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Sammanfattning 
Bakgrunden till denna studie bygger på sambandet mellan delaktighet och hälsa. Tidigare studier visar 
att tillgänglighet till integrationsinsatser ökar hälsan hos den aktuella målgruppen. Syftet med studien var 
att undersöka om Arbetsförmedlingens etableringsarbete i Kristianstad använder sig av ett 
hälsofrämjande perspektiv, genom att fokusera på vilka faktorer som enligt arbetsförmedlarna har 
betydelse för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, samt hur det påverkar nyanländas delaktighet 
i samhället. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har samlat in material genom semistrukturerade 
intervjuer med arbetsförmedlare. För att analysera materialet användes innehållsanalys. Resultatet visar 
att språket, samt tillgång till arbetslivserfarenhet genom etableringsinsatser är avgörande faktorer för att 
nyanlända ska kunna integreras i arbetslivet. Ett annat fynd var att kulturella faktorer påverkar 
etableringen för nyanlända, inte minst då språket också utgör ett hinder för kommunikation. En 
problematik som framkom under intervjuerna var att arbetsförmedlarna ansåg att det fanns vissa brister i 
regelverket kring etablering i form av homogenisering av vilka insatser som är tillgängliga för målgruppen. 
Arbetsförmedlarna upplevde att detta påverkade möjligheterna att individualisera insatser för nyanlända.  
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Abstract 
The background for this study is that there is a connection between health and how much a person 
participates in society. Previous studies show a correlation between the access to integration efforts and 
the promotion of one’s health. The purpose of this study is to analyze how the regulations concerning 
establishment for immigrants on the Swedish labor market, put up by the Swedish government, is 
implemented and functioning out of a health perspective, specifically in the municipality of Kristianstad. A 
qualitative method was chosen and data was collected through semi-structured interviews conducted on 
workers from The Swedish Public Employment Service in Kristianstad, the official contractors for the 
national establishment reform. To analyze the material, a content analysis was used. The results showed 
that knowledge of the Swedish language is one of the main factors to become integrated in society, 
alongside possibilities to gain work experience through internship provided by the The Swedish Public 
Employment Service. Another finding was the occurrence of cultural factors on the labor market, affecting 
the immigrants’ way to integration, even more so if their Swedish language skills were limited. A problem 
that emerged from our study showed that the participants experienced a homogenization within the 
establishment reform which restricted their possibilities to individualize the actions for each participant.  
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Förord 

Intresset för att skriva om integration och hälsa grundar sig dels i vår första praktik på 

utbildningen som gjordes på SFI. Där kom vi båda i kontakt med målgruppen och viss 

problematik som rör målgruppen och intresset väcktes. En annan viktig faktor är att ämnet idag 

är aktuellt och att vi tror att det kommer fortsätta vara det en tid framöver. Genom att göra den 

här studien är vår förhoppning att bli mer förberedda inför vår framtida yrkesroll som 

folkhälsopedagog. Det har varit en intressant och lärorik process där vi har jobbat i team och 

delat upp arbetet lika. Efter att ha avslutat denna uppsats har vi insett att det finns så mycket 

mer inom integration och hälsa som vi hade velat titta närmare på och som tillhör vårt 

ämnesområde. Den här studien hade inte varit möjlig utan den snabba respons och samarbete 

vi har haft med Arbetsförmedlingen i Kristianstad. Vi vill tack alla våra informanter som tog 

sig tid att ställa upp på intervju - vi hoppas att detta arbete gör era röster rättvisa. Vi vill också 

tacka vår handledare Oscar Andersson för att han trodde på oss, och stöttade oss att göra vårt 

bästa. Bosse Nilsson, tack för dina värdefulla tips (less is more!). Ett stort tack till våra familjer 

som har stöttat oss och fått stå ut med vår frånvaro under den här terminen. Till sist: ett stort 

tack till varandra, med hjälp av många koppar kaffe och te lyckades vi göra detta till en rolig 

upplevelse!  

 

 

Kristianstad, 26 maj 2017 

Alma Efendija och Jennifer Tónlist 
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Begreppsdefinitioner 
Anhöriginvandring: Migrationsinfos (2017) definition av anhöriginvandring är när en person 

flyttar till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller 

ett svenskt medborgarskap. 

 

Arbetsförmedlare/Informanter: I detta arbete refererar vi till vår studiedeltagare som 

antingen informanter eller arbetsförmedlare. 

 

Asylsökande: Migrationsverkets (2017) definition av asylsökande är en person som tagit sig 

till Sverige för att söka skydd men som ännu inte fått ett slutgiltigt svar på sin asylansökan. 

 

Deltagare: Syftar på deltagare som är inskrivna i Etableringen 

 

Etableringen: Ordet i bestämd form syftar till den etableringsreform som Arbetsförmedlingen 

erbjuder nyanlända på uppdrag av regeringen, samt används i vissa fall som en förkortning av 

Etableringsavdelningen på Arbetsförmedlingen 

 

Etablering: Ordet i obestämd form syftar till att beskriva processen komma in i ett samhälle. 

Se även integration. 

 

Integration: Den process som människor från andra kulturer genomgår för att anpassa sig till 

majoritetssamhället (Expo skola, 2017). 

 

Migration: Immigrants Institute (2017) definierar migration som en övergripande benämning 

för processen att lämna ett land och bosätta sig i ett annat. 

 

Nyanlända: Migrationsverkets (2017) definition av nyanlända är en person som har blivit 

beviljat uppehållstillstånd och som är mottagen i en kommun. 
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Inledning 
Migrationsverkets siffror visar att under 2016 fick Skåne ta emot ca 9000 utländska medborgare 

som beviljats uppehållstillstånd, varav 624 flyttade till Kristianstad (Migrationsverket, 2017). 

Enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsplan (2017) kommer många av de personer som sökt 

asyl under 2015 att få uppehållstillstånd, vilket också utgör ett grundvillkor för att få ta del av 

Regeringens lag om etablering för vissa nyanlända. Enligt denna lag som trädde i kraft 2010, 

ska Arbetsförmedlingen med hjälp av Länsstyrelsen, Migrationsverket samt kommunerna 

samarbeta för att effektivisera arbetet med att etablera nyanlända i samhället. Det är dock 

Arbetsförmedlingen som samordnar och har ansvar över insatserna, även fast samverkan mellan 

de olika aktörerna är av betydelse för ett lyckat arbete (Regeringen, 2015). 

Arbetsförmedlingens främsta uppdrag med Etableringen är att påskynda och underlätta 

nyanländas väg till arbete eller studier samt ge individen förutsättningar för egenförsörjning 

(Arbetsförmedlingen, 2017). I Kristianstad har man valt att dela upp Etableringen i olika spår, 

ett arbetssätt som även anammats nationellt. Inledningsvis får den inskrivna deltagaren en 

introduktion där det informeras om upplägget för inskrivningstiden samt om Försäkringskassan, 

kommunen och Skatteverket. Efter detta steg får deltagaren träffa en handläggare som jobbar 

med kartläggning där det fastställs vad deltagaren har med sig för kompetens och betyg, för att 

kunna besluta vilket spår som kan passa personen. Handlar det om en person som har kommit 

igång med att lära sig språket, har med sig tidigare erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke, 

finns snabbspåret som en möjlighet för att skynda på vägen ut till arbete. För de deltagare som 

behöver grundkunskaper i språket och rustas inför arbetslivet gäller spår 1. I spår 2 finns 

språkträningen kvar men här är deltagaren redo att ta ett arbete och handläggarna kan fokusera 

på att få ut deltagaren i arbetslivet Det finns individer som redan under introduktionen visar att 

de är i behov av rehabilitering av fysiska eller psykiska hälsoskäl, och som då kan flyttas över 

till ett rehab-team för hälsosamtal. Tidsramen som Arbetsförmedlingen har att jobba med de 

nyanlända som skrivs in på Etableringen sträcker sig totalt över två år (Arbetsförmedlingen, 

2014).  

Handläggarna som jobbar med Etableringen på Arbetsförmedlingen är myndighetspersoner 

som spelar stor roll i utövandet av Regeringens lag, inte minst när det kommer till att ha nära 

kontakt med målgruppen. Att titta på om deras arbete inkluderar hälsa och hälsopromotion är 

viktigt, på grund av den enkla anledning att Etableringen utgör den huvudsakliga nationella 

plan som finns gällande integration, och att vi tror att studier om vilka faktorer som påverkar 

förutsättningar både positivt och negativt för nyanländas integration kan vara värdefull kunskap 

i arbetet med detta. 
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Bakgrund  
Länsstyrelsens rapport (2011) betonar att arbetets betydelse för delaktigheten i samhället inte 

bör underskattas. Delaktighet handlar både om att få göra sin röst hörd och om att få möjlighet 

att bidra med egna initiativ och eget arbete. Det finns därför ett klart samband mellan den egna 

hälsan och hur mycket en person är delaktig i samhället. Att kunna se sina möjligheter och få 

chansen att själv navigera mot självförsörjning främjar människors hälsa. Arbete kan kopplas 

till sociala nätverk, ekonomisk och social självständighet samt meningsfullhet, vilket gör det 

till ett aktuellt ämne att ta upp när vi pratar om hälsa. Enligt flera studier och rapporter har 

arbete en inverkan på hälsa och kan vara en främjande faktor, samtidigt som brist på detsamma 

kan utgöra en ohälsofaktor skapar sämre hälsa hos individer (Folkhälsomyndigheten 2014).  

 

Hälsa 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Enligt denna definition handlar hälsa inte bara om frånvaro av sjukdom 

eller orkeslöshet, utan är också en resurs som aktivt stärker individens kapacitet i stort 

(Pellmer,Wramner & Wramner, 2012). Eriksson & Lindström (2010) skriver att hälsa berör och 

påverkar alla människor och kan därför ses som en resurs där samhällsvinster kan uppnås. 

Antonovsky (1991) beskriver att människan inte ska definieras som antigen frisk eller sjuk utan 

att det handlar om grader av hälsa och ohälsa. Vidare menar författaren att människan kan 

använda sina goda resurser för att klara av olika påfrestningar i livet. 

Enligt forskningsrapporten Hälsa i centrum för etableringsprocessen (2015) framkommer att 

frågor om migration, hälsa och etablering aldrig varit lika aktuella som idag. Migranters hälsa 

och hälsorelaterade frågor utgör i allt större utsträckning avgörande folkhälsoutmaningar för 

regering och samhälle. Författarna menar att arbete, social hållbarhet samt fungerade 

förhållanden mellan individ och samhälle, utgör förutsättningar för god hälsa. De menar också 

att den ökande invandringen har medfört en betydande utmaning på systemen för mottagande 

och etablering. Samtidigt står Sverige inför en framtida demografisk situation där att allt färre 

ska kunna försörja allt fler. Därför är det av stor vikt att de nyanlända kan etableras på 

arbetsmarknaden snabbt och ändamålsmässigt så att de kan bli ett viktigt tillskott till 

arbetskraften i Sverige. Ejlertsson (2009) menar att promotivt arbete utgår från att skapa 

jämlikhet i hälsa genom att arbetet sker ur ett salutogent perspektiv och där individer ges 

möjligheter att själva ta kontroll över och kunna påverka sin hälsa i en positiv riktning. Det 

salutogena perspektivet innebär att fokus ligger på faktorer som är hälsobringande, såsom att 

se till varför människor håller sig friska istället för att inrikta sig på varför människor blir sjuka, 

som representerar ett patogent perspektiv. Naidoo & Wills, (2007) förklarar att folkhälsoarbete 

handlar om att arbeta för att skapa miljöer och förutsättningar som gör det lättare för individen 

att välja en hälsosam livsstil. Lindert et. al (2008) menar att det finns en stor risk att drabbas av 

psykisk ohälsa för de individerna som genomgår den svåra processen att integreras i ett nytt 

land. Författarna påtalar dock att den psykiska hälsan kan antas vara influerad av erfarenheter 

och levnadsförhållanden från hemlandet där individerna kan ha varit med om våld, krig och 

tortyr. Under migrationstiden kan en riskfaktor för ohälsa vara den tid som migrationen tar och 

den osäkerhet som medföljer. När individerna får sitt beslut och får stanna i det nya landet, 

ligger riskerna för ohälsa i levnadsvanor samt legal och social status i det nya landet.  
 

Hamilton (2015) hävdar att en flykt till ett nytt land inte kan göras av alla människor. Det är 

enligt författaren bara de starkaste och friskaste individerna som klarar en flykt. Detta kan även 

förklaras genom Healthy migrant effect som innebär att de personer som klarar en flykt har en 

bättre hälsa jämfört med hemlandets övriga befolkning samt det nya landets befolkning. Flera 
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studier har visat att invandrare har ett bättre hälsotillstånd än infödda i USA, Kanada och 

Australien, men det finns inte lika stort stöd till förekomsten av Healthy migrant effect i Europa. 

Moullan & Jusot (2014) menar att det finns länder i Europa som tar emot nyanlända vars hälsa 

är bättre än landets övriga befolkning men att det är långt ifrån alla länder i Europa. Författarna 

menar att de förutsättningar nyanlända har i det nya landet samt de påfrestningar som följer kan 

påverka hälsan negativt till den grad att individerna som en följd får sämre hälsa. De faktorer 

som påverkar hälsan negativt för nyanlända i det nya landet kan bland annat vara att de 

färdigheter som förvärvats i hemlandet inte tillgodoräknas i det nya landet. Diskriminering på 

arbetsmarknaden kan leda till att nyanlända oftare än ursprungsbefolkningen accepterar jobb 

med lägre löner och hårdare arbetsförhållanden än sina nya landsmän. Förlusten och bristen av 

sociala nätverk leder ofta till isolering samt sämre psykisk hälsa. Svårigheter att kommunicera 

och göra sig förstådd i bland annat hälso-och sjukvården gör att de kan uppleva 

mindervärdeskomplex. Sammanfattningsvis menar författarna att en flytt till ett nytt land kan 

innebära en långsiktigt negativ inverkan för nyanlända. Den svåra processen att integreras i ett 

nytt land kan därför associeras med högre risk för att drabbas av psykisk ohälsa (ibid.).  
 

  

Delaktighet och inflytande 

Våren 2003 stiftade Sveriges regering 11 folkhälsomål som skulle lyfta fram och stärka 

viktiga bestämningsfaktorer för hälsan. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsomål 1 är just 

Delaktighet och inflytande som är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 

folkhälsa. Pellmer, Wramner & Wramner (2012) menar att det för att uppnå målet bör läggas 

stor vikt vid social delaktighet, kulturell frihet, acceptans och uppmuntran. Det utgör också 

kriterier för att skapa större utrymme för personer med exempelvis lägre socioekonomisk 

position eller andra utsatta grupper i samhället att känna delaktighet och inflytande. I 

Länsstyrelsens rapport (2011) framkommer att ju mer det satsas på att öka de nyanländas 

maktresurser desto bättre borde hälsan bli, vilket också ökar möjligheten till en bättre 

etablering. Även inflytandet över den egna livssituationen har framkommit som en viktig del i 

det hälsofrämjande arbetet. Enligt Folkhälsomyndigheten (2005) formas människors hälsa i 

ett samspel mellan individuella förutsättningar och den omgivande sociala miljön. För att må 

bra behöver människor känna delaktighet och möjlighet att påverka sina egna liv och 

samhällsutvecklingen. Att individer känner sig socialt delaktiga är även en förutsättning för 

att de ska kunna förstå det samhälle de lever i.   
  

Under 1950-talet skrev Barnes (1954) om sociala nätverk i förhållande till hur det har en 

inverkan på hälsa och attityder för människor. Det som undersöktes var bland annat beteende 

och mående i relation till politisk aktivitet och tillgänglighet till arbete samt familjeliv, vilket 

betyder att det både var de personliga nätverken såsom de samhälleliga som analyserades. 

Barnes menade att de sociala strukturer som en människa lever inom har en stor inverkan på 

individers beteende och i förlängningen delaktigheten de upplever i samhället.  

Ytterligare studier under 70-och 80-talet visade att bristen på sociala nätverk och social 

trygghet ökade risken för dödlighet när det kom till nästan alla aspekter av hälsa, just kopplat 

till delaktighet i samhälle och känslan att tillhöra en grupp. Berkman, Glass, Brissette & 

Seeman (2000) skriver om att starkare band så som vänskap och familj spelar störst roll, även 

om “svaga” band, exempelvis via arbetsplats, kollegor eller socialt stöd också är av viss 

betydelse. Det finns en stark koppling mellan att en invånare i en kommun har bra relationer 

inom samhället den lever inom och att personen känner starka band till platser, organisationer 

och grupper som finns där - med ett annat ord: att personen känner delaktighet. Det är även så 
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att kontaktnät i samhället såväl som personliga nätverk har en stor inverkan på möjligheten att 

påverka den egna situationen. Vidare hävdar författarna att det finns kopplingar mellan att ha 

en stark, tydlig struktur vid guidning in i ett nytt samhälle och att lyckas tillgodogöra sig de 

integrationsinsatser som erbjuds av exempelvis regering eller kommun, av den anledningen 

att starka influenser har inverkan på beteende och attityd. Även Bourdieu (1986) menar att de 

sociala resurser som finns tillgängliga genom nätverk där personen känner delaktighet skapar 

ett socialt kapital som spelar roll när det kommer till hälsa. En person med ett gott socialt 

kapital har större möjligheter att förbättra sitt hälsotillstånd. Zdravkovic et. al (2016) skriver 

att en viktig förutsättning till deltagande och möjlighet att etablera sig i samhället för 

nyanlända är en god hälsa. Författarna beskriver att det är en utmaning i sig att flytta till ett 

nytt land, men att orsaken bakom flytten är en viktig faktor för hur fort, samt hur väl en 

individ integreras i samhället. Flyttar individen till ett nytt land på grund av jobb eller studier, 

kan tala eller förstå språket eller har varit i kontakt med landet på olika vis, blir det lättare att 

anpassa sig i det nya landet. Även de som flyttar till ett nytt land för att komma till en 

anhörig; så kallad anhöriginvandring, har något lättare att integreras då den anhörige i viss 

mån kan vara behjälplig i den etableringstid som följer. För personer som flytt sitt hemland 

från krig och förföljelse kan däremot förändringen av tillvaron bli drastisk. Flykten till det nya 

landet kan innebära att lämna nära och kära bakom sig i hopp om att senare kunna återförenas, 

varpå en tid av osäkerhet följer. Det är ofta är en jobbig upplevelse att ta sig till ett nytt land 

samt att anpassa sig i det nya landet (ibid.).  
 

Integration 

Brommé, Rönnqvist & Schölin (2007) skriver om hur den huvudsakliga invandringen i 

Sverige från 70-tal och framåt till störst del bestod av anhöriginvandring. I svensk 

invandringspolitisk historia kan vi se hur ett mönster i hur integrationsarbetet vid denna tid 

riktades in på att förse människor med ett dugligt liv med rättigheter och förmåner vad gäller 

exempelvis skola och sjukvård framför att prata om jobb eller arbetsmarknaden. Tankesättet 

ledde så småningom till att de regioner som under tidigt 90-tal tog emot stora grupper av 

invandrare såg en växande arbetslöshet bland just den målgruppen, samt att det inte fanns 

tydliga åtgärder och insatser som svar på problemet. Denna upptäckt blev grundläggande 

förankring till att utveckla mottagnings- och introduktionssystemet på kommunal samt 

nationell nivå samt knyta samman dessa med arbetsmarknaden. Borevi & Myrberg (2010) 

beskriver att början av 1980-talet började svensk politik inse det faktum att den stora 

arbetskraftsinvandringen som skett i Sverige i början av 1970-talet hade lett till störst 

invandring i storstadsområdena, och att det nu ett decennium senare handlade om 

anhöriginvandring till samma områden, vilket ansågs vara ett problem.  

 

Ansvariga för flyktingmottagande var vid denna tidpunkt Arbetsmarknadsstyrelsen. Tidigt 80-

tal beslutades att Arbetsmarknadsdepartementet skulle tillsätta en arbetsgrupp, som beslutade 

att problemet med för hög koncentration av invandrare i storstadsområden skulle motverkas 

genom att exempelvis kvotera ut flyktingar till kommuner enligt överenskommelse baserad på 

bland annat tillgång till bostäder, jobb och skolplatser. Att arbeta med kvotering skulle främja 

och snabba på integrationen i samhället och kom att påverka hur vi arbetar med integration än 

idag. Det framgick dock en viss problematik i arbetsgruppens uppgift: Hur skulle 

invandrarnas egna uppfattningar och önskemål tas i åtanke när arbetsgruppen placerade 

människor utifrån praktiska möjligheter, inte emotionella? Enligt arbetsgruppen togs inte den 

emotionella aspekten i åtanke, men däremot var det att föredra att människor av samma 

nationalitet hamnade i samma områden då det ansågs underlätta bevarandet av den egna 
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kulturen samt för kommunikation med målgruppen. Av samma anledning var det av intresse 

att motverka en alltför stor blandning av nationaliteter.  
 

Flyktingpolitiken har hett diskuterats under hela 1990-talet och så även idag, då dilemmat 

mellan individens valfrihet och svenska samhällets praktiska logik kvarstår. Redan 2007 kom 

förslaget om ett ettårigt etableringsprogram på tal, då några kommunalråd från södra Sverige 

gick ihop i öppen vädjan till regeringen om ett program som skulle binda nyanlända att stanna 

kvar i den av kommunen erbjudna bostaden för att bättre integration och en högre besparing 

för svenska samhället. Detta skapade en politisk diskussion på regeringsnivå då många partier 

(bland annat vänsterpartiet) ansåg att det var en inskränkande av individernas frihet att beröva 

dem möjligheten att själva välja vart de ville bo och senare också arbeta (ibid.). 
 

Arbetsliv 

Vilhelmsson, Östergren & Cuadra (2015) menar att det är viktigt att se till att nyanlända får ta 

del av samhällets sociala kapital, för att förhindra att de hamnar i en långvarig och ond spiral 

av social marginalisering och försämrad hälsa. Genom att få nyanlända ut i arbetslivet så att 

de får en inkomst, ett socialt kontaktnät och att de känner socialt värde – vilket utgör relevanta 

faktorer för att uppnå god hälsa, ökas även anpassningen till omgivningen både kollektivt och 

individuellt. Författarna menar att de sociala relationer som är viktiga för den psykiska hälsan 

samt det aktiva deltagandet i samhället förbättras i skapandet av sociala nätverk tillsammans 

med känslan av tillit för de människor som finns i det samhälle personen lever i. Att ha ett 

arbete utgör en strukturerande och stabiliserande faktor i människors liv. Hanson (2004) 

menar att arbetet och arbetsplatsen där fler människor finns kan bidra med arbetsglädje, 

stolthet och välbefinnande för individens hälsa. De som har svårt att få tillträde till eller har 

svårt att fortsätta i arbetslivet tillhör de grupper som har eller utvecklar sämre hälsa och som 

därför blir mer sårbara för olika former av påfrestningar i livet (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Nordström, Skans & Åslund (2005) menar att den svenska arbetsmarknaden är etniskt 

segregerad. Även Edin et al. (2003) skriver att invandrare oftast jobbar med andra invandrare 

och framförallt de som kommer från det egna födelselandet. Ur ett etableringsperspektiv kan 

etniskt knutna nätverk vara positiva, då det många gånger kan leda till en väg in på 

arbetsmarknaden genom kontakter. Det som kan ses som problematiskt är att sociala nätverk 

som endast inkluderar invandrare kan innebära brist på referenser för att komma i kontakt 

med svenskar på arbetsmarknaden (ibid.). Det finns faktorer som utgör vissa hinder för 

nyanlända att få jobb. De nyanländas kunskaper är begränsade dels på grund av det nya 

språket och det nya samhället, samtidigt som det finns svårigheter i att få utbildningar och 

yrkeserfarenhet från hemlandet bedömd och validerad. En annan del är förekomst av 

diskriminering i olika former från exempelvis arbetsgivare eller kollegor (Vilhelmsson, 

Östergren & Cuadra, 2015).  
 

I en studie från 2007 av Bloch förklaras och undersöks vilka faktorer som är relevanta när det 

kommer till integration på arbetsmarknaden i England. Enligt Home Office (den statliga 

myndighet som hanterar integrationsfrågor i England) är språkkännedom samt anställning 

baserat på kompetens, två av de viktigaste faktorerna för att kunna uppnå full potential med 

nyanländas integration i samhället. I en nationell utredningsrapport för att utveckla riktlinjer 

för det brittiska integrationsarbetet från 2003 fastställdes att några av de största hindren för 

integration på arbetsmarknaden är brist på adekvat utbildning, svårigheter att tillgodogöra sig 

möjligheter samt diskriminering på arbetsplatser. Några av de riktlinjer som sattes upp efter 

rapporten var i likhet med den svenska etableringsreformen att öka tillgängligheten till praktik 

och arbetsträning samt språkundervisning under etableringsprocessen. Blochs studier visade 
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att det finns en högre prevalens av anställningar bland nyanlända som hade goda 

språkkunskaper i engelska än bland de som inte har det, samt att de som tidigare deltagit i 

praktik eller annan arbetsinriktad aktivitet var tre gånger mer sannolika att ha ett arbete 3-5 år 

efter ankomst till landet än de som inte haft det. Studierna visade också att nyanlända själva 

ansåg språket som en av de största barriärerna för att komma in på arbetsmarknaden, samt att 

de efterfrågade hjälp att kunna anpassa sig efter kulturella koder och 

arbetsmarknadsrelaterade fenomen i det brittiska samhället. Enligt den brittiska 

etableringsreformen finns det en hälsoaspekt med att få människor ut i meningsfulla arbeten 

så snart som möjligt. Dock antyder respons från deltagare att det finns andra behov än arbete 

att uppfylla för att kunna genomföra en lyckad integration, exempelvis hälso- samt socialt 

relaterade. Enligt Bloch är det just språkutbildning och språkpraktik som måste utvecklas för 

att möta behovet hos målgruppen, samtidigt som det ligger i hela nationens intresse att utbilda 

arbetsgivare gällande diskriminering. Endast om Etableringen ser till mjuka värden och social 

utveckling kan full integration uppnås och därmed även gynna arbetsmarknaden genom 

tillväxt (Bloch, 2007).  
 

I en svensk studie från 2004 där asylsökande i olika åldrar intervjuades framgick det att 

samtliga informanter upplevde en negativ effekt av att vara asylsökande när det bland annat 

kom till arbetsmarknaden. Unga män angav att de kände en press på sig att arbeta och försörja 

sina familjer, vilket vissa gånger kunde leda till att de accepterat att arbeta under låga 

arbetsvillkor, utefter vad de trodde var förväntat av dem (Brekke, 2004). Brekke menar att de 

unga männens förhållningssätt till arbetsmarknaden inte är en överraskning, då möjligheten 

till arbete har bevisats vara svårare för just asylsökande. Vidare visar studien även att många 

asylsökande upplever att de måste hålla tillbaka med drömmar och karriärmål, samt att det 

finns en uppgivenhet inför att lära sig svenska under denna tid då många - i synnerhet 

föräldrar, känner en emotionell stress över att eventuellt behöva återvända till hemlandet. 

Även om informanterna uppgav att de inte kände sig inkluderade av det svenska samhället 

under sin väntetid, angav samtliga att de upplevde sig som samhällsmedlemmar samt att de 

ville stanna kvar i Sverige om den möjligheten fanns. Med avstamp i studiens fynd hävdar 

Brekke att det är ett misstag att se på uppförande och beteende under asyltiden som 

representativt för individers attityd och förmåga att integreras i samhället via språk och arbete 

efter en längre tid (Brekke 2004).  
 

Mcdermott & O’Dell (2001) skriver om kultur som en faktor för kunskapsinlärning på 

arbetsplatsen. I denna studie undersöktes hur företagskultur påverkar individers möjlighet till 

prestation. Studien utgår från kultur knuten till arbetsplatsen, och tar inte hänsyn till aspekter 

landstillhörighet eller språkkunskaper. Ett av fynden var att det finns en stark koppling mellan 

att känna kulturtillhörighet på arbetsplatsen och arbetsprestation, oberoende av personens 

motivation till arbete; alltså hur väl personen känner sig delaktig i den kultur som förekommer 

på en arbetsplats, kontra hur väl personen kan eller vill utföra sitt arbete. Författarna menar att 

det kan bero på vilka förutsättningar arbetstagaren har när det kommer till att kunna ta del av 

information och kunskap på arbetsplatsen. Ansvaret hos arbetsgivaren blir därför att se till hur 

denna kunskap kommuniceras samt att vara medveten om vilken roll företagskulturen spelar, 

om denne vill få ut högsta potential av sin arbetskraft (ibid.).  
 

Etablering 

För att bryta utanförskap och etablera nyanlända i samhället ansåg Regeringen att det krävdes 

en etableringsreform, då det visat sig att mottagandet av nyanlända under längre tid fungerat 

dåligt. Den 1 december 2010 trädde lagen (2010:197) om etableringsinsatser i kraft och i 
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samband med detta infördes en ny reform i Sverige – Etableringsreformen 

(Arbetsförmedlingen, 2017). Enligt Arbetsförmedlingens återrapportering (2012) var syftet 

med reformen att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet genom att ge de 

nyanlända goda förutsättningar för egenförsörjning samt stärka deras aktiva deltagande i 

arbets- och samhällslivet. I och med den nya lagen och utvecklandet av Etableringsreformen 

övertog Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för nyanlända från kommunerna. 

Svensk författningssamling 2010:197 t.o.m. Svensk författningssamling 2016:754 visar på 

andra ansvariga myndigheter inom Etableringsreformen. Länsstyrelsen ska ”främja 

samverkan mellan berörda kommuner och myndighet, företag och organisationer som 

anordnar aktiviteter för nyanlända.”. Kommunen är skyldig att se till att samhällsorientering 

erbjuds till de nyanlända, de har även ansvar för tillgång till bostäder, SFI- Svenska för 

invandrare och de arbetsökandes barn och ungdomar. Regeringen ska meddela föreskrifter om 

samhällsorienteringens innehåll och omfattning. Arbetsförmedlingens roll är att ” samordna 

etableringsinsatser enligt denna lag och vara stödjande och pådrivande i förhållande till 

berörda parter.” (Sveriges Riksdag, 2017). Målet med lagen är att underlätta och påskynda 

vissa nyanlända invandrares etablering i samhälls- och arbetslivet. Lagen gäller den som är 

nyanländ till Sverige, som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats ett 

uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av 

dessa. Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 18 men inte 20 år, förutsatt att personen 

saknar föräldrar här i landet (Sveriges Riksdag, 2017). 

Etableringsreformens insatser - Arbetsförmedlingen 
Enligt Arbetsförmedlingen (2017) har varje individ som är inskriven i Etableringen en 

personlig etableringsplan med de insatser som behövs för just den individen. 

Etableringsplanen ska vara upprättad inom två månader från det datum då personen erhållit 

uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen försöker se till att i ett tidigt skede försöka träffa den 

nyanlända personen för att kunna identifiera erfarenhet, kompetenser och yrkesambition. Det 

görs även en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser. Under det första mötet 

får den nyanlände även information om vad det innebär att vara med i Etableringen, vilket 

stöd som erbjuds samt vad som förväntas av deltagaren. Arbetsförmedlaren och deltagaren 

utformar, reviderar samt följer upp Etableringsplanen. Planen ska normalt omfatta aktiviteter 

på heltid och innehålla svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, arbetsförberedande 

aktiviteter och/eller arbetsmarknadspolitiska program. Om personen på grund av ohälsa eller 

funktionsnedsättning inte kan delta på heltid kan etableringsplanen innehålla aktiviteter på 75, 

50 eller 25 procent av en heltid. Etableringsplanen pågår upp till 2 år från och med det att 

uppdraget påbörjas. Den upphör att gälla när tiden löpt ut eller när den nyanlände haft arbete i 

minst sex månader alternativt har påbörjat en utbildning. Den som omfattas av 

etableringsinsatserna har rätt till ersättning. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om 

etableringsersättning och Försäkringskassan som betalar ut den. Ersättningen ligger på 308 

kronor per dag och omfattar fem dagar i veckan. För att kunna skapa en sammanhållen 

etableringsplanering samverkar Arbetsförmedlingen tillsammans med kommuner, 

Länsstyrelsen, Försäkringskassan och Migrationsverket (Arbetsförmedlingen, 2017). 

Arbetsförmedlare 
Arbetsförmedlaren har en myndighetsutövande roll och är i ständigt kontakt med människor. 

En av de mest centrala uppgifter arbetsförmedlare har är att sammanföra arbetsgivare som 

söker arbetskraft med arbetssökande som söker arbete. En arbetsförmedlare ska även 

tillsammans med den arbetssökande bistå vid en individuell planering, där bland annat 

coachning, motivering och stöttning är av vikt i arbetet att hitta en praktikplats, ett arbete eller 

utbildning (Arbetsförmedlingen, 2017). För att kunna arbeta som arbetsförmedlare är kraven 
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en högskoleutbildning med lägst 180 högskolepoäng, vilket innebär att kunskap och 

kompetens kommer från olika områden. Som nyanställd på Arbetsförmedlingen tillhandahålls 

en intern utbildning som varvar teori och praktik. Utbildningen genomförs till största del i 

anslutning till arbetsplatsen (Saco, 2017). 
 

Etableringsreformen går ut på att hjälpa människor att bli självständiga medborgare i det 

svenska samhället, där arbetsförmedlarna ska fungera som länk till delaktighet och arbete. Ett 

begrepp som beskriver förmågan att vara självständig och kunna påverka sin egen situation är 

empowerment. Laverack (2009) menar att den som arbetar med att hjälpa människor till 

empowerment måste ha en förståelse för hur maktskillnaden i relationen till individen som 

söker hjälp är en stor del av relationen de har med varandra. Han tar upp begreppet power-over 

som beskriver ett maktförhållande i o-balans där den ena parten är forcerad att göra saker den 

andra parten kräver, helt utan dennes intressen i åtanke. Ett annat relevant begrepp han tar upp 

är hegemonic power som syftar till när arbetaren använder sin expertis till att peka ut vad som 

är en individs problem eller vad som är viktigt för denne, utan att ta individens egna 

uppfattningar i åtanke. Genom att erkänna att en makt o-balans finns har arbetaren större 

möjlighet att främja empowerment och ökad makt för individen som genomgår exempelvis ett 

program. Laverack beskriver detta som power-with, där arbetarens expertis på ett ödmjukt vis 

används i syfte att ge individen styrka och självförtroende snarare än för dominans. För att 

kunna uppnå ett stadie av power-with krävs att arbetaren är medveten om den egna expertisen, 

samt om hur den kan gynna individen som behöver den. Kostenius & Lindqvist (2006) menar 

att empowerment är en väsentlig strategi för både individ och organisation gällande 

förebyggande hälsoarbete. När individens hälsobehov synliggörs främjas motivation och 

inflytande, vilket skapar framgångsrika resultat när det kommer till delaktighet och hälsa. För 

att empowerment ska vara möjligt, bör individen få de verktyg den behöver för att kunna 

hantera och påverka sin egen omgivning (Medin & Alexandersson, 2000). 

Sammanfattningsvis visar forskning tydligt att hälsan påverkas av migration, samt att arbetet 

med integrationsprocesser kan ha en effekt på migranters hälsa. Det finns därför anledning att 

undersöka hur arbetet ser ut och huruvida hälsa är en aspekt som uppmärksammas hos de som 

arbetar med migranter. Ju mer kunskap som finns inom området, desto bättre blir 

förutsättningarna att integrera människor som kommer hit, och i och med att detta uppdrag i 

dagsläget ligger hos Arbetsförmedligen är det just deras  arbete som blir intressant att 

undersöka. 
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Arbetsförmedlingens etableringsarbete i Kristianstad 

använder sig av ett hälsofrämjande perspektiv.  

Frågeställningar 

Vilka determinanter på individ- och samhällsnivå har enligt arbetsförmedlare betydelse för 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden? 

Hur främjar arbetsförmedlare nyanländas integration? 

Hur främjar arbetsförmedlare nyanländas delaktighet och hälsa? 
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Metod 

Val av metod 
Enligt Backman (2008) bestäms val av metod utifrån den forskningsfråga som ligger till grund 

för arbetet samt vad som gjorts innan. Silverman (2012) anser att ingen metod är rätt eller fel, 

bara mer eller mindre lämplig. Då vår studie strävar efter att skapa en djupare förståelse samt 

att få mer kunskap om en social verklighet utifrån hur arbetsförmedlare inom Etableringen 

tolkar sin verklighet, är det mest relevant för oss att använda oss av en kvalitativ metod 

(Bryman, 2011). Målet är att försöka förstå hur arbetsförmedlare arbetar med 

etableringsuppdraget samt om de arbetar ur ett hälsofrämjande perspektiv. Därför är det 

lämpligt att använda intervju som metod för att få fram resultat som är representativa för syftet, 

som är att visa en verklighet som utgår från arbetsförmedlarnas upplevelser. En viktig skillnad 

mellan intervju och enkät, är att genom intervjuer får vi möjlighet att förstå hur informanterna 

tolkar och upplever sitt arbete, medan en enkätstudie endast hade gett oss svar på förutbestämda 

frågor (Ahrne & Svensson, 2015).  

Informanter och urval 

Urvalet skedde genom ett strategiskt urval som baserades på att hitta en homogen grupp som 

var representativ att kunna besvara studiens syfte. Enligt Trost (2005) kräver ett strategiskt urval 

att det finns ett antal variabler som är av teoretisk betydelse i inklusionskriterierna. De kriterier 

som valdes ut var att personen skulle vara nuvarande anställd inom Etableringen, vara i kontakt 

med deltagare inom sitt arbete, samt att informanterna representerade de olika spåren inom 

Etableringen. Vi kontaktade en chef på avdelningen som via mail fick information om studien; 

ett informationsbrev riktat till eventuella informanter samt framförandet av vårt önskemål om 

att få komma i kontakt med åtta till tio personer utav de ca 40 anställda inom Etableringen. 

Informanterna fick således ta del av vårt informationsbrev genom en av sina chefer och sedan 

på frivillig väg fått ta upp kontakten med oss via mail där vi tillsammans bestämde tid för möte. 

Åtta personer anmälde sig att delta i studien. 

Tillvägagångssätt 
Samtliga intervjuer ägde rum i Arbetsförmedlingens lokaler som informanterna själva bokat 

eller bestämt inför intervjun. Samtalen spelades in efter att informanterna gett sitt muntliga 

samtycke, och ljudfilerna har sedan förvarats på två stycken usb-minnen i vår ägo. Varje 

intervju tog mellan 45-60 min. Rollen som intervjuare fördelades jämt mellan oss författare 

över de totalt åtta intervjuerna men vi satt båda med under samtliga intervjutillfällen med 

informanternas samtycke. Maximalt två intervjuer per dag genomfördes och transkriberades 

innan nästa intervjutillfälle ägde rum.  

Då vi vill komma åt arbetsförmedlarnas uppfattning av deras verklighet på ett djupare plan 

anser vi att semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst. Tillvägagångssättet i fråga inbegriper 

vanligtvis, enligt Bryman & Bell (2013), att forskaren använder sig av en intervjuguide. 

Intervjuguiden bör bestå av en lista med frågor gällande specifika teman, men frågorna behöver 

inte ställas i en viss ordningsföljd och intervjupersonerna får fritt svara på frågorna. Vidare 

menar författarna att det även kan ställas andra frågor än de som finns i intervjuguiden under 

en semistrukturerad intervju, för att kunna knyta an till informanternas svar på tidigare frågor. 

Att använda semistrukturerade intervjuer för att kunna få en bild av hur informanterna uppfattar 

sin sociala verklighet är en fördel över att använda exempelvis enkäter, då dessa ger mer av en 

översiktlig bild.  
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Strukturen av vår intervjuguide bestod av tre delar: 1) vad har personen för betydelse på sin 

arbetsplats; 2) hur Arbetsförmedlingen arbetar med etableringsreformen samt 3) hur ser 

personen på hälsa och integration i förhållande till sitt arbete (Bilaga 2). Vid intervjuerna valde 

vi, som ovan nämnts, att turas om i intervju rollen, dels för att fördela arbetsbördan jämt och 

dels för att undvika ett rörigt intervjuupplägg där vi pratade i munnen på varandra. Den som 

var åhörare under intervjun fick minst tre tillfällen att ställa följdfrågor eller lägga fram andra 

funderingar för informanterna.  

Etiska krav 

Informationskravet 
Enligt informationskravet har samtliga inblandade informanter i en studie rätt till förståelig 

information om studiens syfte och bakgrund (Ahrne & Svensson, 2015). Kravet har uppfyllts 

genom att vi skickat ut ett skriftligt informationsbrev till informanternas chef, som sedan 

bifogats till informanterna via mail. Vid våra möten har vi samtliga gånger inlett med att fråga 

om informanten har fått ta del av informationsbrevet, samt upprepat studiens innehåll och syfte. 

Såväl brev som muntlig information har även innehållit information om att informanten när 

som helst kan dra sig ur studien, hur materialet kommer att förvaras, samt hur de kan ta del av 

studien efter avslutat arbete. 

Samtyckeskravet 
Enligt samtyckeskravet bör informanten bli specifikt informerad om att dennes medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, för att kunna ge sitt samtycke gällande dessa villkor 

(Ahrne & Svensson 2015). Detta krav är tillgodosett genom att vi muntligt har frågat 

informanterna inför varje intervju om villkoren är godtagbara, innan vi börjat spela in eller göra 

några som helst anteckningar.  

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet ska försäkra informanterna om att den information som samlas in endast 

kommer att användas för studiens ändamål och inget annat (Ahrne & Svensson, 2015). Detta 

uppfyller vi genom att informera om att vi förvarar det råa datamaterialet på två usb-minnen 

som endast vi författare av studien samt vår handledare har tillgång till, försäkran om radering 

av råmaterial efter avslutad studie, samt att en publicering av uppsatsen kommer vara tillgänglig 

genom DiVA-portal (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

Konfidentialitetskravet 
Likt nyttjandekravet bygger uppfyllandet av konfidentialitetskravet på att informanter kan 

försäkras om att användandet och förvaringen av personuppgifter hanteras med största 

försiktighet och utom räckhåll för obehöriga (Ahrne & Svensson, 2015). Detta krav är i 

synnerhet viktigt om det skulle finnas en eventuell förväntan från informanternas chef kring 

den anställdes deltagande, som vi nämnt tidigare under informanter/urval. I och med att vi inlett 

samtliga intervjuer med information om materialhantering och hur processen kommer att gå till 

har vi förhoppningsvis ökat förtroendet hos informanterna att vilja dela med sig av sina 

subjektiva bilder. Att informanterna känner lojalitet inför sin arbetsplats, kollegor eller chef, 

och risken för undanhållande eller förvrängande av information kan vi inte garantera försvinner 

genom dessa åtgärder. Däremot kan vi vara tydliga med vårt mål, syftet med studien och 

informanternas del i vårt arbete för att försöka undvika ovanstående scenario i största möjliga 

mån. Vilka informanter som deltagit i vår studie bör inte gå att utläsa från det slutgiltiga 
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materialet, varför vi valt att utesluta citat som kan avslöja exempelvis vilket spår informanten 

arbetar inom. 

Analys av material 
Analysen som används i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys (Granheim & Lundman, 

2004). Efter transkribering av intervjuerna lästes de igenom ett antal gånger för att få ett 

sammanhang av texterna. Därefter sorterades kortare stycken som ansågs vara relevanta för 

syftet och forskningsfrågorna fram ur intervjuerna. Dessa stycken som även kan benämnas som 

meningsbärande enheter kondenserades till kortare meningar utan att förlora sitt innehåll. 

Utifrån de kondenserade meningsbärande enheterna sökte vi fram en röd tråd genom att få fram 

nyckelord som reflekterade intervjuerna och dess innehåll. Till sist har vi delat in nyckelorden 

i olika kategorier och subkategorier som finns närmare förklarade under resultatdelen. Nedan 

visas ett exempel på hur analysen gått till väga: 

 

Meningsbärande enheter Kondensering Kodning Kategori 

“Språkkaféer kan vi också ha 

som vi ordnar. Det kan ju hjälpa 

dom på väg. Just det här att våga 

prata. Många kan ju förstå rätt så 

bra svenska, men är mer rädda 

att komma igång att snacka.” 

 

Språkkafé, våga prata, hjälpa 

dom på väg, förstå, rädda att 

komma igång. 

 

Språk, 

Utbildning, 

vägledning, 

gemenskap, 

integration. 

 

Etableringsresurser 
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Resultat  
Resultatkapitlet är uppdelat i tre kategorier. I den första kategorin Etableringsresurser besvaras 

första forskningsfrågan. Kategorin är uppdelad i tre subkategorier och beskriver faktorer som 

bidrar till alternativt hindrar etablering på arbetsmarknaden för nyanlända ur tre olika 

perspektiv: individens, arbetsförmedlarens arbete samt hur regelverk på institutionsnivå har en 

inverkan. Namnen på dessa subkategorier är Språk och utbildning, Kompetens och matchning 

samt Faktorer på samhällsnivå. Kategori nummer två, Integrationsprocesser besvarar vår 

andra forskningsfråga. Kategorin är uppdelad i två subkategorier: Kultur och Tid. Dessa 

rubriker behandlar hur samverkan och kultur påverkar etablering ur två perspektiv: hur 

individens tidigare egenskaper påverkar, samt hur arbetsförmedlaren arbetar utifrån detta. Den 

tredje kategorin, Hälsofaktorer besvarar vår sista forskningsfråga och är uppdelad i två 

subkategorier: Psykisk ohälsa och Socialt stöd. Denna kategori handlar om vilka förutsättningar 

som påverkar deltagarnas möjligheter sett utifrån psykisk hälsa och familjesituation, samt 

arbetsförmedlarens förutsättningar att hantera de människor de arbetar med. 

Etableringsresurser 

Språk och utbildning 
Informanterna som intervjuats beskriver vilken roll Etableringen spelar för nyanländas 

förutsättningar att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. De anser språket vara en viktig faktor 

för att kunna tillgodogöra sig de aktiviteter som arbetsförmedlingen erbjuder och som 

förhoppningsvis ska kunna leda till arbete. Dessa aktiviteter kan bestå av olika utbildningar, 

dagligverksamheter samt praktikplatser ute i arbetslivet. 

 

Vi har ju arbetsmarknadsutbildningar inom arbetsförmedlingen men för att få gå dem så 

behöver man oftast kunna rätt så bra svenska för att klara det. Vi har ju även yrkessvenska som 

man kan gå på och koncentrera sig på att läsa inom ett visst yrke, om man har ett visst yrke 

som man vill läsa vidare (I8). 

 

Den främsta aktören när det kommer till specifik språkutbildning är Svenska för invandrare, 

förkortat SFI, vars funktion är att skapa grundläggande förutsättningar för de nyanlända 

gällande språket. För personer som förstår svenska men är rädda för att prata erbjuds språkkafé 

som ett komplement. Arbetsförmedlarna anser att dessa aktiviteter kan hjälpa deltagarna att 

sätta in sina språkkunskaper i en kontext utanför klassrummet eller exempelvis praktikplatsen. 

När deltagarnas språkkunskaper anses vara tillräckliga för att de ska kunna komma vidare i sin 

utveckling mot arbete, är arbetsförmedlarens roll att vägleda deltagarna mot vad dom själva vill 

göra samtidigt som det ligger i uppgiften att försöka tillgodose arbetsmarknadens behov. 

 

Det är ju viktigt att vägleda rätt, alltså att få fram vad de vill göra och vad de kan göra och 

informera om våra bristyrken där det finns jobb inom också (I8). 

 

För de deltagare som har akademisk bakgrund alternativt arbetslivserfarenhet inom ett bristyrke 

erbjuds något som kallas för snabbspår, vilket skapar snabbare vägar in på arbetsmarknaden. I 

snabbspåret får deltagarna möjlighet till en mer inriktad plan mot arbete, baserat på tidigare 

kompetens. Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas parallellt, exempelvis praktik som 

kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning. 
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Enligt informanterna är en av svårigheterna som kan uppstå inom handledningsuppdraget att 

deltagarnas språkutveckling inte ligger i linje med deras arbetsförhet. Etableringens längd är 

två år och det framkommer i många av intervjuerna att den tiden upplevs som alltför kort för 

att hinna etablera somliga deltagare på. Arbetsförmedlare ser hinder när det kommer till bland 

annat språkutveckling då alla deltagare har olika förutsättningar och bakgrund inom skola och 

utbildning. 

 

Etableringsuppdraget är helt skiljt från den andra [verksamheten inom] arbetsförmedlingen, 

men målet är ju detsamma – arbete. Fast det tar ju lite längre tid för dessa personerna eftersom 

dom inte har språket med sig (I1). 

 

Samtidigt förekom det kontinuerligt i intervjuerna att det anses att deltagarna har ett ansvar att 

förbättra sitt språk för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlarna ser ett samband 

mellan de som är motiverade kring sin egen språkutveckling och framgång i vägen ut till arbete. 

Samtidigt anses att det finns tydliga hinder för de som har svårigheter i sin språkinlärning. 

 

Kompetens och matchning 
Arbetsförmedlingen i Kristianstad har, som vi tidigare nämnt, valt att dela upp sitt 

etableringsarbete i olika spår beroende på kompetens, bakgrund, språk och arbetsförhet. Detta 

för att lättare kunna synliggöra deltagarnas olika kompetens och ge deltagarna stöd där de 

befinner sig i förhållande till arbetsmarknaden. 

 

Det är uppdelat. Någon jobbar med högskoleutbildade, någon jobbar med dom som inte har 

någon yrkesspecifikation men kanske har varit hemma, tagit hand om familjen, eller man 

kanske har haft en liten bondgård tillsammans med familj och inte har förvärvsarbetat i varken 

offentlig eller privat sektor (I2). 

 

Enligt arbetsförmedlarna tas såväl yrkeskompetens som personlig kompetens i åtanke för att 

kunna fastställa egenskaper som skulle kunna passa på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlarna 

pratar om mjuka värden som en tillgång när de tittar på arbetsförmågor, och att synliggöra 

deltagarnas tillgångar. Det innebär att kunna hitta värden hos de människor som saknar behörig 

utbildning eller yrkeserfarenhet, och genom dessa värden sedan kunna placera individerna i det 

svenska arbetslivet. 

 

Den där hemmafrun har hon verkligen inte gjort någonting? Har hon verkligen sovit 24 timmar 

om dygnet? Eller har hon lite hushåll, lite matlagning? Och när vi börjar plocka de värdena... 

de är ju ganska många.(...) Man får börja tänka om. Spärrarna kan sitta hos oss. Där har vi 

lite att jobba med (I2). 

 

Arbetsförmedlarnas uppdrag sträcker sig inte enbart till att den arbetssökande, utan en lika stor 

kund är arbetsgivaren. För att kunna tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden samt 

skapa tillväxt som gynnar både företag och individ, anser arbetsförmedlarna att det är viktigt 

att ha en brett spektrum på vad som anses vara relevanta egenskaper. Det handlar om att kunna 
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se andra värden hos deltagarna och matcha med vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, 

istället för att fokusera endast på de yrken som deltagarna kom till Sverige med.  

 

För vi har ju ganska mycket kompetens som kommer till landet. Och tillvarata den kompetensen 

så att den genererar också och på så sätt genererar den enskilde. För att tillvarata deras 

kompetens är ju vad dom behöver (I2). 

 

Enligt flera av arbetsförmedlarna bör företag våga erbjuda praktik och anställningar för 

målgruppen då det finns kompetens inom den. Ett företag som kan dra nytta av att gruppens 

kompetens växer och i längden gynnar det även landet, menar våra informanter. 

 

Faktorer på samhällsnivå 
Informanterna ger uttryck för att det regelverk som regeringen har satt upp skulle behöva 

anpassas till individen istället för kollektivet.  

 

Man har homogeniserat hela gruppen, alla som kommer hit är stöpta i samma form. Så under 

två år ska alla klara det här. Min upplevelse att jobba med det här klientelet är att precis som 

alla andra så är det väldigt stor skillnad i hur lätt vi tar till oss saker och ting (I6). 

 

Den homogenisering som det pratas om syftar på regeringens allmängiltiga etableringsplan som 

arbetsförmedlarna anser kan hindra vissa deltagares utveckling och väg till arbete. Ett exempel 

som var återkommande i intervjuerna handlar om svårigheter att få ut akademiker i passande 

aktiviteter och att kunna ta till vara på kompetens. Arbetsförmedlarna upplever att det förväntas 

samma resultat och utveckling av exempelvis en akademiker som av en person som är analfabet 

och inte har samma förutsättningar, inom ovan nämnda regelverk. En bakgrund till detta är 

vilka beslut som fattas på just regeringsnivå, samt vilka metoder och resurser arbetsförmedlarna 

därmed har tillgång till i sitt arbete. 

 

Beslutsfattare sitter ganska så långt ifrån den verklighet som dom beslutar om. Jag tror att man 

hade tagit bättre beslut om man hade en större verklighetsförankring (I6). 

 

Ett kriterium för att deltagarna ska kunna ingå i Etableringen är att inneha permanent alternativt 

tillfälligt uppehållstillstånd samt att vara skriven på en adress utanför anläggningsboende. 

Enligt arbetsförmedlarna är det en faktor som kan medföra problematik i etableringsarbetet då 

det upplevs att vissa personer väljer att under förhastade förutsättningar skaffa sig en adress 

utanför migrationsverkets boenden, för att kunna skrivas in på Etableringen. Arbetsförmedlarna 

anser att dessa förutsättningar kan ha en negativ effekt på hälsan i form av otrygga 

boendeförhållanden. En spekulation som uppkom i våra intervjuer till varför detta sker är att 

etableringen utgör en ekonomisk aspekt för den nyanlände, samt en anledning till att skynda på 

processen trots eventuella hinder som kan finnas gällande den individuella hälsan. 

 

Man får ju bara begränsat uppehållstilltånd nu. Man vet ju inte liksom ’när jag varit här dom 

här månaderna, får jag fortsätta då?’. Många som har lämnat sina anläggningsboende för att 

skaffa sig en adress mår ju superdåligt (I1). 
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Utöver komplicerade levnadsförhållanden för etableringsdeltagarna påverkar även faktorer 

såsom hur stor staden dom bor i är, hur långt avstånd de har till sina aktiviteter och hur snabbt 

dom har möjlighet att komma in på SFI, anser arbetsförmedlarna. 

 

Integrationsprocesser 

Kultur 
Arbetsförmedlingen framställs ibland i media som en myndighet som inte klarar av sina mål. 

Något som arbetsförmedlarna anser saknas i den framställningen är det faktum att de stöter på 

hinder hos arbetsgivare som inte vill ta emot deltagare ur Etableringen. De gånger man har 

svårigheter med att integrera deltagarna på arbetsmarknaden  kan enligt arbetsförmedlarna 

handla om att det saknas kunskap och kännedom om målgruppen ute i arbetslivet. 

 

Jag har haft någon arbetsgivare [kund] som ville ta emot arbetskraft, men där personalen har 

varit emot (I3). 

 

Flera av informanterna tog upp vikten av att företag och arbetsgivare öppnar upp för andra 

kulturer på arbetsplatsen, för att individen ska känna sig integrerad och välkommen. Ett 

återkommande tema är att det hela tiden förväntas från arbetsgivarens håll att någon annan ska 

ha lärt deltagarna sociala koder och oskrivna regler som förekommer i samhället samt inom 

arbetslivet. Enligt arbetsförmedlarna är det just detta som etableringen med språkutlärning och 

praktik ska mynna ut i, vilket gör att ansvaret måste ligga hos såväl arbetsgivare som 

etableringshandläggare. 

 

Men har man aldrig varit på en svensk arbetsplats, där det är väldigt fyrkantigt då behöver 

man faktiskt lära sig det. Det är nog en viktig del i integreringen. Annars blir arbetsgivaren ’ja 

men han kunde ju inget’ och då är det inte oftast arbetsuppgiften, utan det är hur man för sig i 

ett fikarum (I5). 

 

Inom Etableringen i Kristianstad drivs ett flertal projekt. Ett av dessa har som funktion att ge 

grundläggande information om olika aspekter av jobbsökande och hur deltagarna kan göra sig 

själva tillgängliga på arbetsmarknaden. En del av detta projekt går ut på att prata om 

kroppsspråk, vad man ska tänka på gällande kläder eller hur man fungerar i en social gemenskap 

på arbetsplatsen. Ett exempel är ett projekt inriktat på ungdomar inom Etableringen, där just 

dessa frågor behandlas. 

 

Egentligen ganska basic för de flesta. Men det är bra att få en påminnelse ibland att ’ja just 

det, jag kanske inte ska ha kepsen på mig när jag går in till arbetsgivaren (I7). 

 

En generell spaning hos våra informanter är att etableringens uppdrag är att just rusta deltagarna 

med goda förutsättningar för att komma ut i arbetslivet. 
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Tid 
Flera informanter pratade om att tidsaspekten och upplägget av integrationsarbetet inom 

kommuner var en påverkande faktor till att arbetsförmedlingen fick etableringsuppdraget av 

regeringen. Detta på grund av de olika integrationsplaner som uppstod då kommunerna själva 

fick planera hur integrationen skulle ske för nyanlända. Vägen ut till arbete såg med andra ord 

olika ut beroende på vart de nyanlända flyttade eller blev placerade. Detta gav upphov till att 

regeringen beslutade om en enhetlig reform där etableringsarbetet kunde effektiviseras då 

tidsaspekten tidigare varit ett bekymmer. 

 

På tiden då kommunen var ansvarig så tog det nästan upp till 7 år till att en person kunde bli 

etablerad i sin svenska arbetsmarknad. Idag har vi kunnat sänka tiden till 4 år, men 

etableringsuppdraget är bara i 2 år. Där är det fortfarande brister (I4). 

 

Som även nämnt under tidigare teman i denna resultatdel var det en återkommande åsikt hos 

arbetsförmedlarna att det kan finnas en viss problematik kring tidsramen för Etableringen. Det 

var också tydligt att det anses behövas ett gott samarbete kommunen och Arbetsförmedlingen 

emellan för att uppdraget ska kunna vara framgångsrikt. Detta kan vara exempelvis i form av 

aktiviteter som erbjuds. I dagsläget kan Arbetsförmedlingen erbjuda ett urval av aktiviteter. 

Några exempel som återkom genom alla intervjuer var bland annat samhällsorientering, 

samarbete med lokala folkhögskolor, yrkessvenska, kompetensutveckling, arbetsträning, 

yrkesvalidering samt kopplingar till föreningsliv. 

 

Så vi i Kristianstad har inte alls varit rädda för att prova på projekt. Och starta nya projekt. 

(...) Så det som börjar som projekt för att komma närmare och knyta kontakter, att det blir till 

ett arbete, det är ju bara ett plus i kanten. Det är ju som den perfekta matchningen (I2). 

 

Samtliga aktiviteter grundar sig i tanken att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden, 

knyta kontakter samt utveckla sitt språk. Ett samlat syfte är att hjälpa individen till 

självständighet och inkludering i samhället. 

 

Hälsofaktorer 

Psykisk ohälsa 
Enligt arbetsförmedlarna är en av Arbetsförmedlingen Kristianstads styrkor det faktum att de 

har delat upp sitt arbete i olika spår. Detta innebär att redan när kartläggning sker för deltagarna 

i samband med inskrivning, kan eventuella hinder upptäckas så som psykisk ohälsa. 

Informanterna vittnar om att stress- och traumarelaterad psykisk ohälsa är vanligt hos 

målgruppen och beskriver vad det kan få för konsekvenser. 
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Det [psykisk ohälsa] gör ju att de inte kan vara på sin aktivitet, vilket gör att de inte får sina 

pengar, vilket gör att de inte kan betala sin hyra (I4). 

 

Det skapar en anledning för dessa människor att undanhålla sitt hälsotillstånd istället för att ta 

emot hjälp. På så sätt uppstår svårigheter att upptäcka psykisk ohälsa hos deltagarna. Det finns 

tillfällen då trycket blir för stort och att den psykiska ohälsan inte går att dölja för vissa 

deltagare. 

 

De blir så påverkade av sin stress så att dom svimmar (...) Det är det traumat som gör att dom 

stänger av helt och hållet, asså dom kan inte ta till sig mer (I3). 

 

De personer som har med sig PTSD eller någon form av psykisk ohälsa kan skrivas in under 

rehabiliteringsspåret, där de erbjuds stöttning och vägledning utifrån sina förutsättningar. När 

det kommer till att arbeta med psykisk ohälsa inom Etableringen är målet att stötta och hjälpa 

deltagarna att må bättre, samt bana väg så att de kan fungera samt bidra till samhället. Detta 

görs genom att etablera kontakt med bland annat vårdpersonal. 

 

Något som anses påverka nyanländas etablering är deras familjesituation. arbetsförmedlarna 

poängterar vikten av att titta på orsaken bakom till exempel frånvaro eller brist på utveckling 

hos individen, då det ofta kan kopplas till just familjesituationen. 

 

Det är många som kommer själva hit och har familjen kvar i sitt hemland. Så kan det va att 

man inte mår så jättebra och man inte riktigt orkar delta. Så det är en del i vårt arbete (I4). 

 

Arbetsförmedlarens uppdrag går bland annat ut på att se dessa faktorer samt att vägleda utifrån 

deltagarnas situation, oavsett om familjen är närvarande eller inte i Sverige. 

Informanterna nämner dagens teknologi som en stressfaktor när det kommer till deltagarnas 

familjer. Många håller sig konstant uppdaterade och väntar på besked från sina 

familjemedlemmar. 

 

Det som är negativt för dom är ju att alla idag har en mobiltelefon. Så händer det nånting så 

får dom ju den informationen direkt, innan vi vet om det. (...) Så dom lever ju med det hela tiden 

(I3). 

 

Även för en del av de familjer som har lyckats ta sig hit kan det finnas hinder. Det kan handla 

om barn som är krigsdrabbade antingen fysiskt eller psykiskt, där föräldrarna behöver närvara 

vid vård. Följden kan bli missad aktivitetstid vid arbetsförmedlingen eller frånvaro från SFI. 

Arbetsförmedlarna ser ett samband mellan familjens hälsostatus och individens förmåga att 

prestera inom etableringen. 

 

Ofta handlar det inte bara om personen som är inskriven här, utan det är ju hela familjen (I1). 
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Enligt arbetsförmedlarna ser man dock att det generellt är lättare att ta till sig det som 

Etableringen erbjuder för de deltagare som har hela sin familj med sig, då det innebär ett 

orosmoment mindre i deras vardag. 

 

Socialt stöd 
Något som var återkommande i våra intervjuer var att det finns en diskrepans mellan 

arbetsförmedlarens arbetsuppgifter och vilka förväntningar deltagarna har på sina handläggare. 

Från intervjuerna framkommer det att arbetsförmedlare ibland  är de enda myndighetspersoner 

nyanlända kommer i kontakt med, vilket gör att handläggare många gånger får frågor som inte 

har något med Etableringen att göra. 

 

Vi är spindeln i nätet i allra högsta grad. Ibland på betydligt fler trådar än vad vi ska vara (I2). 

 

Våra informanter anser att de vissa gånger har ett alltför stort ansvar vad gäller exempelvis 

deltagarnas hälsa och att sjukvård, där socialförvaltning och försäkringskassa borde kunna ta 

ett större ansvar. För att personen ska hamna rätt från början så är det viktigt att rätt insatser 

sätts in, och att rätt myndighet ansvarar för individen. Detta menar arbetsförmedlarna även kan 

ses ur ett ekonomiskt perspektiv, då rätt insatser vid ett tidigt skede sparar på samhällsresurser 

i det långa loppet. 

 

Vi jobbar tyvärr med alldeles för många individer som hade behövt ett stöd som vi egentligen 

inte har i vårt uppdrag, men som vi ändå har fått. Där har vi inte rätt förutsättningar (I6). 

 

För att arbeta inom Etableringen kräver Arbetsförmedlingen att arbetsförmedlarna genomgår 

en obligatorisk internutbildning. Angående vilka förutsättningar och verktyg arbetsförmedlarna 

kan skaffa sig i övrigt på sin arbetsplats, finns det ett utbud av kurser som de kan ansöka om att 

få gå, men detta ansvar ligger hos arbetsförmedlarna själva. 

 

I beskrivningen av sina arbetsuppgifter pratar informanterna om syftet att skapa rätt 

förutsättningar för individer att ta sig ut på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlarens främsta 

uppgift att hitta ett jobb, alternativt bana vägen för arbete i framtiden. En problematik som kan 

uppstå är när deltagarna befinner sig i en position där de inte är redo för arbete. 

 

Vi kanske skulle haft lite mer introduktion innan vi börjar snacka om ett arbete. Men samtidigt 

är vi ju Arbetsförmedlingen, vi kan ju inte sitta och snacka om annat (I4). 

 

Något som arbetsförmedlarna menar ligger utanför deras ansvar gällande att individen ska 

kunna integreras, är det egna ansvaret hos individen. Viljan att ta sig framåt samt att vara 

delaktig i sin egen utveckling är viktiga faktorer som främjar den egna etableringen. 
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Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur Arbetsförmedlingen i Kristianstad arbetar med etablering 

samt om det finns en hälsofrämjande aspekt bakom deras arbete. För att besvara studiens 

frågeställningar har vi kartlagt vilka faktorer, processer och resurser som påverkar individens 

förutsättningar på arbetsmarknaden, samt vilka arbetsmetoder som används av 

arbetsförmedlarna för att främja integration och hälsa. De kategorier vi använt är 

Etableringsresurser, Integrationsprocesser samt Hälsofaktorer. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de mest betydelsefulla etableringsresurserna för att en person ska kunna 

integreras på arbetsmarknaden är utbildning, språk samt att det tillhandahålls vägar in i 

arbetslivet. Viktiga faktorer för hälsa och delaktighet i samhället är bland annat mjuka värden 

som exempelvis socialt kapital samt vilka förutsättningar individen har att kunna lära sig ett 

nytt språk. En annan del är de faktorer som ligger bortom individens makt att själv påverka, 

exempelvis vilka integrationsstrategier som förekommer där man bor, geografiskt läge samt 

psykiska eller fysiska hinder. Länsstyrelsens rapport (2011) beskriver att delaktighet och 

inflytande är viktiga faktorer till en snabb och långvarig etablering. Då individen känner 

delaktighet i mötet med det nya samhället såväl socialt som ekonomiskt, så påverkas hälsan 

positivt. 

Bloch (2007) skriver om språkets betydelse för integration på arbetsmarknaden. Författarens 

studier visar att arbetsinsatser som främjar språk resonerar väl med vad målgruppen efterfrågar, 

då språk av individerna själva anses vara en av de största barriärerna för arbete. Under vår 

studies resultatdel i kategorin Etableringsresurser, framkommer att även arbetsförmedlarna 

anser att språk är en färdighet som krävs för de nyanlända ska kunna komma ut på 

arbetsmarknaden. En del av arbetsförmedlarnas arbete i främjandet av nyanländas delaktighet 

och inflytande i samhället, sker genom att det satsas på projekt inriktat på språk. Detta för att 

underlätta vägen ut till arbete för deltagarna. Med tidigare studiers resultat i relation till vårt, 

kan slutsatsen dras att insatser med fokus på språk är en bra väg att gå för hälsopromotivt arbete. 

Ur ett empowerment-perspektiv kan det anses vara hälsofrämjande då ökad kunskap och 

självständighet även ökar den enskilde individens kontroll över den egna hälsan (Laverack, 

2009). 

Mcdermott & O’Dell (2001) skriver om kultur som en viktig faktor för integration och 

skapandet av nätverk på en arbetsplats. En person med högre delaktighet och förståelse för den 

kultur som existerar på arbetsplatsen hade större möjlighet att uppnå sin fulla potential och 

prestationsförmåga. I vår studie, under kategorin Integrationsprocesser, visade resultatet att det 

finns en kulturell faktor som kan hindra när det kommer till nyanländas väg till arbete. 

Arbetsförmedlarna berättade att de försöker arbeta med att utbilda sina deltagare inom svenska 

kulturella koder, exempelvis kulturella koder i ett fikarum. Detta görs för att kunna undvika 

bristande förståelse eller kulturkrockar när personen kommer ut i arbetslivet. Dock menade våra 

informanter att det även bör ligga i arbetsgivarens intresse och ansvar att vara öppensinnade 

och tillåtande för människor från andra kulturer, samt att utbildning i kulturella koder på 

arbetsplatsen inte enbart kan vara på SFI:s eller Arbetsförmedlingens ansvar. McDermott & 

O’Dells (2001) studie visar att om kulturen på arbetsplatsen är otillgänglig för den som ska 

arbeta där, påverkas arbetsförmåga och motivation till arbete. Tillgängligheten till de kulturella 

koder som råder på arbetsplatsen kan tänkas få ännu en barriär om språkkunskaperna hos den 

arbetssökande brister. Med McDermott & O’Dells studie i förhållande till vårt resultat, går det 

att argumentera för att nyanlända är en målgrupp som drabbas ännu mer av kulturella hinder på 

arbetsmarknaden än de som redan har språket, och då i förlängningen även delaktighet och 
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inflytande i samhället. Ännu ett argument för språket som ett ytterligare hinder för delaktighet 

på arbetsplatsen finner vi stöd för hos Bloch (2007), vars studier även nämnts i stycket här ovan, 

som visar att nyanlända själva anser språket som det största hindret för att kunna ta sig ut på 

arbetsmarknaden. Blight (2006) menar att genom delaktighet och tillhörandet av ett kollektiv, 

skapas förutsättningar som möjliggör främjandet av hälsa. En slutsats som kan dras är att 

uteslutandet från kollektivet som utgörs av exempelvis en arbetsplats kan ha negativ effekt på 

hälsan och att det därför utöver språkinsatser är relevant för Arbetsförmedlingen att satsa på 

aktiviteter som främjar förståelse för kulturella koder. För att uppnå detta anser vi att en ökad 

samverkan och dialog mellan Arbetsförmedling och arbetsgivare behövs. 

Enligt Länsstyrelsen (2011) är inflytande över den egna livssituationen samt möjlighet att ta 

ansvar för familj och samhällsutveckling en viktig del i hälsofrämjande arbete. Vår 

undersökning återspeglar detta då Arbetsförmedlingens arbete med etablering fokuserar på de 

strategier som Länsstyrelsen understryker som relevanta. De insatser som Arbetsförmedlingen 

och kommunen gör såsom samhällsintroduktion och samhällsorientering, har visat sig öka 

självständigheten genom att individerna fått ett stärkt sammanhang. Något som 

arbetsförmedlarna påpekar är dock systemets brister när det kommer till hänsynstagande av 

hälsotillstånd eller andra faktorer som kan ha en negativ inverkan på hälsa. Även om 

Arbetsförmedlingen har rehabilitering där personerna kan få hjälp, är utformningen av 

etableringsuppraget begränsande för deltagarna ur bland annat ett ekonomiskt perspektiv, vilket 

resultatkategorin Hälsofaktorer tar upp. Även arbetsförmedlarna upplever att deras arbetssätt 

är begränsat när det kommer till att kunna individualisera insatser för deltagarna, då deltagarnas 

behov är många gånger större och mer omfattande än vad Arbetsförmedlingens uppdrag 

innefattar. En problematik som uppstår är att arbetsförmedlarna får hantera sakfrågor som inte 

ingår i deras arbetsroll men som ändå hamnar på deras bord. Det kan exempelvis handla om 

individer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av ohälsa, där andra insatser än arbete 

borde prioriteras. Det kan bero på att Arbetsförmedlingen är ansvariga för Etableringen, och att 

arbetsförmedlarna många gånger är de enda myndighetspersoner som nyanlända kommer i 

kontakt med.  

Enligt en rapport från Länsstyrelsen (2015) finns det en risk att problem relaterade till psykisk 

ohälsa kan gå oupptäckta. Därför är det viktigt ur ett hälsofrämjande perspektiv att ge individen 

stöd i utformandet av dennes liv så tidigt som möjligt. Arbetsförmedlarnas främsta uppdrag är 

att få ut deltagarna i arbete, något som de själva påpekar. I vårt resultat framkommer att 

arbetsförmedlarna önskar att det ska finnas en större samverkan mellan olika myndigheter och 

institutioner, för att kunna se till hela individen och dennes behov. Askheim och Starrin (2007) 

beskriver att när man arbetar med en utsatt grupp i samhället handlar det om att främja 

individens empowerment. Här går det koppla till Laveracks (2009) beskrivning av power-over 

inom empowerment-teorin, ett slags maktförhållande i obalans. Enligt Laverack är ett 

erkännande av maktförhållandet avgörande för att uppnå power-with, en förutsättning för 

empowerment. Våra resultat visar att arbetsförmedlarna är medvetna om sin egen position samt 

hur regelverket de arbetar utifrån påverkar nyanlända. Dock finns det tendenser för att 

hegemonic power kan uppstå, då arbetsförmedlarna behöver fatta beslut baserat på lagar och 

regler, utan att alla gånger kunna ta hänsyn till individens livssituation eller åsikter. Naidoo & 

Wills (2000) menar att för att en individ ska kunna nå en god hälsa, är det ett kriterium att själv 

kunna styra över de förhållanden som bestämmer vår hälsa. Att ge människor stöd att själva 

identifiera vad som behöver utvecklas, samt få möjlighet att själva föreslå olika aktiviteter, 

skapas förutsättningar för att förbättra de egna levnadsvillkoren och därigenom hälsan. Med 

avstamp i empowermentteorin anser vi att en ökad samverkan hade kunnat innebära att möta 

individen där den befinner sig gällande hälsa och arbetsförhet, istället för att arbeta med 

deltagaren utifrån ett homogent perspektiv. 
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Berkman et. al (2000) anser att en etableringsstrategi anpassad efter individens behov är 

avgörande för lyckad integration. Vidare visar han genom sina studier att exempelvis sociala 

nätverk och känslan av delaktighet i sin egen utveckling och omgivning utgör en stor faktor för 

motivation och hälsa. Det finns enligt författaren starka kopplingar mellan att ha en tydlig 

struktur i en meningsfull tillvaro och att känna delaktighet, vilket också är en av de främsta 

hälsofaktorerna inom de nationella folkhälsomålen. Våra resultat visade att Arbetsförmedlingen 

i Kristianstad värdesätter sociala nätverk och dess betydelse för individens förutsättningar att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att få en bättre samverkan med olika aktörer såsom 

arbetsplatser och utbildningsplattformar, eftersträvas att deltagarna ska kunna knyta kontakter 

samt skapa nätverk för att öka deras självständighet och möjlighet till samhällsinkludering och 

delaktighet. 

  

Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val att använda intervjuer som metod har fungerat bra i förhållande till 

undersökningens syfte. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer har vi kunnat få 

svar på våra frågeställningar, men även fått nya infallsvinklar samt möjlighet att ställa 

följdfrågor. En fördel med intervju som metod är att den ger informanten färre begränsningar 

när det kommer till att svara på frågor, vilket skapar en större öppenhet i det insamlade 

materialet (Backman, 2008). Våra informanter hade möjlighet att tala fritt inom ramen för 

frågorna, och de gånger vi upplevde att informanten kom ifrån ämnet hade vi möjlighet att styra 

tillbaka samtalet genom följdfrågor. Enligt Trost (2005) bör intervjufrågor vara enkla och raka, 

samt hållas så öppna som möjligt. På så sätt blir svaren innehållsrika och ger utrymme åt 

personens tolkningar och erfarenheter. Genomförandet av intervjuerna gjordes med hjälp av en 

intervjuguide med förbestämda frågor (Bilaga 2). Guiden gav oss goda möjligheter att hålla 

samtalet inom ämnet, samtidigt som den skiftande rollen gav oss som intervjuare utrymme att 

ställa relevanta följdfrågor. Intervjuguidens svagheter var att frågorna fokuserar mycket på just 

upplevelse mer än arbetssätt. Detta konstaterades redan efter första intervjun ägt rum och 

resulterade i att följdfrågorna under resterande intervjuer handlade mer om just 

arbetsförmedlarnas arbetssätt. Vi märkte dock att svaren vi fick från informanterna fortfarande 

handlade mer om hur de upplevde sin målgrupps behov än om själva arbetssättet inom 

organisationen. De konkreta svar på arbetssätt som framkom i intervjuerna har vi lyft i vår 

resultatdel. 

 

En problematik med tillförlitligheten i vårt material är att informanternas svar baseras på 

informanternas perspektiv och utgångspunkt. Ett exempel är när informanterna pratar om att de 

upplever att en deltagare har symptom av en sjukdom när detta uttalande bör basera sig på en 

diagnos. Dock ska påpekas att det är informanternas upplevelser kring det egna arbetet som fått 

störst utrymme i vår resultatdel. Vi anser det vara främjande i besvarandet av studiens syfte, 

som grundar sig i att titta på arbetsförmedlarens arbetssätt och hur det kan främja hälsa. Ahrne 

& Svensson (2015) menar att kvalitativa inte mäts, utan att det är något som förekommer, och 

kan konstateras som en upplevd situation. Vi är medvetna om att det finns svagheter i att endast 

ha intervjuat arbetsförmedlare, men anser att styrkan ligger i att våra informanter har en daglig 

kontakt med målgruppen och därmed insikt i den problematik som undersökts. 

Arbetsförmedlarna i vårt arbete representerar en nationell institution med nationella regelverk 

och arbetsvillkor att förhålla sig till, vilket också gör deras svar generaliserbara för institutionen 

i stort. Om vi hade intervjuat nyanlända finns risken att vi inte hade kunnat se strukturella 
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problem eller hur etableringsarbetet påverkar hälsan. Studiens resultat hade blivit mer knuten 

till personliga erfarenheter hos individer inom det geografiska område vi valt, och därmed 

svårare att sätta in i ett generellt sammanhang.  

 

Insamlandet av vårt material underlättades av att samtliga informanter anmälde sig frivilligt till 

att delta i vår studie. Vi upplevde att det fanns ett engagemang hos informanterna att bidra till 

studiens syfte, och att det ledde till att intervjuerna kunde avklaras under en kort tidsperiod. En 

positiv del i vårt urval var att vi fick möjlighet att intervjua arbetsförmedlare från Etableringens 

olika spår. Detta gjorde att vi fick en bred insyn på hur arbetet är uppbyggt, samt hur de olika 

spåren jobbar med nyanlända. Att använda en kvalitativ ansats med intervju som metod lämpar 

sig till syftet med denna uppsats och har hjälpt oss att förstå arbetsförmedlarnas sätt att resonera 

i sitt arbete (Trost 2005). 

 

Konklusion 
Arbetsförmedlingens arbete grundar sig i att stärka individerna och att ge dem verktyg till 

långsiktig självständighet och delaktighet i samhället. Under resultatkategorin 

Etableringsresurser visar vår undersökning att det genom arbete, utbildning och praktik finns 

en målsättning att deltagarna ska skapa sociala nätverk för att uppnå självförsörjning. Ur ett 

folkhälsopedagogiskt perspektiv är dessa faktorer främjande för folkhälsa i form av integration 

och delaktighet. De elementära grunderna som krävs för att etablering ska kunna ske görs 

tillgängligt av arbetsförmedlarna, genom det utbud av aktiviteter och åtgärder som finns 

tillgängliga inom Etableringen. Under resultatkategorin Integrationsprocesser tar vi upp hur 

arbetsförmedlarnas uppfattning är att fler myndigheter än Arbetsförmedlingen bör vara 

inblandade i Etableringen för att kunna se till andra aspekter än just arbete som en väg till 

integration, vilket är huvudfokus i dagsläget.  

Resultatkategorin Hälsofaktorer visar att arbetsförmedlarna arbetar hälsofrämjande utifrån de 

förutsättningar som Etableringen tillåter, genom att försöka anpassa etableringsplaner efter 

individ. Resultaten visar att det finns en diskrepans mellan vilka förväntningar som finns på 

resultat av Etableringen och hur arbetsförmedlarnas verklighet ser ut. De regelverk som utgör 

grunden för etableringsarbetet anses av arbetsförmedlarna vara alltför homogeniserat för att 

kunna anpassas efter målgruppens individuella behov. Enligt studiens resultat hade ett tydligare 

hälsoperspektiv behövts lyftas fram inom regelverket för att bättre kunna arbeta främjande för 

hälsa hos deltagarna. Vidare anser vi att Etableringen kan utvecklas när det kommer till att 

lägga mer fokus på vilka faktorer som påverkar deltagarnas välbefinnande utöver arbete. Att 

kulturella koder spelar roll ser vi både i tidigare forskning samt i studiens resultatdel. Därför 

anser vi att det hade kunnat vara av intresse att undersöka detta ur ett arbetsmarknadsperspektiv 

för att få ännu en infallsvinkel på vilka faktorer som har en inverkan på integration och hälsa 

genom arbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

 

                   Etableringsarbete och integration    
Vi är två studenter från Högskolan i Kristianstad som skriver vårt examensarbete i Folkhälsovetenskap. Arbetet är 

tänkt att handla om hur anställda på etableringsenheten på arbetsförmedlingen i Kristianstad arbetar med 

integration av nyanlända. 

Vi skulle vilja intervjua minst 8 anställda, helst inom perioden 6-9/3. Intervjuerna kommer att spelas in, 

transkriberas och förvaras på usb-minne samt på våra privata lösenordsskyddade datorer under tiden vi skriver vårt 

arbete. Materialet kommer att vara tillgängligt endast för oss två som är författare av arbetet samt vår handledare, 

och kommer efter arbetets slut att raderas från samtliga enheter. 

Du som väljer att delta gör detta frivilligt och har enligt samtyckeskravet som gäller insamlande av material i 

studiesyfte rätten att avbryta din medverkan när som helst under studiens gång. Din medverkan kommer att ske 

anonymt i största möjliga mån där det slutgiltiga resultatet kommer att utesluta detaljer som kan gå att spåra till en 

specifik person. 

Vi hoppas att du vill delta i vår studie! 

 

Med vänliga hälsningar 

Alma Efendija och Jennifer Tónlist 

 

För ytterligare upplysningar och frågor vänligen kontakta: 

Student 

Alma Efendija: alma.efendija0001@stud.hkr.se 

Jennifer Tónlist: jennifer.tonlist0016@stud.hkr.se 

Handledare 

Oscar Andersson:    oscar.andersson@hkr.se

mailto:alma.efendija0001@stud.hkr.se
mailto:jennifer.tonlist0016@stud.hkr.se


 

 

 

Bilaga 2 
Intervju-guide 

 

Ge information om syftet med intervjun: 

Syftet med denna intervju är att vi vill ta reda på hur ni arbetar med etableringen på 

Arbetsförmedlingen. Vi har ca 1 timme på oss. Innan vi börjar vill jag informera om att jag 

spelar in intervjun för att använda till dataanalys. Intervjuerna kommer att raderas så fort 

arbetet är färdigt. Du kan när som helst dra dig ur studien och materialet kommer att 

hanteras på ett sätt så att anonymitet garanteras. Vi vill gärna båda två sitta med under 

intervjun. Känns det ok? 

 

Inledningsfrågor: Vem är du på arbetsplatsen? 

 Hur länge har du arbetat på arbetsförmedlingen?  

 Hur länge har du arbetat med etableringen? 

 Hur ser en dag ut på din arbetsplats? Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 

 Kan du beskriva din roll på arbetsplatsen? 
 

Om arbetet 

Läs upp citat:“Regeringens fokus är att skapa fler jobb, minska klyftorna och öka 

sammanhållningen i Sverige. För att korta tiden från nyanländas ankomst till arbete 

reformeras arbetet för nyanländas etablering. Syftet med regeringens etableringspaket är 

att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. “ - Regeringskansliet 

 Är målen från regeringen klara och tydliga för dig som arbetar med etableringen, 

och på vilket sätt används dessa? Uppfylls målen? På vilket sätt? 

 Hur ser arbetet med nyanlända ut och på vilket sätt skiljer det sig mot 

arbetsförmedlingens andra målgrupper? 

 Vad anser du är dina främsta uppgifter i ditt arbete? 

 Vad gör dina arbetsuppgifter viktiga? 

 Vad saknar i dina arbetsuppgifter? 
 

Reflekterande frågor 

 Hur tror du att ditt arbete påverkar hälsan hos de människor du arbetar med? 

 Vad tror du är viktiga faktorer för att en människa ska integreras i samhället? 

 Vilka funktioner bidrar ditt arbete med? 

 Hur reflekterar du kring människor du möter genom ditt arbete? 

 Kan du beskriva vilken roll du tror att du spelar i livet hos en människa som är 

inskriven i etableringsprogrammet? 
 

Jag har ställt alla frågor jag hade planerat. Har du något du vill lägga till? Finns det något 

jag har missat? 

 

 


