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Hur kan flyktingmottagandet bli bättre? Hur kan vi lyckas 

bättre med att ta emot flyktingar som kommer till Sverige? Denna 

studie pekar på framgångsexemplen, och visar att invandringens 

framgång är helt beroende av vilket sätt kommunerna tar emot flyk-

tingarna. Det visar sig att de flyktingar som snabbt skaffat arbete 

ofta bestraffats ekonomisk och att introduktionskurserna många 

gånger varit så ineffektiva att de minskat chanserna till jobb.

Men det behöver inte vara så. Studien beskriver hur några kom-

muner i Småland lyckats med en introduktion av invandrare som 

lett till hög sysselsättning, små sociala problem och berikade sam-

hällen. Vad är deras framgångsrecept? Studien pekar på kommu-

nens direkta samarbete med näringsliv och lokala föreningar, och 

ständigt fokus på jobb. Även mentorskapsprogram organiserade av 

civilsamhället och näringslivet tycks fungera.

En ny reform av mottagningen av flyktingar är planerad att dra 

igång hösten 2010. Studien visar att reformen har förutsättningar 

att lyckas, men varnar för att än en gång förlita sig på storskaliga 

centraliserade lösningar.

Kort om studien
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Förord

Lära av dem som  
lyckats

Sju år tar det, i genomsnitt, för en invandrare att få sitt första 

jobb i Sverige. I vårt land tas det nästan för givet att flyktingar och 

invandrare får kämpa lång tid för att komma i arbete och att de har 

lägre sysselsättning än »infödda« svenskar. Men det, visar denna 

studie, kan inte vara någon nödvändighet.

Sverige är faktiskt unikt i världen i hur dåliga vi är på att ut-

nyttja invandrares arbetskraft. Många länder är idag invandrings-

länder, men få av dem har så stort jobbgap mellan invandrare och 

infödda som Sverige. I länder som Kanada och USA jobbar en näs-

tan lika stor, eller större andel, av invandrarna jämfört med de in-

födda. 

Sverige har misslyckats trots att vi haft bland de mest ambiti-

ösa statliga integrationsprogrammen i världen. Men, som denna 

studie visar, är det kanske inte så konstigt. Det är skrämmande att 

läsa studiens sammanfattning av hur systemen för mottagning hit-

tills utformats. De bästa intentioner har lett till ett system nästan 

som upplagt för att motarbeta att flyktingar ska få jobb, ett ofrivil-

ligt kontraproduktivt samspel mellan kommun och stat. Introduk-
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tionskurserna har i många fall försämrat chanserna att få jobb. De 

flyktingar som snabbt sökt sig in i jobb har straffats ekonomiskt, 

inte belönats.

Den nya lösningen, som hösten 2010 rullas ut över Sverige, är 

att förstatliga mottagandet, ta det från kommunerna och flytta 

över det till Arbetsförmedlingen, som anlitar ett stort antal »lot-

sar« för att slussa flyktingar in i det svenska samhället och i arbete.

Men denna studie pekar på att man kanske kunde letat efter lös-

ningen på annat håll, och förlitat sig på små dynamiska lösningar 

istället för storskaliga statliga program. 

Det finns nämligen kommuner i Sverige som lyckats med sitt 

mottagande, som har höga jobbtal och framgångsrik integration:  

kommunerna kring Gnosjö i Småland. Men nyckeln till framgång 

tycks inte främst vara deras kända företagaranda, »Gnosjöandan«. 

Det viktigaste är att dessa kommuner gjort mottagandet på ett 

annat sätt – med omedelbart jobbfokus och nära samarbete mellan 

kommun, civilsamhälle och det lokala näringslivet. Studien kart-

lägger även andra mentorsprogram, med fokus på lokalt näringsliv, 

som lyckats på ett helt annat sätt än det offentliga. 

Detta riskerar att gå förlorat om allt för mycket centralstyrs.  I 

slutändan är det någon från det lokala näringslivet som ska anstäl-

la en nyanländ, inte Arbetsförmedlingen. 

Gnosjökommunernas modell är för övrigt märkligt lik Kana-

das kombination av näringslivsfokus och av att låta frivilligorgani-

sationer tävla om effektiv integration (Kanadamodellen kommer 

inom kort att beskrivas i en annan bok av FORES).

Det är ännu långtifrån klart hur det nya statliga programmet 

med Arbetsförmedlingens lotsar kommer att se ut i praktiken. 

Förhoppningen är därför att denna studie kan bidra till att vända 
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perspektiven, lära bättre av de kommuner som faktiskt lyckats 

och låta civilsamhället spela en större roll.

Det finns en enorm potential att frigöra. Om alla kommuner 

lyckades lika bra som Gnosjökommunerna med mottagandet av 

flyktingar skulle invandring i Sverige vara liktydigt med att jobba. 

Svensk ekonomi skulle gynnas kraftigt och främlingsfientliga 

strömningar få svårare att sprida fördomar. 

Lösningen ligger inom räckhåll, att lära av dem som lyckas.

FORES vill tacka författaren Fredrik Rosenqvist som kombine-

rat sin bakgrund som ekonomhistoriker med sin skarpa penna som 

redaktör. Därutöver riktas också ett särskilt tack till Clara San-

delind som arbetat med FORES nätsida migrationsinfo.se, som 

samlar fakta om invandring baserat på svensk och internationell 

forskning.  Dessutom tack till Daniel Engström och Petter Hojem 

för färdigställandet av studien samt inte minst till professor Benny 

Carlsson vid Lunds Universitet, som kom med värdefulla inspel 

vid utformandet av studien.

Martin Ådahl
Chef för FORES

Stockholm, augusti 2010
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Sammanfattning
Kapitel 1

I dagens Sverige tar det lång tid för nyanlända invandrare att 

komma i arbete. Sysselsättningen bland utrikes födda är betydligt 

lägre än bland inrikes födda. Den introduktion för nyanlända som 

hittills bedrivits i landets kommuner har i stort sett haft obetydlig 

effekt på nyanländas chanser att hitta ett arbete. Vissa kommuner 

har dock stuckit ut ur den generellt sett dystra statistiken och upp-

visar mycket goda sysselsättningssiffror för utrikes födda. Denna 

studie handlar om dessa ljusglimtar och den introduktion av nyan-

lända som där visat sig framgångsrik. Den tar också upp några av de 

mentorskapsprogram som bedrivits med gott resultat.

Kommunernas lyckade exempel

Värnamo, Gnosjö och Vaggeryd är alla kommuner som lyckats väl 

med integrationen. Förutom att de ligger varandra nära geogra-

fiskt uppvisar kommunerna många likheter i sättet de utformat in-

troduktionen av nyanlända. Deras recept på framgång tycks följa 

detta mönster:
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•  Svenska för invandrare (SFI) kombineras med arbets-

praktik, yrkesförberedande utbildning och utbildning 

förlagd på arbetsplatser.  Av alla olika introduktionsin-

satser är också arbetspraktik den enda som har bevisad 

effekt på den nyanländes möjligheter att få jobb.

• Nära samarbete mellan kommun, det lokala näringsli-

vet, föreningsliv och frivilligorganisationer. 

• Motkrav för att få introduktionsersättning, men incita-

ment för att kunna arbeta vid sidan av. 

• Företagen har stor frihet att efterfråga den kompetens 

de önskar och vilka praktikanter de vill ha. Företagen 

har inte några krav på sig att anställa.

Värnamos 15 % invandrare har hög sysselsättning i jämförelse 

med övriga landet. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda 

gällande sysselsättning är liten. Omgående efter att den nyanlän-

de fått ett personnummer skrivs han eller hon in på ett arbets-

marknadscenter. Personen deltar sedan i språkstudier på förmid-

dagarna och i praktik eller regelrätt arbete på eftermiddagarna. 

Mot att den nyanlände förbinder sig att delta i introduktionspro-

grammet får han eller hon introduktionsersättning i upp till två år 

och kan dessutom arbeta vid sidan av. Utmärkande för kommu-

nen är ett bra samarbete mellan lokalt närings- och föreningsliv, 

frivilligorganisationer och kommunen. En stor tillverkningsindu-

stri har också spelat en viktig roll eftersom den ställer små krav på 

språkkunskaper. 

Gnosjö har 20 % invandrare och mycket hög sysselsättning 

bland dessa – 76 % i genomsnitt sedan 1997. Nyanlända får intro-

duktionsersättning i upp till två år mot att han eller hon genomför 
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introduktionen på heltid. Personen får tjäna upp till 2 000 kronor 

per månad vid sidan av introduktionsersättningen. Introduk-

tionsprogrammet har relativt lite fokus på svenskundervisning. 

Istället kan den nyanlände påbörja yrkesstudier efter att ha bott 

en månad i kommunen. Dessutom läggs mycket tonvikt på prak-

tik. Liksom i Värnamo finns ett nära samarbete mellan det lokala 

näringslivet och kommunen. Många av medlemmarna i Kommun-

styrelsen och Kommunfullmäktige är själva företagare. 

Vaggeryd var länge en framgångskommun när det gäller inte-

gration.

Av oklara anledningar har skillnaden i sysselsättning mellan 

inrikes och utrikes födda emellertid ökat sedan 2000. Likväl har 

kommunen en hög sysselsättning bland utrikes födda och det 

finns väl etablerade introduktionssystem.  De nyanlända går ett 

utbildningsprogram som i så stor utsträckning som möjligt är för-

lagd på en arbetsplats. De anses färdigutbildade när någon anstäl-

ler dem till rådande lönekostnad. Omedelbart vid ankomsten till 

kommunen kartläggs den nyanländes utbildnings- och yrkesbak-

grund. Personen får sedan introduktionsersättning i upp till två år 

mot att de måste delta i programmet fem dagar i veckan, 6-8 tim-

mar om dagen. 

Ett ytterligare bevis på styrkan i dessa kommuners integra-

tionsarbete är att klyftan i sysselsättning mellan inrikes och utri-

kes födda inte har ökat under finanskrisen, utan tvärtom minskat. 

Detta är unikt eftersom kriser alltid, så även i denna, slagit hårda-

re mot invandrare än infödda. 
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Mentorskap
Mentorskap har bedrivits i olika former runt om i landet. Denna 

studie fokuserar främst på två exempel. 

Proffessionskollegor är ett projekt som bedrivits i Stockholm, 

Göteborg och Malmö i Saco:s regi. Invandrade akademiker fick 

varsin mentor som ställde upp på frivillig basis. Mentorskapet 

fungerade mycket bra och flera adepter fick arbete efteråt. Särskilt 

bra fungerade det när mentorn och adepten hade liknande yrkes-

bakgrund. 

Programmet kvinnligt mentorskap i Malmö riktades till kvinnor 

med utländsk bakgrund och akademisk examen, som fick mento-

rer med ledande positioner i näringslivet och offentlig sektor. Även 

dessa mentorer ställde upp frivilligt. En stor andel av adepterna 

fick arbete. 

Ett ytterligare exempel på när olika aktörer samarbetar är det 

program som Teknikföretagen och IF Metall startade lokalt i Gö-

teborg. Med hjälp av samarbete mellan näringsliv, fack, vuxenut-

bildning och arbetsförmedling fick elva invandrare så småningom 

anställning efter en period där arbete med något lägre lön kombi-

nerades med språkutbildning och annan utbildning anpassad till 

arbetet som skulle utföras.

Även om det är svårt att dra generella slutsatser utifrån dessa 

exempel verkar mentorskap överlag vara en effektiv insats för att 

förbättra den nyanländes möjlighet att få jobb - i synnerhet om 

mentorn är verksam inom det yrke adepten vill arbeta.
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Regeringens åtgärder 
Utifrån erfarenheterna ovan utvärderar denna studie också sittan-

de regerings tre huvudsakliga åtgärder och förslag till förbättrad 

introduktion av nyanlända. 

Regeringen utförde 2006-2008 Försöksverksamhet för vissa 

nyanlända invandrare (FNI). Försöket innefattade personliga 

coacher samt SFI varvat med arbetsmarknadsinriktade insatser. 

Resultatet var mycket gott: efter ett år hade deltagarna fem pro-

centenheter större chans att ha ett jobb och efter 10-18 månader 

var chansen sex procentenheter större jämfört med den kontroll-

grupp som inte deltagit i försöket. Sex procentenheter skulle göra 

stor skillnad för sysselsättningen bland de utrikes födda i Sverige.

Instegsjobb har också införts, vilket är en subventionerad an-

ställningsform för nyanlända invandrare. Förvisso var tanken 

bakom åtgärden riktig, men den misslyckades att sysselsätta ens i 

närheten av så många som målen angav. 

Den nya introduktionen med etableringslotsar (som träder i 

kraft 1 december 2010) går ut på att Arbetsförmedlingen tar över 

introduktionsansvaret från kommunen och den nyanlände får en 

personlig lots som ska underlätta etableringen i samhället och 

framförallt på arbetsmarknaden. Lotsarna ska kunna vara priva-

ta aktörer. Tidigare erfarenhet från mentorsprogram talar för att 

detta system kan lyckas, givet att lotsarna har goda incitament att 

få den nyanlände i arbete. Det vore olyckligt om samarbetet mel-

lan näringsliv, civilsamhälle och kommun går förlorat i de kommu-

ner som byggt upp ett välutvecklat sådant och som nu blir av med 

ansvaret.  Av stor vikt är därför att även de nya lotsarna skapar eller 

tar över dessa kontakter. 
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Slutsatser
Slutsatserna för denna studie pekar alltså mot att introduktionen 

måste anpassas efter lokala förhållanden. De ger också vid handen 

att det nya introduktionsförslaget har förutsättningar att lyckas 

om SFI kombineras med yrkesförberedande utbildning, arbets-

praktik och mentorskap. Lotsarna bör dessutom ha tydliga ekono-

miska incitament samt goda kontakter med det lokala näringslivet. 
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Sverige har ett stort integrationsproblem. Trots att samhäl-

let spenderar stora summor på att de som kommer hit snabbt ska 

lära sig språket och få ett jobb verkar de flesta åtgärder vara förgä-

ves. Alla insatser till trots tar det i genomsnitt sju år för nyanlända 

att hitta ett jobb och de flesta misslyckas med att inom en rimlig 

tid lära sig tillräckligt bra svenska. I stället för att bli självförsörjan-

de individer som känner att de bidrar till och är en del av det svens-

ka samhället hamnar många i bidragsberoende och utanförskap. 

De allra flesta som kommer till Sverige deltar i svenskundervis-

ning, men få har någon nytta av den. Efter tolv månader har endast 

en dryg fjärdedel fått godkända betyg. Av de som deltar i kommu-

nernas introduktion är det endast några få procent som får sin 

kompetens validerad och mindre än fem procent deltar i någon 

form av arbetspraktik. Mer än 80 procent av de som deltar i intro-

duktionen har fortfarande inte hittat ett jobb eller startat ett före-

tag ett år efter att de kommit till Sverige. 1

Om man tittar på statistiken för inflyttade och jämför dem 

med infödda svenskar blir det omöjligt att förneka att Sverige har 

ett problem. De som invandrat till landet har ända sedan början 

1. Integrationsverket, »Ett förlorat år«, Integrationsverkets stencilserie Nr. 5 (2007).

Inledning
Kapitel 2
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av 1990-talet i högre grad varit arbetslösa, tjänat mindre och haft 

sämre hälsa än infödda svenskar.2 När Sverige i dag drabbats av 

en ekonomisk kris har situationen förvärrats ytterligare och den 

grupp som fått ta den allra största smällen på arbetsmarknaden är 

invandrarungdomar. 

Under det andra kvartalet i fjol låg arbetslösheten bland per-

soner mellan 15 och 24 år födda utomlands på över 42 procent. 

Detta är elva procentenheter högre än samma siffra året innan och 

knappt 15 procentenheter högre än för Sverigefödda ungdomar. I 

juni i fjol var fler än hälften av alla invandrarungdomar arbetslösa. 

Medan arbetslösheten bland infödda svenskar mellan 15 och 

74 år var 7,8 procent under andra kvartalet i fjol var samma siffra 

för utlandsfödda 16,4 procent. Arbetslöshetssiffrorna bland in-

vandrare i alla åldrar är i regel dubbelt så hög som bland infödda 

svenskar.

Den invandrade befolkningen har dock klarat sig betydligt 

bättre ur denna kris än under 90-talskrisen. Mellan 1990 och 1995 

tappade utrikes födda män 20 procentenheter i sysselsättnings-

grad, medan de inrikes födda männens sysselsättning föll med 10 

procentenheter. Mellan 2006 och 2009 föll sysselsättningsgra-

den bland de inrikes födda med 2,3 procentenheter och för utrikes 

födda med 1,1 procentenheter.3 

Egentligen är det omöjligt att överskatta hur viktigt det är att 

detta problem får en lösning. Sverige är än så länge ett tolerant 

land och de flesta svenskar är positivt inställda till mångfald. Men 

en situation där arbetslösheten är mer än dubbelt så hög bland ut-

2. Mikael Hjerm, »Invandrings och integrationspolitik«, i Integration till svensk välfärd? Om invandrares välfärd 
på 90-talet, (Stockholm: Statistiska centralbyrån, Arbetslivsinstitutet, 2002). 
3. SCB Arbetsmarknadsundersökning. Sifforna för 1990 och 1997 gäller personer 20-64 år, de för 2006 och 2009 
gäller för personer 16-64 år på grund av att SCB bytt metod mellan de båda perioderna)
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landsfödda och där hälften av alla invandrarungdomar är arbetslö-

sa är ohållbar. 

Det mest tragiska är inte att integrationen misslyckats så fatalt, 

utan att det finns flera fall av lyckad integration i Sverige som inte 

fått den uppmärksamhet de förtjänar. För vad kan vara värre än att 

vi haft lösningen framför oss hela tiden, men att vi varit för oupp-

märksamma eller ointresserade för att lägga märke till den och 

agera därefter? 

Medan integrationen i Sverige som helhet har misslyckats finns 

det kommuner runtom i Sverige som skulle kunna vara förebil-

der för vilken region i världen som helst när det gäller integration. 

Kommuner där samma invandrargrupper som fastnat i bidrags-

beroende och utanförskap i övriga delar av Sverige har varit en del 

av samhället och haft ett jobb nästan ända sedan de satte sin fot i 

kommunen.

Detta är en studie av vad som gjorts för att snabbt få in de som 

flyttar till Sverige på arbetsmarknaden och vad som har gått snett 

i detta arbete. Det är också en studie av hur det faktiskt går, med 

relativt enkla medel, att ge de som söker sig hit alla förutsättning-

ar för att kunna trygga sin egen försörjning och bli en del av det 

svenska samhället. 

Det pågår för närvarande ett ganska intensivt arbete med att re-

formera den tidigare så illa fungerande introduktionen av nyan-

lända. Förhoppningsvis kan denna studie vara en hjälp på vägen 

i detta arbete och bidra till att de som kommer till Sverige får de 

förutsättningar de behöver och, i ärlighetens namn, har all rätt att 

kräva.
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Introduktion av  
nyanlända

Kapitel 3

När en person kommer till ett nytt land är starten oerhört vik-

tig. Att snabbt få ett jobb har en stark positiv effekt på den inflytta-

des inkomst även på lång sikt.1  Av allt att döma är det i första hand 

här Sverige har misslyckats. Det tar alldeles för lång tid för de in-

flyttade att få ett jobb, i genomsnitt sju år. 

Misslyckandet verkar inte bero på att det gjorts för lite från stat-

ligt håll. Tvärtom har Sverige, i jämförelse med de flesta länder, ett 

oerhört ambitiöst program för att lotsa in nyanlända i det svenska 

samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Problemet är att 

åtgärderna inte har fungerat.

1985–2010 har kommunerna ansvarat för introduktionen av ny-

anlända, medan staten stått för notan. När den nyanlände kom-

mer till kommunen upprättas en introduktionsplan som slår fast 

vad den inflyttade ska göra under introduktionsperioden. Under 

denna introduktionsperiod, som vanligtvis sträcker sig över två år, 

har den inflyttade rätt till en introduktionsersättning. 

1. Dan-Olof Rooth »Refugee immigrants in Sweden. Educational Investment and labour Market Integration«, 
Lund Economic Studies, Nr. 84 (1999).
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Introduktionen måste enligt lag innehålla svenskundervisning 

för invandrare (SFI), praktik (i den utsträckning det är möjligt) 

och samhällskunskap. I övrigt är kommunerna fria att variera till 

exempel längden på introduktionen, dess innehåll samt ersätt-

ningens storlek och under vilka förutsättningar den betalas ut. 

Denna relativt stora frihet har gjort att de åtgärder som vidtas 

för att underlätta en nyanländ persons inträde på arbetsmarkna-

den varierar stort mellan Sveriges 290 kommuner. I vissa kom-

muner bedrivs introduktionen på heltid, i andra på deltid. Vissa 

kommuner betalar ut en introduktionsersättning som är högre än 

försörjningsstödet (socialbidraget), andra gör det inte. Vissa kom-

muner låter den inflyttade behålla delar av ersättningen även om 

personen skaffar sig andra inkomster, andra kommuner drar in 

den. I vissa kommuner startar introduktionen direkt, i andra tar 

det månader innan den kommer igång. 

På det stora hela har detta system inte varit någon stor fram-

gång. 2007 publicerade det numera nedlagda Integrationsverket 

en rapport som pekade på flera brister i introduktionen för nyan-

lända.2  I de flesta fall bedrevs introduktionen bara på halvfart och 

bestod det första året uteslutande av svenskundervisning. Endast 

1,0 procent av kvinnorna och 1,4 procent av männen deltog i ar-

betspraktik parallellt med svenskundervisningen. Dessutom hade 

82 procent av männen och 76 procent av kvinnorna som studerat 

svenska inte fått godkända betyg. 

Ett problem verkar ha varit de dåliga incitament introduktionen 

skapat. Många kommuner har haft en regel som säger att introduk-

tionsersättningen kan minskas om inte individen följer sin intro-

duktionsplan, men detta har inte fungerat i praktiken. De som inte 

2. Integrationsverket. »Ett förlorat år« (2007).
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deltagit har fått sina pengar ändå. Detta eftersom en vettig kontroll 

innebär en för stor arbetsbörda. 

Samtidigt har många kommuner varit desto flitigare att redu-

cera ersättningen när den nyanlände skaffat sig extrainkomster i 

form av arbete. De som tagit initiativ för att trygga sin egen försörj-

ning har därmed straffats genom sänkt ersättning, medan de som 

inte ens brytt sig om att delta i introduktionen belönats genom att 

de fått behålla hela sin ersättning.

Av allt att döma har den introduktion som många av de nyan-

lända fått genomgå i det stora hela liten effekt på deras chanser att 

få jobb. Bland de som flyttade till Sverige 2002 hade 60 procent av 

männen och 40 procent av kvinnorna ett jobb fyra år senare. För 

de som deltagit i introduktionen hade bara 30 procent av män-

nen och 20 procent av kvinnorna jobb fyra år senare. Det vill säga, 

de som deltagit i introduktionen har haft mindre chans att få ett 

jobb. 

Elisabeth Svantesson har något överraskande visat att deltagan-

de i ett introduktionsprogram inte ökar chanserna att få ett jobb, 

även om man kontrollerar för andra faktorer.3 Däremot innebär 

hög utbildning, yrkeserfarenhet och att vara gift med någon från 

Sverige ökade chanser till arbete inom 2,5 år.

Tillsammans med Ted Aranki har Svantesson även studerat om 

det finns några skillnader mellan de olika aktiviteterna inom intro-

duktionsprogrammen när det gäller chanserna att få ett jobb.  Det 

visade sig då att vissa delar av introduktionen har varit mer fram-

gångsrika än andra. Studien pekar på att olika aktiviteter som inne-

håller en kontakt med arbetsmarknaden (studiebesök på arbets-

3. Elisabeth Svantesson, »Determinants of Immigrants’ Early Labour Market Integration«. Örebro University  
Working paper series, No. 2 (2006). 
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platser, praktik, med mera) har en positiv effekt på chanserna att få 

jobb. Språkstudier har ingen effekt alls, och regelbunden kontakt 

med en handledare minskar faktiskt chanserna att få jobb.4

Även Georges Lemaître har i en studie för OECD dragit slutsat-

sen att en tidig kontakt med arbetsmarknaden främjar integratio-

nen på arbetsmarknaden i Sverige.5 När det gäller att öka de lång-

siktiga chanserna att få ett jobb har det visat sig, skriver Lemaître, 

att en tidig kontakt med arbetsmarknaden har en »mycket starkare 

effekt« än yrkesutbildning. 

Problemet är att den del av introduktionen som bevisligen fung-

erat bäst också har varit den som använts minst. Enligt Integra-

tionsverkets egen studie har endast två procent av kvinnorna och 

sex procent av männen fått en arbetspraktik genom arbetsför-

medlingen, inklusive de så kallade prova-på-platserna.6 Den stora 

majoriteten har inte haft någon meningsfull kontakt med arbets-

marknaden alls under sitt första introduktionsår. Inte konstigt att 

introduktionen inte haft någon effekt när det som bevisligen fung-

erar i de allra flesta fall lämnats bort.  

Lyckade exempel finns

I det stora hela har introduktionen av nyanlända misslyckats. Men 

samtidigt som inflyttade, speciellt de födda utanför EU, har en 

lägre sysselsättningsgrad än infödda i samtliga Sveriges kommu-

ner, finns det kommuner där skillnaden mellan inflyttade och in-

födda inte är fullt så stor som i vissa andra. Det mest kända exem-

4. Elisabeth Svantesson and Ted Aranki, »Do Introduction Programs Affect the Probability of Immigrants getting 
work«. Örebro University Working Paper Seriesd, No 3 (2006). 
5. Georges Lemaître »The Integration of Immigrants into the Labour Market: the Case of Sweden«, OECD Social, 
Employment and migration working papers, No. 48 (2007).
6. Integrationsverket, »Ett förlorat år«. 
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plet är ett antal mindre kommuner i västra Småland, bland annat 

Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. 

Jan Ekberg har i en studie visat att de bosnier som kom till dessa 

kommuner 1993 och 1994 har lyckats föredömligt väl med att ta sig 

in på arbetsmarknaden, åtminstone med svenska mått mätt.7 5–6 

år efter att de kom till Sverige hade 86 procent av dem jobb, medan 

bara hälften av deras landsmän i övriga delar av landet hade ett ar-

bete. En viktig förklaring till varför dessa kommuner lyckats bättre 

var, enligt Ekberg, att de just skött introduktionen av nyanlända på 

ett bättre sätt än andra kommuner.

Ett decennium senare kan man konstatera att dessa kommuner 

fortfarande ligger i topp när det gäller sysselsättningsgrad hos utri-

kes födda. Ta till exempel andelen personer födda utanför EU som 

har ett jobb. 2007 låg denna siffra på cirka 80 procent i dessa fyra 

kommuner, vilket är långt över riksgenomsnittet. Och viktigast 

av allt – skillnaden mellan personer födda i Sverige och personer 

födda utanför EU är inte speciellt stor. 

I Gnosjö hade 87 procent av de inrikes födda ett jobb 2007, 

medan samma siffra för personer födda utanför EU var 79 procent. 

Jämför detta med till exempel Karlskrona där 82 procent av de in-

rikes födda hade ett jobb 2007, men bara 38 procent av de födda ut-

anför EU. 

Frågan är varför de inflyttade uppenbarligen har mycket lättare 

att hitta ett jobb i vissa kommuner än andra. Handlar det bara om 

en fördelaktigare arbetsmarknad och näringslivsstruktur, eller har 

dessa kommuner lyckats hitta ett bättre system för att lotsa in ny-

anlända på arbetsmarknaden? Och om förklaringen är att de hittat 

7. Jan Ekberg, »Benefits from immigration – a question of integration on the labour market«, i Murray (ed) Migra-
tion. A challenge for Europe (Stockholm, Fores, kommande).
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ett bättre sätt att sköta introduktionen, kan deras framgång kopie-

ras av de övriga kommunerna i landet?

 I och med att de kommuner som lyckats bäst med sin integra-

tion är så små skulle det få ett enormt genomslag om de övriga 

kommunerna i landet lyckades komma upp i samma sysselsätt-

ningsgrader för inflyttade som dem. Tiotusentals inflyttade skulle 

gå från att vara arbetslösa till att kunna sköta sin egen försörjning. 





4
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lyckats

Kapitel 4

Värnamo

Värnamo är en av de svenska kommuner som har lyckats väl 

med integrationen av nyanlända invandrare, vilket också påpekats 

i flera studier och artiklar.

Visserligen har sysselsättningsgraden, precis som i alla andra 

kommuner i Sverige, varit lägre för invandrare, som utgör cirka 15 

procent av kommunens befolkning, än för inrikesfödda. Det som 

skiljer Värnamo från de flesta andra kommuner i Sverige, förutom 

att arbetslösheten varit låg över lag, är att skillnaden i sysselsätt-

ningsrad mellan inflyttade och infödda varit relativt liten. 

Mellan 1997 och 2007 har sysselsättningsgraden i Värnamo 

varit i snitt 68 procent för personer födda utanför EU. Samma siff-

ra för riket som helhet är 48 procent, det vill säga hela 20 procent-

enheter lägre.1  Till viss del kan detta förklaras av att sysselsätt-

ningsgraden varit hög i Värnamo för samtliga grupper, men det är 

inte hela sanningen. 

1. SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
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Mellan 1997 och 2009 har sysselsättningsgraden i Värnamo 

varit i snitt 22 procent lägre för personer födda utanför EU än för 

personer födda i Sverige. Samma siffra för riket som helhet under 

samma period är hela 40 procent. 

Någon tydlig trend i statistiken går inte att se, utan de inflyttade 

i Värnamo har under hela perioden klarat sig bättre än genomsnit-

tet. 1997 och 1998 var sysselsättningsgraden för de utlandsfödda 

förhållandevis låg i jämförelse med de inrikes födda, men sedan 

1999 har skillnaden dessa två grupper emellan hållit sig på en, med 

svenska mått mätt, låg nivå. 

Många menar att det är just sättet på vilket Värnamo organiserar 

sin introduktion för nyanlända som gjort att de inflyttade i kommu-

nen hittat ett jobb relativt snabbt. Om man utgår från hur introduk-

tionen ser ut i dag finns det flera saker som gör att den utmärker sig. 

Förutom att introduktionen sker på heltid, vilket inte är fallet i alla 

kommuner, lägger man stor vikt vid bland annat arbetspraktik. 

Så fort den nyanlände fått ett personnummer skrivs han eller 

hon in på Värnamo Arbetsmarknadscenter. Den introduktion som 

då tar vid består oftast av att den nyanlände studerar svenska på 

förmiddagen och deltar i praktik eller regelrätt arbete på eftermid-

dagen. 

En praktiksamordnare hjälper till att hitta praktikplatser i både 

det privata och det offentliga. Denna arbetspraktik kan bestå av 

allt från att man är ute i skogen och arbetar eller reparerar rulla-

torer, till att man utför legoarbeten åt privata företag. Under fyra 

veckor ersätts arbetspraktiken av en föreläsningsserie vars mål är 

att öka kunskapen om det svenska samhället. Olika gästföreläsa-

re tar bland annat upp sådant som näringsliv, vardagsjuridik och 

friskvård.
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Introduktionen pågår som längst i två år, och under hela denna 

tid har den nyanlände rätt att uppbära introduktionsersättning. 

För att få någon ersättning krävs det dock att den nyanlände deltar 

i introduktionsprogrammet, annars kan hela ersättningen dras in. 

Däremot är det fritt fram att ha ett arbete vid sidan om och tjäna 

extra pengar så länge det inte det gör det svårt att delta i introduk-

tionsprogrammet. 

Detta sätt att organisera introduktionen på är emellertid ett 

ganska nytt fenomen i Värnamo. Introduktionsersättningen inför-

des först 2005. Och förutom att introduktion inte hade karaktären 

av ett avlönat heltidsarbete för 5-10 år sedan, vilket den kan sägas 

ha i dag, förekom heller inte arbetspraktik i lika stor utsträckning. 

Även om introduktionen i större utsträckning var inriktad på 

svenskundervisning, försökte man på Invandrarbyrån, som varit 

spindeln i nätet när det gäller mottagandet av nyanlända i kommu-

nen sedan 1972, hjälpa till att hitta praktikplatser.2 Jämfört med öv-

riga landet, där arbetspraktik för nyanlända varit ytterst ovanligt, 

låg alltså Värnamo tidigt långt framme. 

Något som man lyfter fram inom kommunen, och som kan vara 

en viktig förklaring till varför Värnamo har haft så stor framgång 

med att få de som kommer till kommunen i arbete, är det gedigna 

näringslivet och, inte minst, alla de ideella krafter och olika frivil-

ligorganisationer som verkar inom kommunen. 

Att Värnamo haft relativt många tillverkningsföretag har av 

många pekats ut som en av förklaringarna till varför så många av 

de nyanlända invandrarna som kommit till Värnamo klarat sig så 

bra. För någon som jobbar med att tillverka saker inverkar inte 

bristande språkkunskaper och en bristande kunskaper om »den 

2. Intervju med Göran Malm, den 15 oktober 2009. 
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svenska koden« lika negativt på arbetsproduktiviteten som inom 

ett serviceyrke. Jämfört med andra orter har Värnamo helt enkelt 

haft en fördelaktig näringsstruktur för att just snabbt få in nyanlän-

da invandrare på arbetsmarknaden. Hur mycket denna faktor kan 

förklara av Värnamos framgång är emellertid omöjligt att säga. 

Förutom kommunens idoga arbete och de många tillverknings-

företagen, verkar de olika frivilligorganisationerna och Värnamos 

föreningsliv också ha spelat en viktig roll. Värnamo är fullt av frikyr-

kor, idrottsföreningar och andra sammanslutningar där de nyanlän-

da snabbt kunnat komma in i det svenska samhället och få tillträde 

till viktiga nätverk och kontakter.

Ibland har även dessa frivilligkrafter kanaliserats i officiella pro-

jekt som syftat till att få in de nyanlända i samhället – projekt som 

delvis bekostats av kommunen. Ett sådant exempel är Värnamo In-

ternationella Vänner som startades för 15-talet år sedan, och som 

de senaste åren återupplivats efter att ha legat nere ett tag.

Projektet är ett samarbete mellan flera olika studieorganisatio-

ner, kyrkor, ideella föreningar och kommunen. Idén är att lokala 

familjer ställer upp som faddrar för nyanlända flyktingfamiljer för 

att lotsa dem in i det lokala samhället, hjälpa dem med praktiska 

saker och i vissa fall tipsa om jobb. Hur många som fått ett arbete 

som en direkt följd av att de deltagit i detta projekt går emellertid 

inte att säga.   
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Gnosjö

Även Gnosjö framhålls ofta som ett exempel på en kommun som 

lyckats med integrationen av invandrare. Det är inte svårt att för-

stå varför. Faktum är att när det gäller sysselsättningsgraden för 

personer födda utanför EU knäpper Gnosjö till och med Värnamo 

på fingrarna.  Mellan 1997 och 2008 var sysselsättningsgraden för 

personer födda utanför EU i genomsnitt 16 procent lägre än för in-

rikes födda. Detta är den bästa siffra av de kommuner som ingår i 

denna studie. 

Sysselsättningsgraden bland personer födda utanför EU har 

varit i snitt 76 procent i Gnosjö sedan 1997. Detta är lika högt som 

för de inrikes födda i landet som helhet under samma period, vil-

ket förstås är exceptionellt. En annan sak som utmärker Gnosjö 

är att de utrikes födda utgör en relativt stor del av befolkningen. 

2008 var 20 procent av de som bodde i kommunen födda utom-

lands.

Precis som i fallet Värnamo går det inte att se någon tydlig 

trend när det gäller sysselsättningsgraden bland de födda utan-

för EU, den har varit genomgående hög sedan 1997, även om den 

fallit tillbaka något under senare år. Faktum är att skillnaden jäm-

fört med de inrikes födda aldrig överstigit 20 procent. Minst var 

skillnaden 2000 då den var knappt åtta procent. Vad än Gnosjö 

har gjort för att lyckats väl med sin integration är det, precis som i 

Värnamo, inte något man börjat med de allra senaste åren.

Hur har då Gnosjö lagt upp sin introduktion? De nyanlända flyk-

tingar som fyllt 18 år som kommer till Gnosjö har rätt till introduk-

tionsersättning i högst två år. Högst en månad efter att den nyan-
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lände kommit till kommunen ska en introduktionsplan göras upp.3  

Den plan som de i arbetsför ålder ska följa och den introduktion de 

ska delta i ska bedrivas på heltid, det vill säga åtta timmar per dag. 

Beskattningsbar inkomst över 2.000 kronor per månad gör att in-

troduktionsersättningen minskas med det överstigande beloppet, 

och när personen kan försörja sig genom eget arbete upphör er-

sättningen helt. 

Den som i praktiken sköter om introduktionen i Gnosjö är Gno-

sjöandans Kunskapscentrum (GKC), som förutom att erbjuda ut-

bildning för nyanlända invandrare och flyktingar, även erbjuder 

gymnasie-, vuxen- och företagsutbildningar. 

Det som utmärker den utbildning som de nyanlända får genom-

gå är att man lägger relativt lite fokus på svenskundervisning. På 

många håll i landet utgörs i princip hela introduktionen av SFI - i 

Gnosjö är den endast en liten del. 

Vid sidan av att studera svenska läser även invandrarna bland 

annat matematik och datakunskap, och de kan även delta i förbe-

redande yrkeskurser inom vård, omsorg eller industriteknik. Det 

unika i Gnosjö är att man inte väntar med att de inflyttade lärt sig 

svenska, utan bara efter en månad i kommunen och en månad av 

svenskundervisning kan de börja studera till exempel industritek-

nik.

Så fort de lärt sig tillräckligt får de möjlighet att göra praktik ute 

på något företag, där tanken alltid är att praktiken ska leda till ett 

fast arbete. För de som sedan får ett jobb innan de lärt sig svenska 

ordnar GKC en företagsutbildning där dessa personer får möjlighet 

att på sitt arbete lära sig den svenska som de har nytta av i sitt arbete. 

3. »Regler för introduktionsersättning för nyanlända flyktingar och invandrare i Gnosjö kommun« hämtad från  
http://www.lst.se/lst/, den 21 januari 2010.
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Att man breddat svenskundervisningen på detta sätt och erbju-

der de nyanlända introduktionsersättning är emellertid ett gan-

ska nytt fenomen. Introduktionsersättningen infördes 2007 och 

arbetet med att vid sidan om svenska även låta de nyanlända läsa 

yrkesutbildningar såsom industriteknik och omvårdnad inleddes 

på allvar för cirka sex år sedan.4  Om man letar efter en förklaring 

till varför Gnosjö redan för tio år sedan var så framgångsrikt på att 

vaska fram jobb till alla, att flyktingar och invandrare från hela Sve-

rige kom till Gnosjö i jakt på jobb, måste man därför leta någon an-

nanstans.

Den mest troliga orsaken står att finna i den oerhört starka 

kopplingen mellan det lokala näringslivet och kommunen, Gnosjös 

mycket livskraftiga småskaliga industrisektor och att man tidigt 

satsade på arbetspraktik och andra åtgärder, även om de inte var 

del av ett regelrätt introduktionsprogram. De nära kopplingarna 

mellan kommunen och näringslivet har bland annat bestått av att 

både fullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder varit fyllda 

av egna företagare. Kontakterna mellan det offentliga och det pri-

vata har varit både informella och formella genom att kommunled-

ning och de olika branschorganisationerna träffades regelbundet. 

Man hade även, innan förra sekelskiftet, flera program där nyan-

lända fick förbättra sin svenska och samtidigt delta i arbetspraktik. 

Dessutom förekom tidigt ett samarbete med olika frivilligorgani-

sationer och företag för att försöka ordna fast anställning åt kom-

munens invandrare.5  Gnosjö verkar i många fall ha legat decennier 

före stora delar av det övriga landet när det gäller integrationspoli-

tik med sitt tidiga fokus på arbetspraktik. 

4. »Sammanträdesprotokoll, Socialnämnden  den 30 maj 2007, Gnosjö kommun«, hämtad från  http://www.gnosjo.
se, den 21 jan 2010. »Gnosjö kommun årsredovisning 2000«, hämtat från www.gnosjo.se den 21 januari  2010.
5. Lillemor Sahlberg, »I Gnosjö har invandrarna jobb«, i Hemort Sverige (Norrköping: Integrationsverket, 2000). 
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Vaggeryd

Vaggeryd är den tredje kommunen i den småländska gyllene tri-

angel av lyckad integration, där grannkommunerna Värnamo och 

Gnosjö utgör de två andra delarna. Jämfört med de två andra kom-

munerna bor det få personer födda utomlands i Vaggeryd, men 

skillnaden är endast marginell. Cirka 13 procent av kommunens in-

vånare är födda utomlands. 

Mellan 1997 och 2008 har sysselsättningsgraden bland personer 

födda utanför EU varit i snitt 19 procent lägre än för inrikesfödda. 

Precis som i Gnosjö var sysselsättningen bland de födda utanför 

EU som högst runt sekelskiftet. 1999 och 2000 låg denna syssel-

sättningsgrad på 82 respektive 84 procent, vilket endast var margi-

nellt lägre än för de inrikesfödda (86 respektive 87 procent).

Det som skiljer Vaggeryd från Gnosjö är att den negativa tren-

den sedan dess har varit större. Med början 2001 föll sysselsätt-

ningsgraden bland de inflyttade relativt kraftigt tre år i rad, och 

har sedan dess inte återhämtat sig. Från att skillnaden i sysselsätt-

ningsgrad legat på fyra procent år 2000, var skillnaden 2008 hela 

27 procent. 

Det finns ingen uppenbar förklaring till varför sysselsättnings-

graden bland de inflyttade sjunkit sedan 2000, samtidigt som den 

varit relativt stabil bland de infödda. Vaggeryd har till exempel inte 

tagit emot fler flyktingar efter år 2000. Tvärtom kom det relativt 

sett ganska stora flyktinggrupper till kommunen 1997 och 1998. 

Flyktingar som, av allt att döma, snabbt tog sin in på arbetsmark-

naden. 

Samtidigt är Vaggeryd med sina knappa 13 000 invandrare en 

mycket liten kommun. Eftersom kommunen har relativt få invand-
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rare blir det ett stort genomslag i statistiken även om endast en 

handfull inflyttade hamnar utanför arbetsmarknaden. Sett över en 

längre period har en mycket stor andel av invandrarna i kommu-

nen haft ett jobb. Att andelen invandrare med jobb verkar variera 

mer från år till år än antalet infödda med jobb kan helt enkelt bero 

på att invandrarna är en så liten grupp, även om det förstås inte kan 

uteslutas att den negativa trenden är tecken på att kommunen bör-

jar få problem med sin integration. 

När man talar om Vaggeryd och att lotsa in invandrare på ar-

betsmarknaden är det omöjligt att inte ta sin utgångspunkt i den så 

kallade Vaggerydsmodellen.6  Ett arbetssätt man anammat i kom-

munen i snart 20 år och som visat sig ytterst effektivt för att snabbt 

lotsa in i första hand invandrare på den svenska arbetsmarknaden. 

Ett arbetssätt som bygger på ett nära och intensivt samarbete mel-

lan kommun och näringsliv. 

Grundidén är att den arbetssökande, i detta fall en nyanländ 

flykting eller invandrare, genomgår en utbildning som i mycket 

stor utsträckning är förlagd på olika arbetsplatser. Vad utbildning-

en innehåller beror helt på vilka rekryteringsbehov som finns ute 

i näringslivet och på den enskilda individens tidigare erfarenheter 

och behov. De företag som är intresserade av att vara med får helt 

enkelt ange vilken typ av arbetskraft de behöver, och sedan skräd-

darsys utbildningen för att detta behov ska kunna fyllas. 

De som deltar i utbildningen får lära sig de färdigheter som ef-

terfrågas inom ramen för företagens dagliga verksamhet, och får 

även tillgång till en fadder eller mentor på arbetsplatsen. Teori var-

vas med praktik, och traditionellt har de som inte har svenska som 

6. Arbetsmarknadsdepartementet, »Vaggerydsmodellen – en metod med företagsförlagd arbetsmarknadsutbild-
ning«, i En effektivare arbetsmarknadsutbildning,  Departementsserien nr. 38 (2000). 
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modersmål spenderat tre dagar ute hos företagen, läst teori en dag 

och yrkessvenska för invandrare en dag i veckan. 

När eleven tillgodogjort sig nödvändiga kunskaper flyttar denne 

vidare till nästa arbetsplats. Tanken är nämligen att de som del-

tar ska byta företag varje eller varannan månad. Utbildningen är 

som helhet väldigt praktiskt inriktad och kretsar oftast kring olika 

former av tillverknings- eller servicearbete. Färdigutbildad är den 

nyanlände när någon är beredd att anställa personen i fråga till rå-

dande lönekostnad. 

Detta är ett arbetssätt som genomsyrat kommunen under en 

lång tid, och än i dag är arbetslinjen i de nyanländas introduktion 

ytterst tydlig. När en flykting i dag kommer till Vaggeryd kartläg-

ger man omedelbart den nyanländes utbildnings- och yrkesbak-

grund. Man lägger sedan upp en handlingsplan (kallad MFY, Mitt 

Framtida Yrke) tillsammans med den nyanlände och SFI- 

läraren.7 

Vad som ingår i denna plan och vad den nyanlände sedan gör 

under introduktionen varierar efter individens behov och tidigare 

erfarenheter. Förutom svenskstudier kan både språkpraktik, yr-

kesutbildningar och arbetspraktik ingå. Själva undervisningen äger 

rum på den kommunala gymnasieskolan Fenix Kunskapscentrum, 

som förutom gymnasieutbildning även erbjuder kvalificerad yr-

kesutbildning, vuxenutbildning, med mera. 

Enligt kommunens flyktinghandläggare kan många sedan fort-

sätta arbeta på företaget där de varit på praktik tack vare olika 

anställningsstöd. Bland annat nämns ett stort tvätteri som både 

tryggat många nyanländas försörjning under långa perioder och 

varit ett viktigt första steg in på den svenska arbetsmarknaden. 

7. Intervju med flyktinghandläggare i Vaggeryds kommun den 12 november 2009. 
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Flyktinghandläggaren nämner även att »överhuvudtaget ser vi 

väldigt goda resultat hos de flyktingar som gör arbetspraktik nå-

gonstans«. 

Under själva introduktionsperioden erbjuder Vaggeryd även in-

troduktionsersättning till flyktingar och vissa övriga invandrare. 

De som lyfter denna ersättning ska i gengäld delta i ett introduk-

tionsprogram fem dagar i veckan och 6-8 timmar per dag, i högst 

två år. 

Reglerna när det gäller extra arbete är dessutom mycket gene-

rösa. Den som deltar får jobba extra vid sidan av introduktionen, 

utan att ersättningen reduceras eller dras in. Först när arbete gör 

att introduktionen blir lidande dras ersättningen in eller redu-

ceras, vilket förstås gör att de nyanlända har stora incitament att 

hitta ett avlönat arbete redan under introduktionen.

Gemensamma nämnare

De kommuner i Sverige som lyckats allra bäst med att snabbt lotsa 

in personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden har för-

bluffande många likheter. De har i stort samma näringsstruktur 

och de använder liknande metoder för att få in invandrare på ar-

betsmarknaden.

Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kännetecknas alla av att de har 

relativt sett många tillverkande företag, en välfungerande arbets-

marknad i allmänhet och ett gott företagsklimat. När Svenskt Nä-

ringsliv i fjol rangordnade Sveriges 290 kommuner efter hur före-

tagsvänliga de var hamnade alla tre på topp 25-listan. Även Johan 

Klaesson och Martin Andersson har i en studie visat på att de tre 

kommunerna tillsammans alla har hög sysselsättning, låg sjuk-
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frånvaro, lyckad arbetsmarknadsintegration och hög andel småfö-

retagare som kännetecken. 8

Det kan knappast vara någon slump att skillnaden i sysselsätt-

ningsgrad mellan infödda och invandrare varit minst i de kommu-

ner där sysselsättningsgraden legat på väldigt höga nivåer överlag. 

En förklaring är att i de kommuner där sysselsättningsgraden bland 

de infödda pendlat kring ett teoretiskt maximum har incitamen-

ten för att anställa invandrare eller arbeta för att göra dem anställ-

ningsbara varit starka. Om invandrare ses som en marginalarbets-

kraft finns det få incitament att försöka göra dem anställningsbara 

så länge det finns många infödda som även de saknar jobb. 

Detta kan förklara varför företagen engagerat sig så i integra-

tionsprocessen i dessa kommuner, men inte i andra. Varför företa-

gen varit så villiga att delta i olika praktik- och utbildningsprojekt 

och varför ett så nära samarbete med kommunen uppstått. Företa-

gen har helt enkelt haft behov av att se till att denna arbetskrafts-

reserv blir anställningsbar. 

Det intressanta är att dessa kommuner, i samarbete med nä-

ringslivet, gått till väga på ungefär samma sätt för att se till att de 

utlandsfödda snabbt kunnat skaffa sig de färdigheter som efterfrå-

gats av det privata näringslivet. 

Det som är mest utmärkande för tillvägagångssättet är att man 

lagt stor vikt vid praktik, yrkesförberedande studier och utbildning 

på arbetsplatser. Man har tidigt låtit invandrarna komma i kontakt 

med näringslivet genom att låta dem delta i praktik, innan de nöd-

vändigtvis har lärt sig särskilt mycket svenska. 

En annan gemensam nämnare är, vilket redan antytts, att kom-

munerna har haft ett nära samarbete med näringslivet. Företa-

8. Klaesson, Johan & Martin Andersson »Här finns Gnosjöandan i Sverige«. (2009) FORES
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gen har inte blivit påtvingade praktikanter som de inte har någon 

större nytta av, utan kommunerna har varit noga med att förse de 

nyanlända med de kunskaper företagen efterfrågar, ofta låtit före-

tagen själva välja vilka de vill ta in som praktikanter och heller inte 

ställa krav på att de ska erbjudas anställning efter fullgjord praktik. 

En ytterligare gemensam nämnare är att civilsamhället och för-

eningslivet är och har varit starkt i dessa kommuner.9 Mycket tyder 

på att en rad olika föreningar och kyrkor spelat en viktig roll i att 

hjälpa de nyanlända komma in i samhället. På vissa ställen, som 

till exempel fallet med Värnamo Internationella Vänner, har detta 

arbete utförts i formella projekt med kommunal finansiering. Om 

detta bidragit till kommunernas framgång när det gäller integra-

tion är svårt att säga, men att det spelat en viss roll är inte omöjligt. 

Något som också kan förklara varför dessa kommuner har lyck-

ats se till att så stor del av de inflyttade har ett jobb, är att många 

9. Klaesson, Johan & Martin Andersson »Här finns Gnosjöandan i Sverige«. (2009) FORES

Introduktion Introduktions-
ersättning

Inkomstgräns Praktik/ 
arbetsförlagd 
utbildning

Vaggeryd Heltid Ja Ingen, förutsatt att 
inte introduktionen 
blir lidande av extra-
arbetet.

Ja, hörnstenen i 
Vaggerydsmo-
dellen. 

Gnosjö Heltid Ja 2.000 kronor, sedan 
minskas introduk-
tionsersättningen

Ja, ofta redan 
efter bara någon 
månad. 

Värnamo Heltid Ja Ingen, så länge inte 
extraarbetet gör det 
svårt att delta i intro-
duktionen

Ja, omfattande.

Gemensamma nämnare och skillnader:  
Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo. 
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invandrare flyttat till just dessa kommuner eftersom möjligheter-

na att få ett jobb varit goda. En person som är villig att flytta till en 

kommun bara för att få ett jobb sannolikt är mer motiverad och an-

ställningsbar i allmänhet än den genomsnittliga invandraren, vil-

ket kan ha hjälpt dessa kommuner nå ännu större framgångar med 

att integrera sina invandrare.

Krisen då?

Den statistik på kommunnivå som använts i detta kapitel sträcker 

sig bara fram till och med 2008. Enligt denna statistik tillhör Vag-

geryd, Värnamo och Gnosjö fortfarande den absoluta toppen i Sve-

rige när det gäller sysselsättningsgrader för utrikesfödda. 

Under 2009 drabbades emellertid Sverige mycket hårt av den 

globala lågkonjunkturen. I en lågkonjunktur drabbas alltid orter 

med en stor tillverkningsindustri tidigare och värre än orter där 

servicesektorn dominerar. Frågan är hur det gått för de inflyttade 

i Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo – hur hårt drabbades de av den 

uppsägningsvåg som svept över Sverige?

Enligt de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen har de utri-

kesfödda drabbats hårdare än de Sverigefödda i landet som helhet. 

Medan antalet arbetslösa i januari hade ökat med 26 procent jäm-

fört med året innan, var samma siffra för utrikesfödda 37 procent. 

Det vill säga, en skillnad på hela 11 procentenheter.

Av de tre smålandskommunerna har Värnamo drabbats värst av 

lågkonjunkturen. Antalet arbetslösa hade i januari 2010 ökat med 

44 procent jämfört med januari 2009. I Vaggeryd och Gnosjö är det 

inte fullt lika illa, där antalet arbetslösa ökat med 21 respektive 16 

procent.
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Det är nu vi kommer till det riktigt intressanta. Det visar sig 

nämligen att i samtliga tre dessa kommuner har ökningen av ar-

betslösa bland utrikesfödda varit mindre än bland de Sverigeföd-

da. I Vaggeryd är ökningen av antalet arbetslösa utrikesfödda fem 

procentenheter lägre än för alla grupper, i Värnamo fyra procent-

enheter lägre och i Gnosjö två procentenheter lägre.

De stora klyftor i sysselsättningsgrader mellan inrikes och ut-

rikes födda som Sverige levt med ett tag är i stor utsträckning ett 

arv från 90-talskrisen. Under denna kris steg arbetslösheten bland 

invandrare oproportionerligt mycket, och sedan dess har klyftan 

mellan inrikes- och utrikesfödda aldrig täppts igen.

På en nationell nivå verkar denna historia nu upprepa sig. Ar-

betslösheten stiger snabbare bland utrikesfödda än bland personer 

födda i Sverige. En redan stor klyfta växer sig därmed ännu större. 

Med detta i åtanke är det både anmärkningsvärt och glädjande 

att den redan ganska lilla klyftan i Smålandskommunerna tvärt-

om verkar minska ytterligare i samband med krisen. Så många fler 

bevis på att dessa kommuner gör något rätt när det gäller integra-

tion behövs egentligen inte.



5
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Även om de kommuner och regioner som lyckats riktigt 

väl med sin integration är lätträknade, finns det flera små öar av 

framgångar runtom i landet. Mindre projekt som på grund av sin 

ringa storlek inte fått genomslag i statistiken på riks- eller kom-

munnivå, men som trots detta hjälpt vissa inflyttade att hitta ett 

arbete.

Ett exempel på ett projekt som i liten skala visar på hur initia-

tiv från andra aktörer än kommuner kan bli framgångsrika genom 

samarbete mellan näringsliv, vuxenutbildning och arbetsförmed-

ling är det lokala samarbete som IF Metall och Teknikföretagen 

upprättade i Göteborg med omnejd att bidra till integrationen av 

invandrare. Projektet handlade också om att ta vara på den kom-

petens som fanns bland invandrare, men som man gick miste om 

därför att de tidigt föll bort i rekryteringsprocessen, exempelvis på 

grund av att de saknade gymnasieutbildning. 

Genom samarbetet ingick elva invandrare i ett 18 månader långt 

program där arbetsgivaren betalade arbetstagaren något lägre lön 

samtidigt som denne fick den utbildning som krävdes för att kvali-

ficera sig för en framtida fast anställning. Exempelvis läste arbets-

tagaren på SFI i fyra timmar i veckan, där undervisningen färga-
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des av det jobb han eller hon har. Den som arbetade i monteringen 

fick lära sig ord som skiftnyckel och skruvdragare – ord som denne 

hade nytta av i sitt arbete redan dagen efter.

Programmet var väldigt framgångsrikt. Av de elva deltagarna 

hade samtliga fått anställning på Volvo Lastvagnar redan innan de 

18 månaderna hade förlupit. I samband med att finanskrisen slog 

hårt mot Volvo lades programmet på is, men exemplet visar ändå 

på viken effekt det kan få när olika aktörer tar egna initiativ och 

samarbetar. 

Program för akademiker

Det har genomförts flera andra projekt de senaste fem-tio åren, 

varav de flesta av dem har riktat in sig på att förse nyanlända med 

olika former av faddrar, stödpersoner eller mentorer. Trots detta 

har mycket få av dem studerats eller utvärderats ordentligt. 

Två av de mest intressanta projekten kommer kort att presen-

teras här: Professionskollegor och Kvinnligt mentorskap. Anled-

ningen till att just dessa projekt valts ut är bland annat att de rik-

tat sig till akademiker. Att fokusera på en specifik invandrargrupp 

är spännande i sig, och att fokusera på inflyttade akademiker, som 

kanske har svårast av alla att hitta ett jobb som motsvarar deras ut-

bildning och tidigare erfarenheter, tillför ytterligare en dimension. 

De oerhört många högutbildade akademiker i Sverige som an-

tingen arbetar med något de är överkvalificerade för, eller inte ar-

betar alls, är ett stort slöseri. Till exempel arbetar enbart 36 pro-

cent av akademiker med ursprung i Afrika med ett yrke som kräver 

motsvarande kompetens.1 Inom de flesta yrken tjänar dessutom 

1. Svenskt Näringsliv och SACO, »Arbetsmarknad och integration«, januari (2010)
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invandrare med utländsk examen mindre än personer med svensk 

akademisk utbildning. Enligt en rapport från Jusek med statistik 

från 2006 tjänade en utrikes född jurist med utländsk examen 47,5 

procent mindre än en svenskfödd man med svensk juristutbild-

ning. 2 Vi bör därför ägna stor uppmärksamhet åt alla metoder som 

kan användas för att få dessa potentiellt högproduktiva individer i 

meningsfull sysselsättning. Dessutom har insatserna i de tre små-

ländska kommunerna ovan varit inriktade på förhållandevis okva-

lificerat arbete, och därför kan det här vara intressant att fokusera 

på projekt som riktat in sig på högutbildade. 

Professionskollegor

Mellan hösten 2006 och våren 2007 genomförde Saco, med ekono-

miskt stöd från staten, ett mentorsprojekt för akademiker som in-

vandrat till Sverige, men som endast hade en begränsad erfarenhet 

av den svenska arbetsmarknaden. 

Dessa personer försågs med mentorer, där tanken var att dessa 

skulle befinna sig inom samma yrkesområde som sina adepter. Det 

vill säga, i bästa fall hade mentorn samma bakgrund och utbildning 

som sin adept och hade redan gjort den resa som adepten ville göra. 

Cirka 100 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö deltog 

i projektet. De sju medlemsförbunden inom Saco som valde att 

delta ordnade mentorer i form av yrkesaktiva medlemmar som 

ställde upp frivilligt. 

De flesta adepter kom från Arbetsförmedlingen. Bland adepter-

na fanns civilekonomer, läkare, ingenjörer – många av dem med ut-

bildning och mångårig yrkeserfarenhet från sitt hemland. Förutom 

2.  Jusek, »Ge mer plats för invandrade akademiker«, (2009)
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projektledarna från Saco tog man även hjälp av en extern konsult – 

en auktoriserad mentor från Mentor-Akademin.

Målet var att adepterna skulle få en värdefull kontakt med en 

etablerad kollega inom sitt eget yrkesområde, och utbyta erfa-

renheter, skaffa sig kunskap och bygga upp ett nätverk genom sin 

mentor. Adepterna fick dels träffa sina mentorer i tre olika mötes-

omgångar som projektledningen ordnade, men det föll också på 

varje par att själva boka in parvisa träffar och hålla kontakten. Vissa 

valde att träffas så ofta som varannan vecka, medan andra bara höll 

kontakten via mail.

Projektet har sammanfattats i en bok, och av allt att döma var 

det efter omständigheterna mycket lyckat.3 Den utvärdering som 

gjordes bestod av att man plockade ut en del av dessa mentor- och 

adeptpar och helt enkelt redogjort för vad de gjorde och vad det re-

sulterade i. Även om man inte kan dra några större slutsatser från 

dessa anekdoter, innehåller projektet och utvärderingen flera ex-

empel på lyckat mentorskap och hur ett sådant kan utformas. 

Vad gjorde då mentorerna och deras adepter när de träffades? 

Bland annat stod mentorerna för sådant som vanligtvis hör till en 

handläggare på Arbetsförmedlingen eller en jobbcoachs uppgifter. 

Det vill säga, de hjälpte till att förbättra adeptens CV och ansök-

ningsbrev, bredda deras syn på vilka jobb de kunde söka, och gav 

tips på hur de kunde kontakta arbetsgivare. Dessutom tog många 

med sina adepter till studiebesök till sin arbetsplats, lät dem följa 

med på nätverksträffar, ordnade praktik eller till och med anställde 

dem själva. 

Av de fall som finns dokumenterade verkar de bästa utfallen ha 

inträffat när mentorn och adepten hade ungefär samma bakgrund. 

3. Ulla Kindenberg, Professionskollegor – berättelsen om ett mentorprojekt, (Stockholm: Saco, 2007). 
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Till exempel hade flera av adepterna som var läkare eller apotekare 

tidigare haft problem med att få ut svensk legitimation (vilket är 

förenat med en hel del byråkrati), något som deras mentorer, som 

tidigare gått igenom precis samma sak, kunde hjälpa dem med. Om 

både mentorn och adepten var läkare kunde dessutom mentorn 

hjälpa adepten med viktiga kontakter, och i vissa fall även ordna 

praktik. 

Även om projektet inte hade som uttalat mål att adepterna skul-

le ha ett jobb när projektet var slut, visade det sig vid en uppfölj-

ning att cirka hälften av deltagarna, som alla var arbetslösa när pro-

jektet startade, fått ett jobb. Många gick från att ha varit arbetslösa 

och väldigt långt från arbetsmarknaden, till att ha både ett jobb, ha 

förbättrat sin svenska och börjat bygga upp ett professionellt nät-

verk. 

Hur avgörande träffarna med mentorerna var är omöjligt att 

säga, speciellt eftersom projektet genomfördes under toppen på 

högkonjunkturen. Men även om det är fråga om anekdoter ansåg 

många av deltagarna själva att mentorträffarna bidragit till att de 

hittat ett jobb. Projektledningen är i alla fall övertygad om att pro-

jektet varit en succé. I en debattartikel uppmanade projektledaren 

regeringen att ta ett »samlat grepp« och underlätta »för enskil-

da, organisationer, myndigheter och företag som på olika sätt vill 

bidra till att nyanlända hittar tillbaka till sina professioner«.4 

Med tanke på projektets förutsättningar är det svårt att inte 

hålla med. Man startade i princip helt från noll och begick, vilket 

man själv medger, flera misstag när mentorer skulle rekryteras och 

paras ihop med arbetssökande. Mentorerna saknade, förutom en 

4. Ossian Wennström, »Underlätta mentorskap för nyanlända«, hämtat från www.arbetsmarknaden.se, den 21 
februari 2010. 
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kort introduktion, dessutom utbildning i mentorskap och egna in-

citament att hjälpa sina adepter. Trots detta uppnåddes mycket 

goda resultat. 

Kvinnligt mentorskap i Malmö

Ett annat mentorprojekt som pågått under en längre tid, och som 

fortfarande pågår, är Internationella Kvinnoföreningen i Malmös 

»Kvinnligt mentorskap«. I skrivande stund är man mitt uppe i den 

sjätte upplagan av detta projekt, som från början var ettårigt men 

som vuxit till ett treårigt projekt och som nu även erbjuds i Hel-

singborg. Man har exempelvis samarbetat med Malmö högskola 

och fått finansiering av bland annat NUTEK (numera Tillväxtver-

ke) och ESF-rådet i Skåne.

Upplägget är mycket likt det inom Professionskollegor. Adep-

terna är välutbildade kvinnor med utländsk bakgrund, bland annat 

ekonomer, jurister, arkitekter och ingenjörer. Mentorerna de paras 

ihop med är svenska kvinnor i ledande positioner inom näringsli-

vet eller den offentliga sektorn, som valt att ställa upp på frivillig 

basis.

Varje mentor paras ihop med en personlig adept, som de träffar 

minst en gång varje månad. Dessutom anordnar man, precis som 

inom Professionskollegor, nätverksträffar ett par gånger per år där 

samtliga deltagare närvarar. En projektledare håller kontinuerlig 

kontakt med mentorparen, följer de olika »jobbsökar-aktiviteter-

na« och ger tips gällande CV, ansökningar och liknande. 

Till skillnad från Professionskollegor har det uttalade målet 

varit att de nyanlända, unga kvinnorna snabbare ska kunna ta sig 

ut på den svenska arbetsmarknaden. Detta ska ske bland annat 
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genom att de lär sig hur arbetslivet fungerar i Sverige, utvecklar sin 

kompetens och skaffar sig ökade arbetslivskontakter. 

Dessutom har man även haft som mål att också mentorerna ska 

få en ökad insikt i vikten av integration, och genom sina höga tjäns-

tepositioner påverka rekryteringsprocessen och attityder på sin 

egen arbetsplats. 

Av allt att döma har detta projekt varit ytterst framgångsrikt. 

Efter att varje projekt är över rapporterar man hur många av adep-

terna som fått jobb, och år efter år har man uppvisat mycket impo-

nerande resultat. 

Det senaste projektet, som är treårigt, startade i april 2008. 

Efter att projektet hade pågått i mindre än två år, och trots den rå-

dande lågkonjunkturen, hade 42 av 42 adepter antingen fått jobb 

eller praktikplats. 

Samma sak gäller för de tidigare fem upplagorna. I det ettåriga 

projekt som inleddes i november 2006 hade 75 procent av delta-

garna fått ett jobb vid projektets slut. I det projekt som startade i 

september 2005 hade 13 av 18 adepter antingen fått ett jobb eller 

praktik inom sitt yrkesområde vid projektets slut. Målet att minst 

hälften av adepterna får anställning eller praktik under projektpe-

rioden har överträffats gång på gång.

Mentorskap som fungerar

Det har gått lite inflation i mentorer, jobbcoacher och liknande de 

senaste åren, och inte minst regeringens storsatsning på statliga 

jobbcoacher har fått utstå hård kritik. Trots detta finns det mycket 

som talar för att mentorskap fungerar, även om det förutsätter lite 

finess. 
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Till exempel verkar det som att den största nyttan uppstår när 

mentorn är yrkesverksam inom det område den arbetssökande 

själva vill verka inom, vilket egentligen är ganska självklart. Förut-

om att mentorn kan bidra med oerhört många kontakter, kan han 

eller hon även vara en ypperlig källa för tips på jobb och även hjälpa 

till med rent praktiska saker.

 I sin senaste rapport rekommenderar också OECD mentor-

skapsprogram som en åtgärd för att kompensera invandrares brist 

på nätverk, framförallt i kristider då kontakter på arbetsmarkna-

den blir ännu viktigare.5 

Ett lite mer ovanligt, men relativt välkänt, mentorskapspro-

gram är det som finansmannen Sven Hagströmer hade för fyra 

elever på Tensta Gymnasium. De fick hjälp med sitt projektföre-

tag under sista året fram till studenten och kunde fråga Hagströ-

mer om allt från budget till projektplan. Den stora förtjänsten med 

detta mentorskap var enligt eleverna mötet med finansmannens 

erfarenheter av entreprenörskap och att han lyckades förmedla till 

eleverna att de hade unika kompetenser som svenska ungdomar 

inte har. Två av de fyra arbetar nu på en av de banker där Hagströ-

mer är aktiv. Även om förutsättningarna för Hagströmers program 

kan anses vara särskilt gynnsamma, illustrerar det ändå den nytta 

mentorskapsprogram kan göra för enskilda individer.

Det finns en hel del som talar för att sådana, yrkesverksamma 

mentorer som ställer upp på frivillig basis är kapabla att göra ett 

bättre jobb än statligt, eller privat, anställda jobbcoacher som har 

hand om tiotals adepter i sin yrkesroll. 

5. OECD, »International Migration Outlook«, SOPEMI 2010, s. 103.  





6



4747

Samtidigt som det största ansvaret för att få introduktionen 

av nyanlända att fungera har legat på kommunerna, kan man fråga 

sig vad regeringen gjort på senare år för att få bukt med integra-

tionsproblemet. Faktum är att det hänt ganska mycket sedan 2006, 

när den nya regeringen tillträdde. 

Mellan 2006 och 2008 pågick ett intressant projekt kallat För-

söksverksamhet för vissa nyanlända invandrare (FNI), och 2007 

införde man de så kallade instegsjobben. Dessutom är en rad lag-

förslag som är tänkta att helt stöpa om introduktionen för nyan-

lända under beredning, och tanken är att det nya systemet ska in-

föras redan i december i år. 

Frågan är hur väl dessa projekt har lyckats, och om man med sin 

reform lyckas förbättra det system för introduktion av nyanlända 

som på de flesta håll uppenbarligen inte fungerar. 

En ny integrations- 
politik

Kapitel 6
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FNI
FNI var en statlig försöksverksamhet som pågick i 20 kommuner 

i Stockholms, Kronobergs och Skåne län i två år mellan 2006 och 

2008. Verksamheten gick ut på att de olika arbetsförmedlingarna 

skulle prova en ny metod för att snabbt få in nyanlända invandrare 

och flyktingar på arbetsmarknaden. 

Denna metod hade två komponenter. Dels fick de nyanlända 

en personlig coach på Arbetsförmedlingen som fick möjlighet att 

lägga ner mycket mer tid på varje nyanländ. Medan en handläg-

gare i vanliga fall har hand om mellan 200 och 250 fall i månaden, 

hade dessa handledare endast hand om mellan 35 och 40 fall i må-

naden. 

Den andra komponenten var att man varvade SFI med arbets-

marknadsinriktade insatser. Dessa insatser bestod bland annat av 

jobbsökande, validering, yrkesutbildningar, praktik, med mera. 

Insatserna var inte nya i sig – de hade erbjudits tidigare. Skillna-

den var att de erbjöds på ett mycket tidigare stadium, och inte först 

efter avslutad SFI-utbildning.

Om man jämför denna metod med det arbetssätt som använts 

i bland annat Vaggeryd och Gnosjö under en lång tid är likheterna 

slående. Den är, precis som Vaggerydsmodellen, väldigt arbetsin-

tensiv och introducerar yrkesutbildning, praktik, med mera från 

början och parallellt med SFI, inte efter avslutad svenskundervis-

ning. Något man gjort en längre tid i bland annat Vaggeryd, men 

som varit mycket ovanligt i övriga landet. 

Sammanlagt deltog 995 nyanlända invandrare i FNI-gruppen, 

medan 340 stycken ingick i en kontrollgrupp som fick ta del av det 

normala introduktionsprogrammet för nyanlända. Forskare vid 

Stockholms universitet håller i skrivande stund på och utvärderar 
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om den nya metoden innebar att fler fick jobb, och preliminära re-

sultat har redan presenterats i ett working paper.1 

Trots att FNI-programmet egentligen inte innehöll några nya 

aktiviteter hade metoden en positiv effekt på de nyanländas chan-

ser att få ett jobb. Endast tre månader efter avslutad introduktion 

var sannolikheten att ha ett fast jobb drygt fyra procentenheter 

högre för de som deltagit i programmet än för kontrollgruppen. 

13,7 procent av de som deltagit i FNI hade anställning 15 månader 

efter inskrivning i programmet, för kontrollgruppen var samma 

siffra 9,4 procent. Som författarna påpekar kan detta låta lite, men 

om man skulle kunna höja sysselsättningsgraden bland invandrare 

i Sverige med fyra procentenheter skulle det röra sig om många in-

divider som gick från arbetslöshet till arbete. 

Försöket bekräftar därmed både vad tidigare forskning, erfaren-

heterna från de småländska kommunerna och de olika försöken 

med mentorprogram visar. De nyanlända som så tidigt som möj-

ligt, och parallellt med SFI, deltar i yrkesinriktade studier, arbets-

platsförlagd utbildning eller praktik, kombinerat med en betydan-

de handledning, har en större chans att senare få ett jobb. 

Instegsjobb

Att en tidig, meningsfull kontakt med den svenska arbetsmarkna-

den ökar chanserna för de nyanlända att få jobb är något regering-

en tagit fasta på när man sjösatte de så kallade instegsjobben i juli 

2007. En mycket ambitiös satsning för att just få in de nyanlända 

1. Pernilla Andersson Joona och Lena Nekby, »TIPping the Scales towards Greater Emplyment Chanses? 
Evaluation of a Trial Introduction Program (TIP) for Newly Arrived Immigrants based on Random Program 
Assignment.« Working paper No. 5, The Stockholm University Linnaeus Center for Integration Studies (SULCIS) 
(2009).



50

Fredrik Rosenqvist

på arbetsmarknaden snabbare, och parallellt med deras SFI- 

studier. 

Instegsjobben är en subventionerad anställning för nyanlända, 

arbetslösa invandrare där staten betalar högst 75 procent av löne-

kostnaden under som längst två år, för en heltidsanställning som 

längst sex månader. 

För att räknas som nyanländ måste den personen ha beviljats 

uppehållstillstånd under de senaste tre åren. Ett annat krav är att 

den nyanlände måste ha fyllt 20 år och antingen studerar SFI eller 

har fått löfte om att få studera SFI. Tanken är nämligen att dessa 

jobb ska vara kopplade till deltagande i SFI och även innehålla ett 

handledande inslag.

Eftersom projektet är så nytt går det ännu inte att på allvar ut-

värdera vilka effekter det har haft. Det enda man i dagsläget kan se 

är hur många som fått så kallade instegsjobb, vilka de är, och vilka 

typer av jobb de har fått. 

Till en början gick det mycket trögt för instegsjobben. Faktum 

är att många kallat satsningen för ett riktigt praktfiasko, och bara 

ett par månader efter att man infört dem talades det om att de 

skulle skrotas. 

Efter fyra månader hade endast lite över 200 personer fått ett 

instegsjobb, och cirka 80 procent av dem var dessutom män. Målet 

var att 2 000 personer skulle få instegsjobb varje månad, men efter 

sex månader var den totala siffran endast uppe i 448 stycken. Efter 

ett år hade endast 1 719 personer påbörjat ett instegsjobb, det vill 

säga 22 000 personer färre än man hade hoppats på. 

Detta fick regeringen att reagera. Men i stället för att trycka på 

bromsen och skrota projektet, valde man att gasa. 2008 utökades 

projektet så att det även omfattade anställningar inom den offent-
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liga sektorn. Dessutom förlängde man stödtiden från 18 till dagens 

24 månader. 

Man ändrade även reglerna så att alla som fått uppehållstill-

stånd de senaste 36 månaderna räknades som nyanlända, istället 

för de 18 månader som gällt fram till dess. Samtidigt satsade man 

fem miljoner kronor på en informationskampanj inom Arbetsför-

medlingen, där man annonserade om instegsjobben i dagspress, 

tog fram informationsmaterial, med mera.

Det har nu gått två och ett halvt år sedan instegsjobben inför-

des. De allra senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen anger att i 

januari 2010 hade 2.414 personer instegsjobb. 64 procent av dessa 

var män, och 16 procent var under 24 år. Jämfört med samma pe-

riod 2009 har antalet med instegsjobb ökat med endast 422 perso-

ner, det vill säga mycket långt från målet att 2 000 personer ska få 

ett instegsjobb varje månad. Den enda positiva nyheten är att kvin-

norna har stått för nästan exakt hälften av denna ökning, vilket 

därmed jämnat ut den mycket skeva könsfördelningen något. När 

det gäller ursprungsland dominerar Irak.

Ett problem är därmed att så väldigt få av Sveriges arbetslösa, 

nyanlända invandrare och flyktingar har fått ett jobb genom pro-

jektet. Ett annat problem kan ligga i de typ av jobb de har fått. Sta-

tistik från Arbetsförmedlingen tyder på att nästan en tredjedel av 

alla instegsjobb som skapats har varit i enskilda företag inom ho-

tell- och restaurangbranschen. 

Gissningsvis rör sig detta om jobb på små restauranger – jobb 

som visserligen på kortare sikt kan innebära en tryggad försörj-

ning, men som kanske inte bidrar till att den nyanlände får tillgång 

till nätverk och kontakter som på sikt innebär bättre karriärmöj-

ligheter. Detta gäller kanske i synnerhet om restaurangen drivs av 
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den egna familjen, vilket ofta är fallet. 

I grund och botten är idén bakom instegsjobben god. Instegs-

jobben sänker kostnaden för att anställa nyanlända invandrare. 

Och om något blir billigare, ökar också efterfrågan. Men då bli frå-

gan varför inte instegsjobben blivit den succé man väntat sig.

Ett problem kan vara att subventionen endast gäller under en 

begränsad tid, för fast anställning bara sex månader. För många 

företag kan det säkert vara mer lönsamt på sikt att anställa någon 

som man från början tror är den allra bästa för jobbet, även om 

man går miste om en inledande subvention. 

Att ge någon fast anställning är en viktig och långsiktig investe-

ring för många företag, och då kanske inte en tillfällig subvention 

på sex månader spelar så stor roll i det långa loppet. För att sub-

ventionen ska ha en märkbar effekt måste den vara tillräckligt stor 

och gälla under tillräckligt lång tid. Till exempel såg man en tillfäl-

lig, men ganska kraftig, ökning av instegsjobb när regeringen för-

längde subventionstiden 2008.

Introduktionen reformeras

I skrivande stund är, vilket tidigare nämnts, en rad lagändringar och 

införandet av en ny lag »om etableringsinsatser för vissa nyanlän-

da invandrare« under beredning.2  En ny lag som är tänkt att träda 

i kraft den 1 december 2010 gör till vissa delar helt om det system 

som Sverige har för att lotsa in invandrare på arbetsmarknaden. 

Regeringen bedömer själv att reformen kostar nästan en miljard 

kronor. Frågan är om man får valuta för pengarna. Givet de lyckade 

2. Intregrations- och jämställdhetsdepartementet, »Lag (2010:97) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare« (2010).  
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exempel som finns runtom i landet, innebär reformen att sanno-

likheten för nyanlända invandrare att komma in på den svenska ar-

betsmarknaden ökar?

En viktig del i reformen är att ansvarsfördelningen när det gäl-

ler introduktionen av nyanlända invandrare helt görs om. I dag är 

det kommunerna som ansvarar för denna introduktion, men nu är 

tanken att detta ansvar ska flyttas över till staten, närmare bestämt 

Arbetsförmedlingen. 

I stället för att ha ett totalansvar ska kommunerna »avlastas« 

och bara ansvara för att erbjuda SFI och samhällsorientering. Det 

faller istället på Arbetsförmedlingen att samordna alla etable-

ringsinsatser och att, tillsammans med den nyanlände och berörda 

kommuner, upprätta den individuella plan som anger vad den ny-

anlände ska göra under sin introduktion. Enligt förslaget ska pla-

nen omfatta högst 24 månader och innehålla svenskundervisning, 

samhällsorientering och »aktiviteter för att påskynda den nyanlän-

des etablering i arbetslivet«.

Den andra stora nyheten är att en helt ny, privat aktör bjuds in 

i introduktionen av nyanlända. Enligt lagförslaget ska Arbetsför-

medlingen köpa tjänster av något som kallas etableringslotsar. 

Dessa lotsars uppgift blir att se till att den nyanlände snabbt kom-

mer in på den svenska arbetsmarknaden och får ett jobb. 

Tanken är att dessa lotsar, som antingen kan vara ett företag 

eller en organisation, ska ha den huvudsakliga kontakten med den 

nyanlände under introduktionen. Lagen reglerar inte hur lotsarna 

ska arbeta. Tanken är istället att den ersättning som lotsarna får 

bestäms av hur framgångsrika de är att få in de nyanlända på ar-

betsmarknaden. Dessutom införs ett valfrihetssystem som gör att 

de nyanlända själva får välja bland de lotsar Arbetsförmedlingen 
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har godkänt, men som alltså arbetar för privata företag, frivilligor-

ganisationer, och liknande.

Innebär då förslaget att man går ifrån modellen som innebu-

rit att de flesta nyanlända i flertalet av Sveriges 290 kommuner på 

sin höjd fått läsa SFI under sin introduktion, utan att språkunder-

visningen skett parallellt med arbetspraktik? Den nya lagen anger 

att introduktionen ska innehålla »aktiviteter för att påskynda den 

nyanländes etablering i arbetslivet«. Det vill säga, i stort sett ak-

tiviteter som etableringslotsarna ska tillhandahålla. Lagen anger 

emellertid inte att dessa aktiviteter ska bestå av arbetsplatsförlagd 

utbildning eller praktik, eller att den ska inledas direkt och ske pa-

rallellt med svenskundervisningen. 

Regeringen skriver att det är önskvärt att »insatserna så långt 

som möjligt sker parallellt för att påskynda etableringen«. Det är 

dock lite oroande att dessa övriga aktiviteter nämns efter både 

svenskundervisning och samhällsorientering i listan över vad som 

ska ingå i introduktionen. Speciellt om detta kan ses som en prio-

ritetsordning. Återigen verkar signalen vara att teoretisk undervis-

ning är viktigare än kontakter med arbetslivet, trots att det är det 

senare som har visat sig fungera. 

Lagen ska som sagt inte reglera hur etableringslotsarna ska le-

verera den tjänst som de får betalt för (att snabbt lotsa in de nyan-

lända på arbetsmarknaden), men regeringen nämner i sin propo-

sition en rad olika saker som man anser att de privata lotsarna bör 

göra för att underlätta och påskynda de nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden. 

Bland annat nämner man att lotsen bör kunna erbjuda »råd och 

stöd vid studie- och yrkesval, matchning, coachning, jobbsökarak-

tiviteter, hjälp med arbetsgivarkontakter, anskaffning av praktik-
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platser och fungera som socialt stöd.« Dessutom ska de vidareut-

veckla etableringsplanen tillsammans med den nyanlände. 

Tanken är som sagt att dessa lotsar ska få betalt efter hur väl de 

lyckas med sin uppgift. Om regeringen lyckas med att utforma sys-

temet så att man faktiskt skapar starka incitament för de företag 

som erbjuder denna tjänst att göra allt, inom rimliga gränser, för 

att de nyanlända faktiskt ska få ett arbete, talar mycket för att re-

formen blir lyckad. 

Om bara de aktörer som tillhandahåller lotsar kan tjäna pengar 

på det, lär de se till att etablera bra kontakter med näringslivet, se 

till att de nyanlända tidigt får möjlighet att utbilda sig på arbets-

platser eller delta i praktik, förse de nyanlända med mentorer i nä-

ringslivet och vidta åtgärder som är ännu effektivare för att snabbt 

få in dem på arbetsmarknaden, men som ingen tänkt på än. 

Eftersom regeringen bara i allmänna ordalag angett hur ersätt-

ningen till lotsarna ska utformas är det i dagsläget omöjligt att säga 

om regeringen träffar rätt med de incitament man vill skapa för 

lotsarna, vilket sannolikt är nyckeln till om reformer slutar i succé 

eller fiasko. Tanken är att lotsarna ska få en ersättning som »som 

motsvarar ett effektivt företags kostnader för att bedriva motsva-

rande verksamhet, inklusive en skälig vinst.« Det vill säga, man ska 

inte ha ett anbudsförfarande där lotsarna får konkurrera genom 

pris. Vem som ska fastställa denna ersättning och hur stor den ska 

vara vet man dock inte. 

För att skapa rätt incitament ska sedan ersättningen betalas ut 

»beroende av hur många nyanlända som valt lotsens tjänst samt 

vilka prestationer som utförs och resultat som uppnås.« Hur stor 

den prestationsbaserade delen ska vara i förhållande till den som 

baseras på hur många som väljer lotsen anges inte, och inte heller, 
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vilket är av yttersta vikt, hur man ska mäta resultaten. 

Ett annat, som det verkar, olöst problem är att vissa nyanlän-

da står längre ifrån arbetsmarknaden än andra och därmed kräver 

större insatser (och kostnader) från lotsarnas sida. Det vill säga, 

vissa nyanlända är mer lönsamma för lotsföretagen än andra. En 

högutbildad person som kommer från ett anglosaxiskt land kräver 

betydligt färre och mindre kostsamma insatser att få in på arbets-

marknaden än en analfabet som talar ett mindre språk.  

Regeringen skriver i sin proposition, med anledning av detta 

problem, att lotsarna inte ska kunna tacka nej till en nyanländ som 

väljer att utnyttja deras tjänster. Detta förhindrar att vissa lotsar 

plockar russinen ur kakan. Men samtidigt skriver man att det bör 

»emellertid finnas möjligheter för lotsföretagen att specialisera 

sig på en viss målgrupp av nyanlända eftersom specialisering kan 

skapa mervärde genom en ökad möjlighet till individualisering.« 

För att kompensera de lotsar som tar sin an »svåra« fall föreslår 

man därför en differentierad ersättning beroende på vilka nyan-

lända lotsarna tar sig an. »Personer som står längre från arbets-

marknaden och kan förmodas kräva en större arbetsinsats bör be-

rättiga till en högre ersättning.« Hur man i praktiken kan bedöma 

hur långt en individ står från arbetsmarknaden, och undvika att 

göra ersättningssystemet ytterst komplicerat och arbetskrävande, 

anges inte. Rimligtvis är det en mycket svår för att inte säga omöj-

lig uppgift. 

Något som flera kommuner påpekat under remissrundan är att 

det är förenat med viss problematik att kommunerna inte läng-

re ska stå som ansvariga för introduktionen. De flesta kommuner 

har misslyckats med att erbjuda en introduktion som faktiskt ökar 

chanserna för de nyanlända att få ett jobb. Men som vi sett ovan 
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finns det flera undantag. Dessa kommuner har under åren arbetat 

fram oerhört bra kontakter med näringslivet, det lokala civilsam-

hället och skapat effektiva och billiga rutiner för att snabbt få in 

de nyanlända på arbetsmarknaden. Reformen innebär att denna 

verksamhet i kommunerna helt enkelt läggs ner, och risken är att 

de kontakter, den erfarenhet och den kunskap som finns bland de 

kommunalanställda som arbetat med detta i många år går förlorad. 

Om inte reformen blir lyckad innebär den inte att man står stilla på 

stället, utan förmodligen att man tar ett stort steg bakåt.  

Det andra alternativet

Att denna reform någonsin genomförs är förstås inte säkert. Efter 

höstens val är det mycket möjligt att Sverige har en helt ny reger-

ing, med en helt annan idé om hur Sveriges integrationsproblem 

ska lösas. Därför kan det vara intressant att kort titta på det förslag 

till reform Socialdemokraterna presenterade i början av året, och 

som ska ses som ett direkt svar på den sittande regeringens plane-

rade reform.3 

De båda reformerna har en viktig likhet: ansvaret för introduk-

tion av nyanlända ska föras över från kommunerna till Arbetsför-

medlingen, som ska ta fram en etableringsplan tillsammans med 

den nyanlände. Socialdemokraterna vill dessutom att staten ska ta 

över ansvaret för SFI. Båda block vill därmed göra om hela syste-

met i full skala, med alla de risker det innebär. 

Denna studies stora käpphäst, arbetspraktik, nämns också. I 

samband med en ökad satsning på kvinnor nämns att Arbetsför-

3. Luciano Astudillo och Anders Lago, »Med ‘Lex Vellinge’ ska alla kommuner ta emot flyktingar«, DN Debatt den 
19 februari (2010).
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medlingen ska »ingå överenskommelser med berörda kommu-

ner om samverkan kring arbetspraktik och utbildning i kommunal 

regi«. Praktik i privat regi nämns inte alls, förutom att man skriver 

att näringslivet »måste ta sin del av ansvaret«, vad nu det innebär. 

Dessutom nämns det i förslaget att svenskundervisningen ska bli 

mer individanpassad och yrkesinriktad, vilket som sagt redan är 

det förhärskande arbetssättet i flera småländska kommuner. 

I övrigt finns det få saker i förslaget som skulle innebära ett 

stort steg bort från hur introduktionen av nyanlända ser ut i dag. 

Grundpremissen verkar vara att man kan åstadkomma bättre re-

sultat genom att centralisera introduktionen av nyinflyttade. Det 

finns emellertid inget i denna studie som tyder på att detta skulle 

fungera. Tvärtom är det små kommuner där kontakterna mellan 

beslutsfattare, tjänstemän, näringsliv och frivilligorganisationer 

varit som tätast, samt olika småskaliga projekt, som verkar ha  kla-

rat sig bäst.





7
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Kapitel 7

7
Går det att göra något åt Sveriges integrationsproblem? Ett 

problem som på allvar uppstod i samband med 90-talets ekono-

miska kris och som ännu inte funnit någon tydlig lösning.

Denna enkla studie ger ett jakande svar på denna fråga. I dagslä-

get går det inte med säkerhet att svara på varför Vaggeryd, Gnosjö, 

Värnamo och en handfull andra kommuner lyckats så mycket bätt-

re med sin integration än övriga Sverige. Det kan till exempel ha att 

göra med att de har en fördelaktig näringslivsstruktur, men sanno-

likt är det inte hela svaret.

Lärdomen från de tre småländska kommunerna verkar vara 

att det viktigaste är att de flyktingar och invandrare som kommer 

till Sverige så tidigt som möjligt kommer i meningsfull kontakt 

med arbetsmarknaden, samtidigt som de får möjlighet att stude-

ra svenska eller något annat som kan göra dem attraktivare på den 

svenska arbetsmarknaden.

Oavsett vem som står för denna introduktion gäller det att per-

sonen eller personerna i fråga har nära kontakter med det lokala 
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näringslivet, och även sätter sig in i de behov och tidigare erfaren-

heter varje nyanländ har. Att introduktionen ska se likadan ut för 

alla i hela landet, när både det lokala näringslivets och den nyan-

ländes behov varierar, fungerar inte.

Den andra lärdomen från Småland tycks vara att en lyckad inte-

grationspolitik är intimt sammankopplad med en lyckad arbets-

marknads- och näringspolitik i övrigt. När det lokala näringslivet 

är livskraftigt och skriker efter arbetskraft skapas stora incitament 

hos alla inblandade parter att få integrationen att lyckas.

Något som både erfarenheter från dessa kommuner och de olika 

mentorprojekten visar är att mentorskap är ett kraftfullt verktyg 

för att lotsa in nyanlända på arbetsmarknaden. Detta behöver inte 

betyda professionella jobbcoacher som anlitas eller anställs av Ar-

betsförmedlingen, utan yrkesaktiva personer som frivilligt ställer 

upp som mentorer för personer med en liknande utbildning kan 

faktiskt både vara effektivare och billigare. 

Den svenska integrationspolitiken befinner sig vid ett vägskäl. 

Båda de politiska blocken har insett att den nuvarande politiken 

inte fungerar, vilket blivit smärtsamt tydligt i den nuvarande låg-

konjunkturen. Det förslag till reform som presenterats av den sit-

tande regeringen har en potential att lyckas, om man bara lyckas 

med följande saker.

• SFI bör från början kombineras med annan yrkesför-

beredande utbildning, helst ute på olika arbetsplatser. 

Nästan ingen som kommer till Sverige blir anställnings-

bar enbart av att läsa svenska. 

• Att så många som möjligt får delta i så mycket yrkes-

praktik som möjligt så tidigt som möjligt bör ha allra 
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högsta prioritet. Ju fortare nyanlända kommer i kontakt 

med arbetsmarknaden, desto bättre.

• De nyanlända som är i behov av det bör få handledning 

av en mentor. Denna person ska helst vara anställd inom 

det område den nyanlända själv hoppas kunna göra kar-

riär inom.

• De som lägger upp introduktionen och ordnar praktik-

platser bör ha starka incitament att lyckas och nära kon-

takter med det lokala näringslivet. Om man går in för 

ett system med privata etableringslotsar, måste ersätt-

ningssystemet fungera perfekt.
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Hur kan flyktingmottagandet bli bättre? Hur kan vi lyckas 

bättre med att ta emot flyktingar som kommer till Sverige? Denna 

studie pekar på framgångsexemplen, och visar att invandringens 

framgång är helt beroende av vilket sätt kommunerna tar emot 

flyktingarna. Det visar sig att de flyktingar som snabbt skaffat arbe-

te ofta bestraffats ekonomisk och att introduktionskurserna många 

gånger varit så ineffektiva att de minskat chanserna till jobb.

Men det behöver inte vara så. Studien beskriver hur några kom-

muner i Småland lyckats med en introduktion av invandrare som 

lett till hög sysselsättning, små sociala problem och berikade sam-

hällen. Vad är deras framgångsrecept? Studien pekar på kommu-

nens direkta samarbete med näringsliv och lokala föreningar, och 

ständigt fokus på jobb. Även mentorskapsprogram organiserade av 

civilsamhället och näringslivet tycks fungera.

En ny reform av mottagningen av flyktingar är planerad att dra 

igång hösten 2010. Studien visar att reformen har förutsättningar 

att lyckas, men varnar för att än en gång förlita sig på storskaliga 

centraliserade lösningar.


