen ser ut har vi hämtat 

från sådana hemsidor som Arbetsförmedlingen och från lagen (SFS 2010:197) direkt. 



~ 7 ~ 

 

Anledningen till att vi hämtade information från Arbetsförmedlingens hemsida är för att det är de 

som har fått uppdraget att genomföra reformen av olika anledningar som vi kommer gå in 

närmare på senare. Därför bedömer vi den källan som en bra plats att hämta information från när 

det kommer till hur lagen ser ut även fast vi också gått in i själva lagtexten på djupet genom 

riksdagen. Dock ska det nämnas att vi är medvetna om att det kan finnas ett visst motiv med 

myndighets information att få det verka som att statens insatser fungerar, fastän de kanske inte 

gör det i själva verket.    

 

Statskontoret och Integrationsverket är två andra källor vi använt oss av som berör lagändringen 

samt hur det såg ut innan den nya lagen kom till. Kvaliteten i dessa bedömer vi också som goda; 

Statskontoret är en stabsmyndighet till regeringen och Integrationsverket som numera är nedlagt 

var en statlig myndighet fram tills 2007. Vi har använt oss av två studier från Integrationsverket 

där den ena, som vi främst har använt oss av, är utförd år 2007 innan verket avvecklades. Den är 

så att säga en av deras mest aktuella fastän den har några år på nacken. Båda källorna analyserar 

sina berörda områden och förhåller sig kritiskt till sina frågor. 

 

 

4. Bakgrund 

Historiskt sett har människan ständigt förflyttat sig runt i världen: detta har skett av olika 

anledningar, så som nyfikenhet för det främmande, kapitala intressen: sociala, ekonomiska, 

strukturella etc. eller flykt från krig och tyranni i hemlandet. De föregående seklerna verkar inte 

Sverige haft någon större regelbunden invandring. Med undantag för de som bjöds in eller köptes 

in på grund av deras speciella färdigheter inom ett visst område, dessa kunde t.ex. vara köpmän 

från Tyskland, hantverkare från Belgien etc. (Lundh 2010, s.6, ff. ) 

 

I Sverige bor det idag cirka 1,4 miljoner utrikes födda människor (SCB, 2010, s.6). Och enligt 

Lundh är vi inne i den så kallade fjärde migrationsfasen i mänsklighetens historia, denna fas 

inleddes efter andra världskriget slut och pågår än idag. Det som kännetecknar den fjärde 

migrationsfasen i stort är att migrationen förekommer från utvecklingsländer med sämre 

finansiell utvecklingsnivå och med lägre genomsnittliga levnadsvillkor, och till industriländer 
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med bättre levnadsstandard som i Västeuropa, Nordamerika och Oceanien (Lundh 2010, s.12).  

Från slutet av 1945, då arbetsinvandringen startade fram till 1970-talet emigrerade drygt 30 000 

personer årligen till Sverige, i första hand gällde det om arbetskraftsinvandring från de nordiska 

länderna (Lundh 2010, s.23 f). Sedan har immigrationen bestått mest av flyktingar och 

asylsökande från utomeuropeiska länder, Östeuropa och Balkan. 

 

I början av 1970-talet var andelen sysselsättning betydligt högre bland de utrikes födda i 

jämförelse hos dem inrikes födda. De utrikes födda det vill säga de som kom som arbetskraft 

såväl som flyktingar till Sverige i slutet av 1970-talet har integrerats väl på arbetsmarknaden 

(Lundh 2010, s.61 f). Från 1970 till slutet av 1980-talets har man kunnat lägga märke till 

tendensen mot en lägre sysselsättningsgrad bland de utrikes födda. I ett modernt, historisk 

överblick beträffande svensk integrationspolitik och flyktingmottagande kan det läggas märke till 

även de politiska målsättningarna har förändrats.  

 

Första halvan av 1980-talet var migrationsfrågorna placerad hos Arbetsmarknadsverket (AMV), 

och bedömdes som en handelsfråga, området var en del av AMV generella ansvarsuppgifter 

inom arbetsmarknaden (Lindh, 2000, s.185 ). Senare i mitten av 1980-talet placerades ansvaret 

för flyktingsmottagande under socialtjänsten det vill säga inom kommunen. Detta skedde utifrån 

ett perspektiv med fokus på omhändertagande, detta perspektiv fick kritik för att göra individen 

passiv (Appelqvist 2000 s. 216). Under början av 1990-talet ändrades socialbidraget som kom att 

kopplas till individuella introduktionsplaner, detta gjorde för att undvika ett bidragsberoende. 

Ansvaret för flyktingmottagandet låg dock kvar hos socialtjänsten (Appelqvist 2000 s. 216). 

Under mitten av 1980 -talet präglades den politiska inriktningen för flyktingmottagandet av 

målet att etableringen för individen i samhället skulle ske skyndsamt (Appelqvist 2000 s. 216.ff). 

 

 

5. Tidigare forskning 
 

Vi kommer att använda oss av flera studier för att visa och belysa de nyanländas problematiska 

situation på arbetsmarknaden som utgör bakgrunden till att lagändringen införts.  
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Den första studien är en något äldre vetenskaplig artikel (Knocke 2000). Syftet med den är att ge 

en kort översikt över hur den svenska arbetsmarknaden sett ut i tidigare skede för nyanlända 

invandrare. En annan är Välfärdsrådets rapport från 2006 som ger en bild av hur utvecklingen 

sett ut i perioden 1985-2003. De två sista är av färskare slag; en statlig utredning – 

långtidsutredning 2011 (LU2011), som fokuserar sin undersökning på arbetsmarknaden i Sverige 

samt en utredning från Statistiska centralbyrån (SCB 2009) som också koncentrerar sig på den 

svenska arbetsmarknaden. Båda utredningarna har samma arbetsmarknadstema och är direkt 

kopplade till vårt uppsatsämne.  

 

5.1 Nyanländas ställning på arbetsmarknaden 

Dåtid 

Äldre studier pekar på att nyanländas ställning på den svenska arbetsmarknaden var illa ställt; 

 

” Against this background, it is hardly an exaggeration to call the development of the labour 

market situation for Sweden's immigrant populations disastrous, especially for persons from 

outside Europe.”(Knocke 2000, s. 366) 

 

Som diagrammet nedan visar hade de nyanlända invandrarna i slutet av 80-talet nästan 40 % 

hittat ett riktigt arbete efter ett år, och efter två år hade 46 % ett riktigt arbete. Därefter sjunk 

procentnivån under 90-talet, och i början av millenniumskiftet hade bortåt en tredjedel haft ett 

riktigt arbete. En utveckling som skett är att det nu förtiden tar längre tid för nyanlända 

invandrare att hitta ett arbete (Välfärdsrådet 2006 s. 102). Begreppet ”första riktiga jobb” 

definieras i Välfärdsrådets rapport (2006) som så att årsinkomsten ska motsvara 6-7 månadslöner 

för en heltidsanställd städare. Detta för att medianinkomsten (2003) för 45-åringar låg på 

220 000 kr och halva denna inkomst motsvarar det nämnda städarlönen (Välfärdsrådet 2006, s. 

41). Det bör noteras att fler hade klassats som att de hade haft ett arbete i deras rapport om kravet 

bara hade varit att ha en inkomst. 
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      Källa: Välfärdsrådets rapport (2006) 

 

Som visats innan speglar även äldre studier samma problematiska ställning för nyanlända 

invandrare på arbetsmarknaden, framför allt för de som kommer från länder utanför Europa som 

har haft det särkilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Enligt Knocke (2000) har minst tre 

faktorer som utspelat sig under 90-talet haft en stark negativ påverkan på immigranternas 

möjligheter att komma in på arbetsmarknaden under det angivna decenniet; 

 

1) Sverige genomgick en ekonomisk kris med stor arbetslöshet, 

2) Ökade krav på färdigheter och kvalifikationer efter det att den svenska arbetsmarknaden 

gick till en mer kunskapsbaserad ekonomi, 

3) Ett stort antal flyktingar från före detta Jugoslavien men även från Irak, Iran, Turkiet och 

Somalia. 

 

Mellan 1989-1994 gick 500,000 jobb tillfällen förlorad, sysselsättningsgraden minskade och en 

kraftig ökad arbetslöshet hos immigranter men framför allt hos de nyanlända flyktingarna. 47 % 

av de nyanlända flyktingar fanns inte registrerad som arbetskraft, dock ska det påpekas att 
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mellan 30-35 % av dem var inskrivna i språkkurser och andra aktiviteter vilket delvis förklarar 

den dåtida arbetslösheten i den gruppen (Knocke 2000, s. 364-365). 

 

Från 1980-talet och framåt har arbetslösheten för nyanlända flyktingar varit högre, och ofta 

avsevärd högre än den inhemska befolkningen oavsett hur arbetsmarknadsläget sett ut. Att få in 

en fot och etablera sig på arbetsmarknaden har varit väldigt svårt trots att många har en 

utbildning och även en akademisk bakgrund (Knocke 2000 s. 368). Knocke visar inte bara att 

arbetsmarknaden var tuff utan också att kraven ökat. Under 1980-talet krävde cirka 40 % av 

vakanserna eller nystartade arbetena en utbildning och tidigare arbetserfarenhet. 1992 hade 

vakanserna med utgångspunkt i samma krav stigit till 80 % samt att arbetsgivarna framhöll att 

man skulle behärska det svenska språket ”perfekt” (Knocke 2000 s. 369). 

 

Nutid 

Efter två år i landet har endast 20 % av de nyanlända som kommit av asylskäl varit sysselsatta 

(SCB 2009, s. 51). Sammanfattningsvis beskrivs deras nuvarande position som dåligt; 

”Sammantaget är sysselsättningssituationen i dagsläget betydligt sämre för utrikes 

än för inrikes födda: Sysselsättningsgraden är lägre, arbetslösheten är högre och 

fler befinner sig utanför arbetskraften. För många utrikes födda som har kommit 

till Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar tar det mycket lång tid 

innan man lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. I vissa invandrargrupper har 

efter tio år i landet inte ens hälften etablerat sig.” (Eriksson 2011, s. 267) 

 

Idag har de nyanlända invandrare det svårt, särskilt de från länder som Irak, Iran och Afrikas 

horn att ta sig in på arbetsmarknaden där mindre än 20 % har haft ett arbete två år efter att de 

anlänt och mer än hälften inte haft någon löneinkomst alls (Välfärdsrådet 2006, s.83-88). 

 

5.2 Läget på arbetsmarknaden 

Enligt SCB har det rådande läget på arbetsmarknaden också en påverkan för chansen till en 

anställning. När konjunkturen försämras anställer företagen mindre personal, eller blir drivna att 

skära ner på personalstyrkan, och då är de nyanlända en grupp som starkt drabbas av 
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nedskärningarna eftersom de är överrepresenterade när det kommer till tidsbegränsade 

anställningar. Med få eller inga tidigare arbetserfarenheter i det nya landet får de nyanlända det 

svårt att konkurrera om jobben (SCB 2009, s. 54).  

 

5.3 Arbetserfarenhet, ursprungsland och utbildning 

Undersökningar visar att en majoritet av de nyanlända har tidigare arbetserfarenheter från sina 

hemländer (Eriksson 2011, s. 282) men att dessa erfarenheter är svårare att värdera, vilket kan 

skrämma företagen från att anställa de (Eriksson 2011, s. 297). Ursprungsland kan också vara en 

synvinkel av detta då bakgrund och utbildning gör det enklare/svårare att tillämpa sin 

yrkeserfarenhet och utbildning i det nya landet beroende på vilken del i världen man förvärvat 

de. Detta på grund av att standarden kan skilja sig åt och till följd av det ha olika grader av 

överförbarhet till den svenska arbetsmarknaden (Välfärdsrådet 2006 s. 89). 

 

5.4 Nätverk, språkkunskaper och diskriminering 

Alla arbeten tillsätts inte via annonser utan en stor del kommer genom informella kanaler. Den 

låga sysselsättningen bland nyanlända kan förklaras av olika faktorer. Exempelvis kan ett stort 

kontaktnätverk gynna den sökande på det sätt att denne till exempel lättare får vetskap om lediga 

jobb (Eriksson 2011, s. 293) och oftast saknar de nyanlända detta. Förutom den här typen av 

nätverk finns det en del andra faktorer som också påverkar den nyanländes chans till arbete så 

som bristande språkkunskaper hos de nyanlända, etnisk diskriminering och ”höga krav för 

anställningsbarhet” (Eriksson 2011, s. 301). Detta innebär att kraven har ökat till deras nackdel, 

till exempel större språkkunskaper för att kunna bli anställda.  

 

Det finns enkätundersökningar som pekar på att det finns arbetsgivare som upplever att utrikes 

födda inte har tillräckliga kunskaper i svenska som behövs för att jobba för dem. Otillräckliga 

språkkunskaper kan i sin tur föras tillbaka till introduktionsprogrammen där få uppnått målen 

(Eriksson 2011, s. 290-291). Gällande diskriminering finns aspekten att personer från 

utomeuropeiska länder oftare möts av fördomar och diskriminering och får det svårare att få in 

en fot på arbetsmarknaden på grund av det (Välfärdsrådet 2006 s.89-90). 
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6. Teori/Teoretisk perspektiv 

Vårt teoretiska perspektiv fokuserar på det sociala nätverket och de teorier vi har valt att skriva 

om är Pierre Bourdieus teori om socialt kapital och Mark Granovetters teori om svaga band. 

Anledningen till att vi valde dessa är för deras centrala roll i den sociologiska teoritraditionen 

som relaterar till det sociala nätverket. Bourdieu betraktas som den personen som haft betydelse 

för nutidens analys av socialt kapitalt och hans teorier har berikat centrala aspekter av makt på 

området (Portes, Alejandro, 1998. s.3). Den andra teorin av Granovetter finner vi intressant då 

svaga band inte alltid uppfattats som viktiga, åtminstone inte inom teoritraditionen innan 

Granovetter.   

 

Med hjälp av dessa teorier vill vi diskutera vikten av sociala nätverk för de arbetssökande. 

Granovetters empiriska studier om sociala nätverk som genomförts i USA är tänkta är att erbjuda 

en ytterligare förståelse för det sociala nätverket och dess betydelse för de arbetssökande. 

 

6.1 Socialt kapital 

”It’s not what you know, it’s who you know”. 

 

Detta talesätt fångar på ett uttrycksfullt sätt innebörden av vad socialt kapital innebär. Inom 

sociologin används detta begrepp för att förstå hur individerna har möjlighet att skaffa vissa 

privilegier genom att vara delaktiga i sociala nätverk.  

 

På 1970-talet och början av 1980-talet började Bourdieu diskutera de tre kapital formerna, dessa 

begrepp är förknippade med hans teoretiska idéer om klass. Han identifierar dessa tre 

dimensioner av kapital med sin egen ställning till klass: ekonomiska, kulturella och sociala 

kapital.  

 

Begreppet Socialt kapital definieras av Bourdieu som: 

 

”… The aggregate of the actual or potential resources which are linked 

to possessions of durable network of more or less institutionalized 

relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other 

words, to membership in a group – which provides each of its members 
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with the backing of the collectivity-owned capital, a “credential” which 

entitles them to credit, in the various senses of the word.” 

(Bourdieu 1986 s. 21) 

 

Bourdieu menar att den enskilda aktörens sociala kapital kan bestå av regelfästa nätverk som till 

exempel klass, familj, ätt, politisk parti eller liknade. Men de kan även utgöras generellt av 

nätverk som hålls ihop enbart på grund av det material eller kulturell bildning som utbyts mellan 

deltagarna. Aktörens resurs det vill säga; dennes sociala kapital beror på hur stort nätverk av 

relationer som han eller hon effektivt samlat på sig samt på mängden av kapital (ekonomiskt, 

kulturellt och symboliskt) som varje medlem i nätverket har (Bourdieu 1986, s.22). 

 

Vidare nämner han att begreppet socialt kapital syftar till att skapa en band mellan vänner, 

släktingar och stödet som ges av t.ex. medlemmar i samma yrkeskår. Varje aktör i en 

grupp/nätverk som upptar olika positioner, skapar kontakter och utöka ens kulturella, finansiella 

och andra kapitalformer för att vara en tillgång som alla i gruppen kan dra nytta av (Broady 

2002, s.53). 

 

De exempel som Bourdieu många gånger använder sig är att ett högt estimerad examen i sig 

garanterar inte ett framgångsrikt liv. För att kunna garantera sig karriär och andra sociala 

privilegier, behövs även stöd från familj, vänner och andra möjliga sätt att inkalla på dem eller 

vända sig till dem vid behov. På så sätt är socialt kapital en förutsättning för möjligheten att få ut 

vinst på en annan kapital som kulturellt, ekonomiskt och/eller pedagogiska kapital (Broady 2002, 

s.55). Bourdieus definition av socialt kapital skiljer sig från andra teoretiker på det sättet att han 

inte utgår från att utbytet i ett nätverk bygger på tilltro och ömsesidighet. Det är möjligt att 

använda sig av ett samlat socialt kapital som inte nödvändigtvis bygger på en tillit och 

ömsesidiga relation. Bourdieu menar att detta är möjligt genom att hänvisa till betydelsefulla 

bekanta utan att ha denna ömsesidiga förtroenderelation, utan att man snarare litar mer på sin 

egen personliga kompetens (Broady 2002, s.58-59).  

 

En annan sociolog vid namnet Alejandro Portes har skrivit en artikel; Social Capital: Its Origins 

and Applications in Modern Sociology där han går igenom termens ursprung och användning 
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inom sociologin. Han hävdar att anledningen till varför begreppet är tilltalande kan bero på två 

faktorer: för det första fokuserar begreppet på de positiva effekterna av socialisering, och för att 

man ignorerar de mindre tilltalande delarna av denna (Portes 1998, s.2). Sedan placeras dessa 

positiva effekter i ett större perspektiv av "kapital" och avser att uppmärksamma det icke-

monetära mönstret av kapital kan vara en central källa till makt och inflytande. Portes menar att 

ekonomiska kapitalet finns i individers bankkonton, humankapital finns i individers huvuden, 

men socialt kapital utgör en viktig del av strukturen, samt av deras relationer. För att skaffa sig 

socialt kapital måste en person vara relaterad till andra, och det är dessa andra, inte sig själv, som 

är den verkliga källan till hans eller hennes sociala förmån (Portes 1998, s.7). 

 

6.2 Granovetters teori om starka och svaga band 

Jobbsökande och betydelsen av sociala nätverk 

Författaren börjar med att berätta att de vanligaste metoderna har varit att dela in jobbsökandet i 

formella och informella kategorier. Den formella kategorin står för kommersiella och offentliga 

anställningsbyrån och annonser medan de informella metoderna är uttryck för personliga 

kontakter samt en direkt ansökan till arbetsgivaren. Det hänvisas till andra studier - ”The blue-

collar studies” – som påbörjades under 30-talet fram tills Granovetters studie, i diverse 

amerikanska städer av olika storlekar och arbetsmarknadsläge. Dessa långgående studier visade 

att fördelningen mellan de informella och formella jobben var påtagliga. De formella jobben 

svarade sällan för mer än 20 % av anställningarna medan omkring 60-90 % av jobben hade 

hittats via informella tillvägagångssätt, det vill säga genom vänner, släktingar och även direkta 

ansökningar till arbetsgivaren. Flera andra studier påvisade att de informella metoderna var 

betydligt gynnsammare (Granovetter 1974, s. 5-6).  

 

I Granovetters studie fokuseras det på Professionella, tekniska och administrativa arbetare, 

”PTM-arbetare” som Granovetter kallar de. Dessa använder tre grundläggande metoder i sitt 

jobbsökande:  

1) Formella metoder 

– Kommersiella, offentliga och privata anställningsbyrån och annonser. 
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2) Personliga kontakter 

– Individer den jobbsökande känner personligen och där bekantskapen/vänskapen mellan de ägt 

rum i något sammanhang men inte varit kopplad till jobbsökandet. 

 

 3) Direkt ansökan  

– Den arbetssökande går direkt till arbetsgivaren och ansöker om jobb och har inte fått 

information om arbetet via en kontakt. 

 

I Granovetters urval var personliga kontakter den dominerande metoden. Nästan 56 % av 

respondenterna använde sig av personliga kontakter och ansåg att det var bättre eftersom de fick 

tillgång till större information om jobbet i sig och även om chefen (Granovetter 1974 s. 11-13). 

80 % av de personliga kontakter som hade använts i urvalet hade inte bara upplyst respondenten 

om det nya jobbet utan också lagt in ett gott ord för de (Granovetter 1974 s. 28). Det finns även 

undersökningar som indikerar på att arbetsgivare föredrar ansökare som använt denna metod. 

Vidare skriver Granovetter att det är en större sannolikhet att nyskapade arbeten tillsätts via 

personliga kontakter än formella metoder eller direkta ansökan. I en del fall har en arbetssökande 

nekats jobb när den gjort en direkt ansökan men vid ett annat tillfälle fått samma jobb via 

personliga kontakter. Studien visar att tillgången till ett personligt och socialt kontaktnätverk ger 

bättre resultat. 

 

6.3 Svaga och starka band 

Som visats ovanför har Granovetter kommit fram till att många personer hittar sina nya jobb 

genom personliga kontakter. Nära vänner har en större anledning att hjälpa sin vän, men 

Granovetters resultat pekar på att flest jobb tillsätts genom bekanta och inte nära vänner. Det kan 

tyckas märkligt men Granovetter visar även genom sin teori om ”svaga band” vilken viktig roll 

svaga band till människor kan ha på individens möjligheter att hitta ett arbete. 

 

Bekantkrets 

Det är inte bara personliga kontakter man själv känner utan även vänners vänner och deras 

vänner och så vidare som kan leda till ett jobb (Granovetter 1974, s. 15-17). Jobbinformation 

som överförs via starka band når i regel färre människor eftersom de vänder sig till nära vänner 
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och samma personer. Information som sprids via svaga band når en större grupp människor, och 

fler potentiella mottagare av jobbrelaterade information får höra om det (Granovetter 1974 s. 52-

53). 

 

Mellanhänder 

En kedja kan uppstå där flera ”mellanhänder” slutligen leder till en. Det börjar med att chefen 

informerar person A om att ett jobb är ledigt, A för vidare det till B som berättar det för C som i 

sin tur meddelar D, och D som slutligen informerar dig. Ju längre kedja med fler 

”mellanhänder”, desto större antal människor är det som får höra om jobbet.  

I Granovetters undersökning motsvarade noll mellanhänder för 39 % av fallen, en mellanhand 

för 45.3 %, två mellanhänder för 12.5 % och fler än två mellanhänder för 3.1 % av fallen 

(Granovetter 1974, s. 55-57). Strukturella faktorer formar ens sociala situation som i sin tur 

formar ens sociala kontaktnätverk. Den tidigare sagda undersökningen ”The blue-collar studies” 

visar dessutom att ett sådant nätverk är av stor betydelse för det första jobbet samt till den första 

fasen i en individs arbetsliv (Granovetter 1974, s. 18). 

 

Varför att föredra svaga band? 

Tas de genomsnittliga svaga banden i ett nätverk bort skadas överföringssannolikheten av 

information från person till person i större utsträckning än om det hade handlat om starka band. 

Genom svaga band kan information överföras till fler människor men även färdas i längre 

distanser. Starka band har inte den effekten. Ifall en person berättar om ett rykte till alla sina 

närmaste vänner kommer detta leda till att många av dem får höra om ryktet flera gånger om 

eftersom de är länkade genom starka band och tenderar därmed att dela samma vänner. 

Informationen når med andra ord endast en viss krets till skillnad från om den hade spridits 

genom svaga band (Granovetter 1973, s. 7-8). Svaga band har också en annan effekt. När en 

individ byter jobb, så flyttar han från ett nätverk av band till ett annat, men skapar även en länk 

mellan nätverken (Granovetter 1973, s. 15). Svaga band är särskilt viktiga för individens 

möjligheter till en anställning och även för att kunna hävda sig i konkurrensen om jobben.     
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Skapandet av band 

Band kan också skapas på en arbetsplats. Det gäller då att ha arbetat i samma jobb under en viss 

period, cirka 2-3 år, för att bilda ett svagt band. För kort period kanske inte är tillräckligt 

eftersom kontakten inte hinner bilda sig en uppfattning om ens kompetens och personlighet men 

att jobba under en period där man hinner etablera en sådan kontakt är det troligt att kontakten blir 

användbar i framtiden (Granovetter 1974, s. 85). 

 

6.4 Jämförelse mellan socialt kapital och svaga band 

Teorin om ”svaga band” kan betraktas som en form av utökat socialt kapital eftersom den 

sträcker sig till fler människor medan social kapital i relation till svaga band kan anses vara något 

mer begränsad då den är mer bindande och består av mer ömsesidiga relationer, så som familj. 

Båda teorierna har det gemensamma att kontakter är fördelaktiga och att de kan leda till både 

jobb och karriär. Just Granovetters teori kanske kan ses som något mer relevant för just 

jobbsökande. Svaga band kanske inte ger allt som starka band kan men just i 

jobbsökandesituationen är de fördelaktiga. Beroende på vilket perspektiv man ser det ifrån kan 

det tyckas att Granovetters teori är mer användbar i moderna samhälle med tanke på hur 

information sprids mellan människor medan i traditionella samhällen där man är mer beroende 

av fasta och stabila nätverk kan socialt kapital tänkas vara mer passande.  

 

Medlemskap i en viss grupp eller nätverk, som har starkare band, ger större stöd från gruppen 

och medlemskap i flera grupper ger desto mer stöd. Ett stort utbud av socialt kapital ökar därför 

förutsättningarna för att få ut en vinst av sitt kapital i form av arbete. Men när det kommer till 

teorin om svaga band gäller det inte att bli medlem i en grupp utan att etablera kontakt, där 

kontakten måste hinna få en uppfattning om ens kompetens och personlighet för att kunna bli 

användbar. Vidare kan det sägas att både teorin om svaga band och socialt kapital är viktiga för 

att kontakter i allmänhet är grundläggande om man försöker sig på den informella vägen i 

sökandet av ett jobb och det finns en växande forskning som visar vilken viktig roll kontakter har 

i jobbsökandet (Välfärdsrådet 2006, s. 29). 
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7. Resultat & Analys 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra vårt resultat samt att analysera materialet. Avsnittet är 

upplagt på det sättet att vi lägger fram resultatet för själva kommunen och för att visa ur vilken 

kontext den nya lagen växt fram och sen stegvis analyserar materialet för att göra det så pass 

tydligt som möjligt. Därefter fortsätter vi på samma sätt att redogöra och analysera de andra 

delarna. Vi försöker också med hjälp av våra teorier att bättre förstå de olika delarna som vi 

lägger fram här. Detta för att få en infallsvinkel utifrån våra teorier och även för att betona vikten 

av dessa teorier vid etablering på arbetsmarknaden. 

 

7.1 Arbetsmarknaden  

Nyanlända position på den svenska arbetsmarknaden kan genom vår tidigare forskning 

sammanfattas som illa ställt, både idag och förut. De visar inte bara att det är få nyanlända som 

har ett arbete men också på att sysselsättningsgraden minskat samt att de nyanlända har det svårt 

att få in en fot på arbetsmarknaden av olika anledningar, särskilt för nyanlända invandrare från 

länder utanför Europa. Några bidragande orsaker till detta kan enligt vår tidigare forskning vara; 

 

1) arbetsmarknadsläget vid ankomsten 

2) ökade krav på utbildning och språkkunskaper 

3) svårt att överföra vissa utländska utbildningar till den svenska arbetsmarknaden 

4) ursprungsland 

5) diskriminering  

6) brist på svensk arbetserfarenhet 

7) brist på ett socialt nätverk 

 

Vidare konstateras det att deras svaga ställning på arbetsmarknaden påverkar de ytterligare när 

konjunkturen försämras. De blir de första att bli av med sina anställningar då de oftast befinner 

sig i de tidsbegränsade jobben.  

 

Textens bevisföring är konkret och tydlig vilket resultatet förmedlar då den ger en bestämd 

uppfattning om de nyanländas position på den svenska arbetsmarknaden. Intrycket av detta 

stärks ytterligare när det talas om att nyanlända är de första som blir av med sina jobb på grund 
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av att de oftast har tidsbegränsade anställningar. Resultatet visar inte bara att deras ställning på 

arbetsmarknaden är illa ställt idag utan också att det varit så under en lång period. Det 

förekommer därför inga svårigheter att avgöra hur deras position på arbetsmarknaden sett ut de 

senaste 20 åren, speciellt när mönstren är likartade i undersökningarna.  

 

Ser man det här ur ett större och ur ett samhällsperspektiv är det uppenbart att det är ett 

samhällsproblem när så många nyanlända invandrare under en lång period inte lyckats etablera 

sig på arbetsmarknaden och på så sätt kunna bli delaktiga i samhället. Det tas också upp ett antal 

bidragande orsaker till deras svåra ställning, dessa ger en dimension och aspekt av problemet 

som är viktig eftersom det ger en djupare förståelse av problemet. Såsom arbetsmarknadsläget 

vid ankomsten som kan variera av olika anledningar, exempelvis Knocke som ger belägg på 

detta genom att visa faktorer som påverkat arbetsmarknadsläget under en specifik tid. Men de 

olika orsakerna kan också förstås som så i vilka områden det behövs förändringar och insatser 

för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Vårt teoretiska perspektiv, det sociala nätverket, visar oss emellertid att det sociala nätverket är 

av stor betydelse vilket det även finns indikationer om i LU2011;  

”Eftersom många jobb tillsätts genom informella sökkanaler är det 

av intresse att undersöka om tillgången till, och sammansättningen 

av, nätverk skiljer sig åt mellan inrikes och utrikes födda personer. 

En person som har tillgång till bra informella nätverk kan dra nytta 

av detta i sitt jobbsökande på många olika sätt, exempelvis genom 

att få kännedom om fler lediga jobb eller få tillgång till värdefulla 

rekommendationer.”(Eriksson 2011, s. 293) 

 

Att vara öppen för andra metoder underlättar jobbsökandet eftersom långt ifrån alla arbeten 

utannonseras. Men då kräver det också att man har en uppsättning av kontakter som kan utnyttjas 

och i Granovetters studie framgår det att tillgången till ett socialt nätverk ger bättre resultat.  
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Ett socialt nätverk är av stor betydelse då den kan kompensera för många av de faktorer som 

orsakar problemet förutsatt att individen har ett sådant nätverk. Ett socialt nätverk kan 

fortfarande användas även ifall arbetsmarknadsläget är dålig eller om den arbetssökande saknar 

arbetserfarenhet. Även det svaga- och starka banden perspektivet ger oss en översiktlig inblick i 

hur information överförs mellan människor, på så sätt blir även andra kontakter av sämre 

relationer värdefulla.  

 

I och med den nya lagändringen tycks regeringen ha förstått betydelsen av ett sådant nätverk. 

Etableringslotsarna som är en del av den nya lagen har som funktion att stärka den nyanländes 

nätverk och lotsen blir för den nyanlände en ny kontakt. Det finns också studier som pekar på att 

65 % av arbetsgivarna använde sig av informella metoder när de gjorde sin senaste anställning 

(Välfärdsrådet 2006, s, 118). Våra teorier kan förstås som otroligt viktiga för chanserna till en 

anställning. 

 

7.2 Etableringsinsatser under kommunens ansvar 

Introduktionen till arbetsmarknaden är att anse som en viktig integrationspolitisk insats, som 

skulle skapa gynnsammare förutsättningar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i 

samhället. Kommunen skulle ha ansvar för planläggningen och få till stånd de insatser som 

ingick i introduktionen som ämnade sig för att ge lärdom om det svenska samhället och arbetsliv 

(Integrationsverket 2007, s. 45).      

 

Kommunen hade en skyldighet att erbjuda en introduktion till nyanlända invandrare som 

omfattades av förordningen (1990:927) gällande ersättning till kommuner. Detta rör människor 

som fått uppehållstillstånd med anledning av flyktingsskäl, skyddsbehövande eller som anhörig 

till flykting som kommit inom två år (Integrationsverket 2005, s. 18). De som inte räknades in i 

förordningen har fått sitt uppehållstillstånd av andra orsaker som till exempel anhörig och 

kommer därför inte tas upp då den nya lagändringen avser de förstnämnda. 

 

Målen 

Syftet med introduktionen var att den skulle utgå från individens behov, det vill säga att den 

skulle vara individanpassad för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa individen. De nyanlända 
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skulle få kontakt med arbetsmarknaden och efteråt kunna försörja sig själva samt bli delaktiga i 

det svenska samhället. Detta kunde ske genom en samverkan mellan kommuner och 

arbetsförmedlingen för de nyanlända och målen i introduktionen formulerades på det viset: 

 

“Kommuner, myndigheter och andra berörda aktörer samverkar och samordnar 

sina insatser så att det blir tydligt för individen att alla arbetar mot gemensamt 

uppsatt mål. Arbetsförmedlingen ger individuell rådgivning och säkerställer 

därmed att inriktningen på introduktionen är arbetslivsorienterad.” 

(Integrationsverket 2005, s. 42)  

 

Och vidare: 

”Efter avslutad introduktion kan individen ta del av och bidra till det generella 

utbudet inom svenskt arbets- och samhällsliv.” (Integrationsverket 2005, s. 16) 

 

Det framgår dock väldigt tydligt att kommunen inte lyckades uppfylla målen. I 

Integrationsverkets undersökning ”Ett förlorat år” visas det att bara var tionde som medverkat i 

introduktionen hade ett jobb efter de 12 första månaderna (Integrationsverket 2007, s. 31) samt 

att hälften inte fått någon arbetsmarknadskontakt överhuvudtaget. Endast 4 % hade fått en 

arbetspraktik via arbetsförmedlingen och på den reguljära arbetsmarknaden hade bara 11 % 

lyckats hitta ett arbete (Integrationsverket 2007, s 39). Detta kan mycket väl betraktas som ett 

stort misslyckande av just den anledningen att väldigt få fick en kontakt med arbetsmarknaden 

vilket kan anses vara avgörande för hur vidare etableringen blir lyckad eller ej. Att många 

dessutom inte hittade ett arbete alls slår också tillbaka mot samhället i stort, då samhället går 

miste om skatteintäkter.  

 

Insatser 

Insatserna i introduktionen kunde variera. Till insatserna räknades svenska för invandrare (SFI), 

språkpraktik, arbetsmarknadspraktik, studiebesök, kompletterande grund, gymnasium och 

högskoleutbildning, kontakt med förenings- och organisationsliv etc.  

 



~ 23 ~ 

 

Av de insatser som erbjöds tycks bara svenskundervisning ha utförts regelmässigt de 12 första 

månaderna och någon arbetsmarknadspraktik tycks inte heller förekomma jämsides med 

svenskundervisningen (Integrationsverket 2007, s. 19). Integrationsverket åsikt var att det första 

året gick förlorad för de nyanlända som deltog i introduktionen då de framför allt inte fick 

utnyttja de andra insatserna som fanns (Integrationsverket 2007, s. 14).  

 

Går man miste om insatserna, som är till för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden, 

kommer etableringen inte gå lika bra till. Det första året är betydelsefull för de nyanlända 

eftersom det är en fas som sätter villkoren för andra faser längre fram i tiden och när insatserna 

inte kan utnyttjas i den utsträckning de bör göras missgynnas gruppen nyanlända. Bristen på 

tillgången till de andra insatserna har istället försvårat etableringen och varit till de nyanländas 

nackdel.  

 

Svenskundervisningen 

De flesta som medverkar i introduktionen deltar i svenskundervisningen men för det första året 

är det bara en av fyra som får ett betyg. Dock kunde väntetiderna för undervisningen variera från 

kommun till kommun, i en del kommuner kunde det ta fler än tre månader för den nyanlände att 

börja sin undervisning vilket var längre än det lagstadgade väntetiden. 

Integrationsverket betraktade svenskundervisningen som en avskild skolform som kan ha skapat 

ett glapp mellan svenskundervisningen och introduktionen till arbetslivet (Integrationsverket 

2007, s. 26-27).  

 

Det är viktigt att behärska språket då de flesta arbeten kräver kunskaper i svenska. Men när 

introduktionen inte kombinerar språkundervisningen med andra insatser går den 

arbetsmarknadsinriktningen förlorad. Etableringen hade kunnat bli bättre om de nyanlända 

istället fått praktisera sina språkkunskaper i andra sammanhang, så som praktik på en arbetsplats. 

Två insatser hade vävts in i en och samma parti till fördel för den nyanlände. 
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Arbetsförmedlingens roll 

Som visats i målen skulle arbetsförmedlingen vara delaktiga i introduktionsplanen för att ge 

introduktionen en arbetsmarknadsinriktning. Arbetsförmedlingens roll var viktig eftersom de har 

en kompetens som kommunen inte alltid har (Integrationsverket 2005, s. 42).  

 

Men i Integrationsverkets (2007) undersökning blir det uppenbart att arbetsförmedlingen inte var 

särskild inblandad i introduktionen; 

 

“Det framgår dock tydligt att arbetsförmedlingen i liten utsträckning är 

involverad i nyanländas introduktion under de första 12 månaderna, 

vilket bidrar till att det året till stor del går förlorat för den nyanlände.” 

(Integrationsverket 2007, s. 73) 

 

Även i den något äldre undersökningen från Integrationsverket konstateras det att 

arbetsförmedlingen och kommunen inte samverkar för alla i introduktionen;  

 

”Dock samverkar inte kommuner och arbetsförmedling för alla personer 

i introduktionen.” (Integrationsverket 2005, s. 10) 

 

Ur ett kritiskt perspektiv uppfattas detta som motsägande. Å ena sidan skulle arbetsförmedlingen 

ha en viktig roll för de nyanlända för att ge de en arbetsmarknadsinriktning, å andra sidan tycks 

arbetsförmedlingen inte ha varit särskild involverad i praktiken. Detta sänder signaler om att det 

praktiska i introduktionsverksamheten inte fungerade och att en förändring behövde komma till 

stånd. 

 

Andra parters roll 

Förutom arbetsförmedlingen samverkade även andra parter med kommunen. Det kunde vara 

landsting, utbildningsanordnare, försäkringskassa etc. (Integrationsverket 2007, s. 17).  

 

Till följd av att alla inte tog sitt ansvar fick kommunen skapa egna aktiviteter för att få de 

nyanlända sysselsatta (Integrationsverket 2007, s. 18). Avsikten med det var att få så mycket av 

introduktionsmålen uppfyllda. Att alla sektorer inte tog sitt ansvar vittnar om att nyanländas 
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etablering på arbetsmarknaden inte gick smärtfritt till innan den nya lagändringen. Även när 

kommunen gick in och påbörjade aktiviteter kunde de i värsta fall inte bli av, vilket också pekar 

på ytterligare problem i introduktionsverksamheten.  

 

Ersättning 

Lag 1992:1068 anger introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Nyanlända som hade förbundit till introduktionen hade rätt till ersättning.  

 

Etableringen 

Sammanfattningsvis är det inte många nyanlända som fick en snabb etablering till 

arbetsmarknaden när kommunen hade ansvaret och arbetsförmedlingen var inte involverad i 

introduktionsarbetet i den utsträckningen de hade behövts. Det är bara ett litet antal nyanlända i 

introduktionen som fick arbetsmarknadsinsatser (Integrationsverket 2007, s. 13). 

 

Slutsats 

Slutsatsen som kan dras från texten är att kommunen, när de hade ansvaret för nyanlända, hade 

vad som kan betraktas som allvarliga problem med att hjälpa de in på arbetsmarknaden. Detta i 

relation till resultatet i vår tidigare forskning över de nyanländas position på den svenska 

arbetsmarknaden, både nu och förr, anser vi visar ur vilken kontext den nya lagändringen växt 

fram ur.  

 

Det framgår även att kommunerna hade olika sätt att bemöta problemet och att till exempel 

insatserna fungerade olika i olika kommuner. Med andra ord fanns det en variation i sättet 

kommunerna jobbade på. Exempelvis erbjöds svenskundervisning snabbare i vissa kommuner 

medan det i andra tog längre tid, och i vissa fall längre än den lagstadgade väntetiden. 

Svenskundervisningen kunde i sin tur kombineras i kommunerna med olika insatser, och i andra 

kommuner inte alls. 
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7.3 Arbetsförmedlingens Ansvar 

Med hjälp av lagändringen övertar Arbetsförmedlingen ansvaret för vissa delar av kommunernas 

ansvarighet för introduktionen av de nyanlända.  Detta framgår tydligt i § 3 Lag om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.   

 

 

Arbetsförmedlingen och situationen på arbetsmarknad 

Orsaken till denna lagändring var för att etableringen inte funkade samt att den inte uppfyllde sitt 

syfte då kommunen hade ansvaret. Syftet var att på ett snabbt och effektivt sätt etablera de 

nyanlända till arbetsmarknaden, men i praktiken så fungerade det inte för kommunerna. 

 

"De första 12 månaderna här i Sverige efter 

folkbokföring präglas således av misshushållning av 

resurser, både om vi ser till individen och till samhället.” 

(Integrationsverket, 2007,s 14) 

 

Resultatet visar att det inte skedde en snabb etablering på arbetsmarknaden under det första året 

efter att nyanlända flyktingar blev bokförda i en kommun. 

 

Därför föreslogs det en ny lagändring av regeringen, etableringslagen, som innehåller föreskrifter 

om etableringsinsatsernas, målgrupperna, avsikt och substans och vilka som var de ansvariga 

myndigheterna. I och med lagändringen så har lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för 

flyktingar och vissa andra utlänningar blivit ersatt med Lag (2010:197) om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända invandrare (37 Prop. 2009/10:60, s. 38). Det nya lag syftet är för att klargöra 

men även ha bestämdare riktlinjer för nyanlända. Ett annat viktigt syfte är att nyanlända ska 

behandlas jämställt runtom landet. Det bör därför inte vara upp till enskild kommun att besluta 

nykomlingens nästkommande tid i Sverige (38 Prop. 2009/10:188, s. 19). Lagen omfattar 

bestämmelser om åtgärder och förpliktelser, där den avser att skapa gynnsammare förutsättningar 

för de nyanländas integrering i samhället och arbetsmarknaden. 
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Reformens syfte 

Skälet till varför Arbetsförmedlingen fått uppdraget att genomföra denna reform, beror till stor 

del av den djupa kunskapen de innehar om de regionala och lokala arbetsmarknaderna inom 

landet, och för att de har Sveriges största platsbank. För närvarande är genomsnittet för 

nyanlända, från att de får uppehållstillstånd till att de får arbete cirka sju år. Att etablera sig på 

arbetsmarknaden tar i de flesta fall väldigt lång tid och upplevs för den nyanlände som ett 

personligt misslyckande. Under denna tid förlorar de nyanlända en stor del av den kunskap och 

arbetserfarenhet som de införskaffat i sina hemländer, då dessa kan ha kommit att bli inaktuella. 

 

Sysselsättningsgraden bland nyanlända med kort vistelsetid i Sverige 

(upp till fyra år) har sedan 1990 utvecklats i negativ riktning för kvinnor. 

Fram till år 2006 hade sysselsättningsgraden sjunkit till knappt 40 

procent för kvinnor, medan den uppgick till 60 procent för män. 

Invandrare från Asien och Afrika har haft svårast att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Statskontoret2011, 16). 

 

Detta visar att största problemet gällande kommunens ansvar för nyanländas integrering och 

etablering på arbetsmarknaden var att öka sysselsättningsgraden i grupper där den är väldigt låg. 

Detta menar den borgerliga regeringen har berott på att ansvarfördelningen gällande 

introduktionen varit otydligt utifrån flera aspekter bland kommunerna. 

 

Det har funnits en uppfattning om att kommunerna ensamt ansvarat för introduktionen för 

nyanlända, vid sidan av detta har det funnits myndigheter som genom andra enskilda 

integrationsuppdrag kommit i kontakt med nyanlända efter deras introduktion.  

Detta innebär i sin tur att nyanlända inte har haft möjlighet att ta del av statliga insatser 

exempelvis arbetsmarknadsinsatser i tillräckligt stor utsträckning. Kommunerna har därför byggt 

upp verksamheter vars ansvar egentligen ligger på andra aktörer.  

 

Den uppföljning som Integrationsverket gjort visar att få nyanlända under sin introduktion har 

haft en kvalificerad kontakt med arbetslivet, fått sin utbildning validerad samt haft kontakt med 
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Arbetsförmedlingen. Uppföljningen visar även att introduktionens innehåll också varierar 

kommuner emellan (Statskontoret 2011, 16). Kommunernas olika arbetsätt konstateras även i 

Välfärdsrådets rapport (2006). Det går först och främst att konstatera att det fanns en distinkt 

skillnad från hur kommunen skötte etableringsförsöken och hur det ser ut idag med 

arbetsförmedlingen som huvudansvarig . Det andra är att det fanns en skillnad kommuner 

emellan. 

 

Vad är en etableringslots? 

Arbetsförmedlingens tanke är att lotsen ska fungera som en mellanhand eller länk mellan den 

nyanlände och arbetsmarknaden. Lotsen arbete går just ut på att exempelvis stödja den nyanlända 

i allt från jobbsökaraktiviteter såsom; yrkesval- och studie, coachning, matchning, kontakt med 

andra myndigheter och stöd för olika samhälleliga frågor. Lotsar är privata aktörer, företag eller 

organisationer som ansökt och uppfyllt de uppsatta kraven samt blivit godkända av 

Arbetsförmedlingen. Även enskilda firmor kan agera som lotsar, förutsatt att de uppfyller 

kraven. Etableringslotsen uppdrag är att stärka den nyanländes nätverk, samt vara behjälplig till 

en snabbare och effektivare etablering 

 

För en integrering och etablering på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, utöver tillräckligt 

yrkeserfarenhet och kunskap om: det svenska samhället, språket och yrkeslivet skapande av ett 

socialt nätverk (Arbetsförmedlingen). Arbetsförmedlingen ordnar fram etableringslotsar efter 

lagen om valfrihetssystem, LOV. Detta innebär att ansökan till att bli etableringslots från de 

intresserade verksamheterna sker löpande, det vill säga att det inte finns ett slutdatum för att 

lämna in ett anbud. 

  

Ur Bourdieus synsätt kan detta uppfattas som att etableringslotsen bidrar med en utökning av det 

sociala kapitalet, då de nyanlända får kontakt med arbetslivet och på så sätt kunna försörja sig 

själv samt integreras in i samhället. Han menar att de inte räcker med ett prestigefull examen för 

att skaffa sig jobb utan att det krävs att; varje individ i en grupp eller nätverk antar en position, 

skapar sig relationer och därav utökas det sociala kapitalet (Broady 2002, s.53). 
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Granovetters teori om ”svaga band” kan förstås på så sätt att de nyanlända skapar sig kontakt, 

och på så vis utökar den nyanlände sitt sociala nätverk, och det kan hända att den kan komma 

och bli användbar i framtiden. När den nyanlände får en lots går den igenom Arbetsförmedlingen 

verksamhet, och detta kan betraktas som en ”mellanhand” enligt Granovetters teori. Lotsen 

tjänstgör på uppdrag av Arbetsförmedlingen och ett företag eller en organisation. Organisationer 

som till exempel skulle kunna syssla med lotsverksamhet är ”föreningar, branschorganisationer 

och idéburna organisationer” (Arbetsförmedlingen). Likaså kan även privata personer starta 

lotsföretag, däremot kan inte en kommun eller ett kommunalt bolag agera som etableringslots. 

 

Portes menar att därför är det viktigt med att ”en aktör har förmågan att säkerställa vissa sociala 

fördelar exempelvis, arbete, genom medlemskap i nätverk och andra sociala strukturer “ (Portes 

1998, s. 5). Och detta kan endast förekomma genom att denna aktör så ”snabbt blir självständiga 

och får möjligheten att bli självförsörjande, samt att integreras in i samhället i och med det in i 

arbetslivet” (Sabuni 2007). Statskontoret analys av en långtidsutredning från 2008 visar på att 

vid en ”förbättrad integration leder till omedelbara positiva och kraftiga samhällsekonomiska 

effekter (Statskontoret 2011, 16). 

 

Den som inte har ett nätverk, har inte tillgång till jobben heller. Detta bidrar med att de 

nyanlända blir helt utlämnade samt hamnar i utanförskap på grund av bristen av etableringen på 

arbetsmarknaden. Detta resulterar till att nyanlända blir isolerade och som i sin tur belastar 

samhället på ett ekonomisk och socialt sätt det vill säga minskad integration och ökad 

arbetslöshet. Genom att Sveriges ekonomi blir konkurrensstark, kan även välståndet i samhället 

stärkas. Detta kan göras genom att ta tillvara och främja nyanländas kompetens och drivkraft. 

 

”Avsaknaden av vidare sociala kontaktnät blir särskilt till nackdel när 

rekrytering bygger på informella kontakter och inte på rekrytering via 

formella rekryteringskanaler som arbetsförmedlingen eller annonser. 

Social nätverksrekrytering förvandlas till social nätverkssegregering, 

eftersom informationen om vakanser utesluter personer utan kontaktnät” 

( SOU 2005, s.283 ) 
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Etableringslotsen ersättning är prestationsbaserat, skälet är för att motivera lotsen så att den 

nyanlände ges en bättre förutsättningar och snabbare etablering i arbete och utbildning, samt 

skaffa sig egen försörjning. 

 

Nyanlända väljer sin etableringslots 

Nyanlända, vilka innefattas utifrån den nya lagen, kommer att bestämma sig för en av de 

etableringslotsar som Arbetsförmedlingen har avtal med. De nyanlända som inte kan alternativt 

vill välja lots, tilldelas en etableringslots ifrån ett ej valbart alternativt (Arbetsförmedlingen). I 

sådant fall finns möjligheten att de nyanlända får en olämplig lots som inte uppfyller deras mål 

eller krav. I det långa loppet så kanske detta snarare bidrar till något långsammare etablering på 

arbetsmarknaden, vilket följaktligen skulle gå emot syftet med reformändringen.  

 

Etableringsersättning 

Etableringsersättningen skiljer sig ifrån den tidigare så kallade introduktionsersättningen på så 

vis att den gäller över hela landet till skillnad från tidigare då kommunen hade ansvaret och 

kunde oberoende sätta nivå på introduktionsersättningen. Ersättningen gäller från det att den 

nyanlände får uppehållstillstånd och två år framåt.  

 

Etableringsersättning betalas ut av försäkringskassan, men beslutas av arbetsförmedlingen som 

”medverkar till upprättande av en etableringsplan och kan lämna för den tid som den nyanlände 

tillsammans med arbetsförmedlaren är med och skapar en etableringsplan”(Arbetsförmedlingen 

pdf 2011).  Rätten till etableringsersättning får den nyanlände genom att medverka till och följa 

den etableringsplan som upprättats. Storleken på ersättningen grundar sig på en bedömning av 

den nyanländes prestationsförmåga som måste ligga över 25 % för att bli berättigad till 

etableringsersättning. För dem som inte uppfyller kraven för ersättningen hänvisas till 

försörjningsstöd (Arbetsförmedlingen pdf 2011). 
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8. Diskussion 

I detta slutliga avsnitt återkopplar vi vårt syfte och frågeställningar och väver in samman teori 

och empiri med våra egna reflektioner. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, och även hur etableringsförsöken på 

arbetsmarknaden för nyanlända sett ut innan lagändringen trädde ikraft.  

 

Vad vi med säkerhet kan säga, utifrån den forskning som finns tillgänglig, är att nyanlända länge 

haft en svag ställning på den svenska arbetsmarknaden. Det har även visats i uppsatsen att en 

växande forskning kring det sociala nätverket och dess betydelse för etableringen på 

arbetsmarknaden finns. Utifrån vårt teoretiska perspektiv kan vi se att tillgången till ett socialt 

nätverk underlättar jobbsökandet. I och med lagändringen har ett nytt system tillämpats där bland 

annat etableringslotsen ingår. Vi betraktar även lotsen som en viktig beståndsdel i reformen 

eftersom lotsen ska introducera och slussa ut nyanlända på arbetsmarknaden.  

 

Den kan också förstås som så att den betonar vikten av socialt kapital eftersom den är till att 

stärka den nyanländes nätverk och vara de till hjälp för snabbare etablering på arbetsmarknaden 

och ett stärkande av det sociala kapitalet gör det enklare att få ut en vinst av sitt kapital. Bourdieu 

tre kapitalformer; ekonomisk kapital, de tidigare nämnda sociala kapital och den så kallade 

kulturella kapitalet. Vi menar att utöver avsaknaden eller bristen av socialt kapital så är även det 

kulturella kapitalet ett hinder för etableringen på arbetsmarknaden. De nyanländas kulturella 

kapital kan exempelvis vara att deras utbildningsbevis inte erkänns i Sverige. 

 

Detta för oss till vår fråga; hur kan den nya lagändringen betona vikten av socialt nätverk vid 

etablering på arbetsmarknaden? Tidigare forskning som utförts visar att ett av de stora 

problemen med att etablera de nyanlända på arbetsmarknaden har berott på individuella faktorer. 

Det vill säga de nyanländas språkkompetens, social nätverk, utbildning och erfarenhet. Något vi 

måste påpeka är att vi är medvetna om att socialt kapital inte bör ses som en enbart positiv 

begrepp. Vi menar att socialt kapital även kan skapa slutna grupperingar och nätverk, där 

individens möjligheter till att nå sina mål försvåras, till exempel att skaffa sig ett jobb, samt att 

man stänger ut andra. Exempelvis, i segregerade områden med hög arbetslöshet kan de boende 
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ha ett likartad socialt kapital där kontakterna utgörs av personer med sämre förutsättningar att 

etableras på arbetsmarknaden vilket gör det svårare för individen att nå sina mål. Eller så kan det 

vara tvärtom; en etnisk grupp med starka länkar hjälper sina egna gruppmedlemmar och stänger 

ut andra, exempelvis assyrier/syrianer i Södertälje. Utöver detta så öppnar socialt kapital många 

dörrar för en individ, och just detta är något som de nyanlända inte är privilegierade med. Socialt 

kapital är något som med åldern ökar och i vissa fall skapar starkare och bättre nätverk.  

 

Vi menar att trots att det är tänkt att socialt kapital ska utökas och knyta band så är frågan om 

lotsen själv har ett tillräckligt socialt kapital för att komma den nyanlända till nytta? Först och 

främst vill vi påpeka att det finns väldigt lite utredningar kring etableringslotsen eftersom att 

lagen och lotsen är relativ nya. Därför kan det vara svårt att uttala sig om detta, men vi anser att 

den hjälper till en viss grad. Beroende på vilka regioner lotsarna befinner sig i så tror vi att 

lotsarna har olika mängd av social kapital att erbjuda. Vi anser att i storstäderna så kan de 

nyanländas sociala kapital utökas mer än i mindre städerna. Eftersom det finns ett större antal 

människor och företag i storstäderna har lotsarna större möjligheter att stärka de nyanländas 

nätverk men även försöka på ett snabbare och verksammare sätt etablera dessa individer på 

arbetsmarknaden. Medan i de mindre städerna så kan lotsarna verksamhet begränsas på grund av 

de få resurserna som finns tillgängliga i staden. 

 

Reformändringen och den ansvarande myndigheten (AMS) är tänkt att fungera som länk mellan 

de nyanlända och arbetsmarknaden. Etableringslotsen blir då som den ersättande apparaten för 

socialt kapital, på grund av de nyanländas avsaknad av det. 

 

I teorin kan lotssystemet betraktas som ett bra tillvägagångssätt, men i praktiken har den inte 

funkat så bra som den tänkt göra. Detta är på grund av flera skäl, först och främst kan man 

diskutera lotsens ersättning som är prestation och resultatbaserat, ju snabbare den nyanlände 

kommer ut i arbete desto högre ersättning får lotsen. Vår åsikt om etableringsersättningen är att 

de nyanlända kan missgynnas av det för att lotsar kan vara mer benägna att slussa ut de i arbeten 

som de är överkvalificerade för, med tanke på att det finns nyanlända som har en högre 

utbildningsnivå sen tidigare i ursprungslandet, till exempel som akademiker. På grund av 
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ersättningen lotsen får av att få ut nyanlända så snabbt som möjligt kan en viss kompetens och 

erfarenhet gå förlorad.  

 

På vissa håll har det även kommit kritik mot etableringslotsarna som menar på att 

arbetsförmedlingen betraktar de nyanlända som arbetskraftsinvandrare när de i själva verket är 

flyktingsinvandrare. För flyktingar och skyddsbehövande som flytt ifrån konflikter är det inte 

alltid givet att snabbt slussas in i ett arbete strax efter man anlänt till ett nytt land (Sverigesradio 

2010). Vi anser att det inte alltid går att komma åt problemet med politiska åtgärder då en del av 

ansvaret ligger på individen eftersom det även måste finnas ett intresse och motivationsvilja hos 

de nyanlända att förbättra sin situation. I och med att många i den gruppen kommer hit från 

konfliktområden kanske motivationsviljan inte alltid finns i ankomsten. Fastän det finns intresse 

och vilja från den nyanlände samt de reformändringar som stiftats för att underlätta etableringen, 

så ligger en del av ansvaret även på arbetsgivaren eftersom det är dem som i slutändan väljer om 

en nyanländ ska anställas eller inte. Ibland tycks alltför höga krav sättas på mindre krävande 

arbeten som medför att nyanlända utesluts från rekryteringen, och det är även möjligt att 

arbetsgivaren är färgad av egna åsikter som kan leda till diskriminering.  

 

Etableringslotsen kan också diskuteras utifrån Granovetters teori om svaga band. När lotsen 

leder till ett jobb dyker möjligheter upp för den nyanlände att skapa kontakter på arbetsplatsen 

som i framtiden kan komma att bli användbara. Om kontakten sen byter jobb skapar han också 

en länk mellan nätverken vilket kan anses vara till en fördel för den nyanlände eftersom den 

ingår i den förbindelse av svaga band som kontakten skapar mellan nätverken.  

 

På samma sätt gäller det om den nyanlände byter jobb då den behåller sina kontakter som knutits 

på den gamla arbetsplatsen samtidigt som den skapar andra kontakter på sin nya arbetsplats. Som 

nämnts i analysen kan även lotsarna betraktas som en ”mellanhand”, som enligt Granovetters 

teori slutligen leder till ett jobb vilket ytterligare betonar vikten av våra teorier. Det är 

fördelaktigt att så fort som möjligt komma ut i arbetslivet, skapa kontakter och referenser, för att 

få bättre förutsättningar gällande möjliga arbeten i framtiden och minska risken att hamna i en 

fälla där man står utan jobb under en längre period. För annars finns risken att man förlorar sina 
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färdigheter medan andra som ständigt arbetar utvecklar sina och i högre grad blir 

konkurrenskraftiga för andra jobb. Risken finns också att arbetsgivaren i sig befarar att man är 

undermålig. Därför ser vi också etableringslotsen som en fördel som kan främja skapandet av ett 

socialt nätverk där man både utökar sitt sociala kapital och kontakter av svaga band som i sin tur 

underlättar etableringen på arbetsmarknaden.  

 

Resultatet Granovetter fick fram genom sin studie visade på att informella metoder var det 

vanligaste tillvägagångssättet hos respondenterna, och den metod de var mest nöjda över. 

Tillgången till ett socialt nätverk hade möjliggjort för de nyanlända invandrarna att inte enbart 

förlita sig på arbetsförmedlingen, speciellt i framtiden. 

 

8.1 Slutsats 

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är i det stora hela ett steg mot rätt 

riktning både ambitions- och tankemässigt. Avsikten att etablera och ta tillvara på de nyanländas 

kompetens har regeringen visat att det är viktigt men främst för att de ska bli självförsörjande. 

Som det konstaterats i resultat & analys fanns det en tydlig skillnad i tillvägagångssätt 

kommunerna bedrev de nyanländas etablering på arbetsmarknad men med den nya lagändringen 

har ett officiellt tillvägagångssätt införts. Detta ger de nyanlända i högre grad mer likartade 

möjligheter att hitta ett jobb till skillnad från hur det var förut där vissa fick ta del av ett större 

antal insatser och andra inte alls. Den första tiden i Sverige blir också mer givande och går inte 

förlorad på samma sätt som tidigare. Arbetsmarknadsinriktningen är numera betydligt mer 

tydligare i och med att Arbetsförmedlingen har ansvaret och den nya lagens utformning, speciellt 

det med lotssystemet. 

 

Vi anser att det sociala nätverket är av stor betydelse inte bara för att hitta ett arbete men även 

rätt arbete. Därför anser vi att det är viktigt för nyanlända invandrare att skapa sig ett socialt 

nätverk när de kommer till Sverige, och lotssystemet som är tänkt att hjälpa de med det är en bra 

start. Dock kan ersättningssystemet för lotsarna förbättras, för närvarande kan lotsens största mål 

vara att slussa de nyanlända så snabbt som möjligt ut på arbetsmarknaden. Under arbetets gång 

har vi insett vilken nytta det är att ha ett socialt nätverk och de utredningar och studier vi tagit del 
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av påvisar detta. Vi kan därför också sen ett samband mellan personliga kontakter och arbete. 

Eftersom lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är så pass ny är det lite 

svårt att uttala sig om hur väl introduceringen till arbetsmarknaden fungerar, men vi anser att det 

kanske kan vara uppslag för ny forskning längre fram i tiden. 

 

Som avslutande kommentarer vill vi säga att detta arbete har vidgat våra vyer då vi har förstått 

betydelsen av det sociala nätverkets vikt av att hitta ett arbete. 
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