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Sammanfattning  
Syftet med vår studie är att få mer kunskap om och förståelse för Arbetsförmedlingens arbete 
med studie- och yrkesvägledning för nyanlända vuxna i två svenska kommuner under 
etableringstiden. Detta syfte leder oss fram till våra frågeställningar som följer. Hur arbetar 
Arbetsförmedlingen i respektive kommun med studie- och yrkesvägledning av nyanlända 
vuxna? Vilket stöd/kompetensutveckling anser vägledarna sig behöva för att lyckas med sitt 
uppdrag? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är motgångarna stöter de nyanlända och 
vägledarna på? För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har 
intervjuat en chef på vardera Arbetsförmedling och två studie- och yrkesvägledare i varje 
kommun. Resultatet visar att Arbetsförmedlingen och kommunens Vuxenutbildning har ett 
samarbete för att genomföra etableringsuppdraget, men detta samarbete behöver utvecklas 
och ökas. Det framkommer också behov av kompetensutveckling, samt behov av kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte mellan dessa aktörer. Studie- och yrkesvägledning, anser de 
intervjuade, har en väldigt stor betydelse för nyanlända vuxna, särskilt under deras 
etableringstid. För vidare forskning kan det vara intressant att undersöka nyanländas syn på 
studie- och yrkesvägledning, valideringsfrågor och dess betydelse för nyanlända att snabbt 
etableras.   
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1. Inledning 
Människor invandrar till Sverige av olika skäl och för var och en betyder migrationen en stor 
förändring i livet. 41 procent av alla som fått uppehållstillstånd under 2017 är 
flyktinginvandrare och deras anhöriga (Ekonomifakta, 2018b). Dessa personer, som fått sin 
asylansökan beviljad, ska vidare benämnas som nyanländ, enligt Migrationsverket (2016). 

Nyanlända vuxna möter ganska stora hinder när de ska etablera sig i Sverige. Avsaknad av 
kontaktnätverk och diskriminering på arbetsmarknaden, samt en stor andel unga med 
utländsk bakgrund varken studerar eller arbetar är en del av dessa hinder (Schröder, 2014). 
Etablering är väsentlig både för individen själv, men också för samhället. Det är därför viktigt 
att de som arbetar med nyanlända vuxna ger det bästa stödet för att de kunna etablera sig på 
vår svenska arbetsmarknad.  

Vad är det då som påverkar hur lång tid det tar att nyanlända kommer ut i arbete? 
Ekonomifakta (2018a) menar att det till största delen beror på vilken utbildningsbakgrund har 
personerna som kommer till Sverige, vidare menar man att det också påverkar hur 
konjunkturläget ser ut just nu. De menar också att det är svårast för lågutbildade som saknar 
gymnasial utbildning att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt som nyanlända personer 
med hög utbildning, s.k. invandrade akademiker, möts av det faktum att de inte kan nå den 
yrkesstatus de hade i sitt hemland (Ekberg & Rooth, 2005). Det är väldigt svårt att återfå sin 
tidigare yrkesposition och karriäridentitet på grund av att immigration till ett annat land på 
något sätt raderar deras tidigare utbildnings- och yrkeserfarenhet oavsett hur väsentlig dessa 
erfarenheter var (Chen, 2008).       

Arbetsförmedlingen har s.k. etableringsuppdrag, som har till syfte att ”den som är ny i 
Sverige så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och 
klara sin egen försörjning” (Arbetsförmedlingen, u.å. b, Första stycket). 

Det är två år som en nyanländ person får på sig för att lära sig ett nytt språk, försöka komma 
ut på arbetsmarknaden, börja försörja sig själv och sin familj och inte minst - att skapa någon 
form av nätverk, dvs de viktiga kontakter som kan hjälpa denna person i hans eller hennes 
etableringsprocess. Brist av ”resursstarka nätverk” spelar en betydelsefull roll för personer 
som inte är födda i Sverige, dvs att sådana personer har svagare position på arbetsmarknaden 
än de som är födda i landet, bland annat ekonomiskt (Schröder, 2014, s. 109). 

Enligt Riksrevisionens rapport (RIR 2015:17), som granskar statens insatser angående 
nyanlända personer, är etableringsperioden för nyanlända sju till tio år, dvs från mottagande 
till arbetsmarknaden. I rapporten påpekas också att för männen kan detta ta från tre till sju år, 
medan för kvinnor är denna period från nio till elva år (RIR 2015:17). 

Detta anser vi som ett ganska allvarligt problem, både för individen och för samhället.  

Med den här bakgrundsinformationen har vi valt att studera i vilken grad nyanlända har 
tillgång till studie- och yrkesvägledning under sin etableringsprocess, hur vägledningen 
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fungerar och om man kan se att vägledning påverkar processen att komma ut på 
arbetsmarknaden efter att etableringstiden tagit slut. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att få mer kunskap om och förståelse för Arbetsförmedlingens arbete med 
studie- och yrkesvägledning för nyanlända vuxna i två svenska kommuner under 
etableringstiden.  

Frågeställningar: 

1. Hur arbetar Arbetsförmedlingen i respektive kommuner med studie- och 
yrkesvägledning för nyanlända? 

2. Vilket stöd/kompetensutveckling anser sig vägledarna behöva för att lyckas med sitt 
uppdrag? 

3. Vilka är framgångsfaktorerna och vilka motgångar stöter de nyanlända och 
vägledarna på?  

 

1.2 Definitioner 

Nedan följer beskrivning av begrepp som är relevanta för vår undersökning. 

1.2.1 Nyanländ 

Om man tar hjälp av Migrationsverkets hemsida och tittar närmare på själva definitionen av 
en nyanländ person, så står det att det är ”någon som är mottagen i en kommun och har 
beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl” 
(Migrationsverket, 2016, begrepp Nyanländ person). Tidsperioden för att en person räknas 
som nyanländ är två till tre år, då omfattas han eller hon av lagen om etableringsinsatser 
denna period, enligt Migrationsverket (2016). 

1.2.2 Etablering 

När personen fått uppehållstillstånd ska personen kontakta Arbetsförmedlingen som skriver 
in personen i etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet pågår i 24 månader och innebär 
att Arbetsförmedlingen gör en individuell plan tillsammans med den nyanlände och i 
samarbete med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Genom denna 
planering och deltagarnas egna förutsättningar vill man rusta personen till att börja studera 
eller jobba (Arbetsförmedlingen, u.å. c). 
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1.2.3 Studie- och yrkesvägledning.  

Enligt OECD (2004) syftar studie- och yrkesvägledning till att hjälpa människor i alla åldrar 
och under olika livsperioder att göra val av utbildning, yrke eller planera sin karriär genom att 
individerna utforskar sina intressen, ambitioner, kvalifikationer och förmågor. Studie- och 
yrkesvägledning bidrar till förståelse om utbildningssystemet och arbetsmarknaden, samt gör 
den information mer tillgängligt för individer genom dess systematisering och organisering. 
Studie- och yrkesvägledning lär människor att planera och fatta beslut om utbildning eller 
arbete (OECD, 2004).  

1.2.4 Validering.  

Universitet och högskolerådet (UHR), beskriver validering som “en process som innebär en 
strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och 
kompetens som person besitter oberoende av hur de förvärvats” (UHR, u.å., Andra stycket). 

UHR (u.å.) menar vidare att validering är ett samlingsbegrepp för olika sätt att lyfta fram en 
persons kompetens och att det själva valideringen leder fram till vilken instans eller aktör 
individen kan vända sig till. 

Validering kan därför vara en första fas för många nyanlända vuxna som närmar de till den 
svenska arbetsmarknaden (Prop. 2012/13:63).  

1.3 Disposition 

Vårt examensarbete innehåller följande avsnitt. 

I kapitel två gör vi en litteraturgenomgång med bakgrundsfakta till vår studie. Kapitlet inleds 
med beskrivning av etableringsreformen som genomfört under senaste åren. Vi har också 
redogjort för studie- och yrkesvägledningen inom Arbetsförmedlingen och kommunal 
Vuxenutbildning samt stöd och kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledning. 

I kapitel tre samlar vi tidigare forskning om vårt studerade område.     

Kapitel fyra innehåller metodval, urval, datainsamling och analysmetod av vår studie, samt 
etiska ställningstagande. 

I kapitel fem redogör vi för resultat och analys av vår datainsamling med koppling till 
litteratur och tidigare forskning. Vi inleder kort med information om våra intervjupersoner, 
deras sysselsättning och kommuner som de företräder och fortsätter vidare med 
bakgrundsinformation om etableringsprocess och samtliga resultat av intervjuer vilka vi delar 
i avsnitt enligt våra frågeställningar.  

Vi avslutar vår studie med kapitel sex, där vi diskuterar vad som kommit fram under vår 
studie, gör slutsatser och ger förslag för vidare forskning.   
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2. Litteraturgenomgång 
I det här kapitlet beskrivs en bakgrund av etableringsreformen, Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag, hur studie- och yrkesvägledning växt fram samt hur samverkan med 
Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen ser ut. Kapitlet lyfter också fram vad olika 
studier säger om stöd och kompetensutveckling som behövs när det gäller studie- och 
yrkesvägledning.  

2.1 Om etableringsreformen under senaste åren 

Etableringen av nyanlända vuxna i samhället och på arbetsmarknaden utvecklades inte så 
snabbt som den skulle fram till 2010 (Abdulla, 2017). Med utgångspunkt av detta trädde, den 
1 december 2010, Sveriges etableringslag i kraft. Samtidigt som etableringsreformen 
introducerades, där Arbetsförmedlingen fick huvudansvaret för etableringen 
(Arbetsförmedlingen, u.å. c). Lagen syftar till att främja etableringen av nyanlända personer 
och stärka deras aktiva deltagande i samhälls- och arbetslivet, samt ge nyanlända 
förutsättningar att försörja sig själv (SFS 2010:197). En nyanländ person mellan 20 och 64 år, 
som blivit beviljad uppehållstillstånd från Migrationsverket samt blivit folkbokförd i en 
kommun, kan påbörja sitt tvååriga etableringsprogram inom Arbetsförmedlingen med syftet 
att lära sig det svenska språket så snabbt som möjligt samt att försöka integrera sig på 
arbetsmarknaden och kunna försörja sig själv (Arbetsförmedlingen, u.å. a).    

Från den 1 januari 2018 upphävdes den gamla lagen med ett nytt arbetsmarknadspolitiskt 
program, dvs etableringsprogrammet och lagen om ansvar för etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare trädde i kraft (Regeringen, 2017). Till skillnad från det tidigare 
regelverket ska alla deltagare i etableringsprogrammet, likasom alla andra arbetssökande, 
aktivitetsrapportera sina handlingar månadsvis för att visa var de befinner sig i nuläget och 
för att få sin etableringsersättning. Numera ansvarar Försäkringskassan för handläggning av 
etableringsersättningar i stället för Arbetsförmedlingen, som hade det ansvaret tidigare 
(Arbetsförmedlingen, 2017). En annan punkt som infördes med det nya regelverket är 
utbildningsplikten för de nyanlända som har kort utbildningsbakgrund och därför inte kan 
matchas mot ett arbete (SFS 2017:820). Att motivera nyanlända personer till studier för att 
sedan förstärka sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden är syftet med denna 
innovation (Arbetsförmedlingen, 2017). Förändringarna i det nya regelverket sätter också vikt 
på ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen angående etableringen 
av nyanlända, huvudsakligen när det gäller utbildning för att erbjuda insatser utifrån 
individuella behov och förutsättningar men också utifrån den lokala arbetsmarknadens behov 
(Regeringen, 2017).  

Det som etableringsuppdraget inkluderar är etableringssamtal med den nyanlände och 
individuell etableringsplan som innehåller olika insatser, som ska “underlätta och påskynda” 
etableringen på den svenska arbetsmarknaden (Persson, 2018, s. 13). I etableringsplanen 
ingår svenska för invandrare, samhällsorientering samt olika arbetsaktiviteter som ska 
förbereda nyanlända vuxna till arbete (Persson, 2018). Etableringsplanen ska ständigt 
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revideras under hela etableringsperioden och den nyanlände har möjlighet att påverka den 
med hjälp av Arbetsförmedlingen (Mattsson, 2018).   

Riksrevisionen (RIR 2015:17) har tagit fram rekommendationer till Arbetsförmedlingen som 
de listar i sin rapport. Dessa är i korthet en översyn av de samlade åtgärder och insatser som 
Arbetsförmedlingen erbjuder nyanlända inom etableringsuppdraget behöver göras. Detta för 
att skapa ett mer individanpassat och kvalitativt serviceutbud för att Arbetsförmedlingen 
bättre ska förmå, tillvarata och utveckla nyanländas kompetens för att rusta dessa för en 
senare arbetsmarknad. Vidare menar man att systematiskt lärande och erfarenhetsutbyte är 
något Arbetsförmedlingen bör verka för, detta kan vara att identifiera framgångsrika vägar, 
projekt och goda exempel för individer med olika bakgrund, mål och förutsättningar. 
Arbetsgivarkontakter är också något som Arbetsförmedlingen bör utveckla. Detta kan göras 
genom att tillhandahålla branschansvariga kontaktpersoner inom Arbetsförmedlingen för att 
förbättra samarbetet med både privata och offentliga arbetsgivare. 

Vikström och Gandal (2017) har listat fem framgångsfaktorer som de sett att 
Arbetsförmedlingar i region Nord jobbat med för att få ut nyanlända i jobb. Dessa är bland 
annat vikten av att ha kontinuitet i arbetslaget på Arbetsförmedlingen och en organisering av 
anställda utifrån deras styrkor och kompetenser, att fler får göra det de är bra på inom 
Arbetsförmedlingen. Vidare menar de att en framgångsfaktor är att de prioriterat 
arbetsgivararbete utifrån “mjuka” kompetenser, vilket innebär att arbetssökande matchas och 
marknadsförs mot lämpliga arbetsgivare inte bara utifrån CV utan även från personlighet, 
drivkraft och egenskaper. Att jobba lösningsinriktat med fokus på de arbetssökandes 
kompetenser och styrkor är en annan framgångsfaktor menar Vikström och Gandal (2017). 
Kravet på en viss SFI nivå för att få jobb inte är prio ett utan det är viktigare att utgå från den 
svenska som individen måste ha för att klara av ett specifikt jobb. Andra framgångsfaktor är 
att ha en målinriktad samverkan med kommunen med fokus på kompetensförsörjning. Det 
innebär att gemensamma resurser som kommun och Arbetsförmedlingen innehar ska 
utnyttjas för att stötta arbetssökande ut i arbete eller studier enligt Vikström och Gandal. Bäst 
resultat har påvisats där kommuner och arbetsgivare är aktiva och tar emot många nyanlända 
personer på arbetsplatsförlagda aktiviteter och/eller anställer dem. Den femte 
framgångsfaktorn som Vikström och Gandal (2017) lyfter fram är att de inom 
Arbetsförmedlingen lägger mycket tid på arbetsgivararbetet, möten med arbetssökande med 
fokus på vägen till arbete eller studier detta arbete kan innebära kartläggning olika former av 
vägledning och matchning. 

2.2 Studie- och yrkesvägledning inom Arbetsförmedlingen. 

De första yrkesvägledarna hade redan från början en betydande roll. De etablerade sig i 
början av 1900-talet samtidigt som den kommunala Arbetsförmedlingen grundades som 
verksamhet (SOU 2017:82). Yrkesvägledningen uppkom genom en “kombination av 
ungdomsförmedling och yrkesvägledning” (SOU 2001:45, s. 31). Lovén (1994) betonar dock 
att studie- och yrkesvägledning, sedan dess etablering, karakteriseras av konstant balansering 
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mellan individernas möjligheter att uppnå sina mål och de krav som samhället ställer under 
olika tidsperioder. 

Arbetsförmedlingen blev statlig myndighet i stället för kommunal under 1940-talet (SOU 
2001:45). Under 1960 - 1970-talet började vägledningen inom Arbetsförmedlingen mer och 
mer fokuseras på vuxna. Däremot förändrades yrkesvägledningens roll på 
Arbetsförmedlingen under 1970-talet på grund av att det lades större vikt på anpassning och 
rehabilitering, som nu var mer betonad i denna verksamhet. Personer som “inte hade en klar 
yrkesinriktning” samt personer med funktionsnedsättningar blev prioriterade på 
Arbetsförmedlingen, därför minskades “den rena yrkesvägledningen” i sin utsträckning (SOU 
2017:82, s. 74).   

År 1980 grundades arbetsmarknadsinstitutioner för de personer som befann sig lång från 
arbetsmarknaden. Reformen som genomfördes under den tiden, förenade “yrkesvägledning, 
arbetsvården och utredningskapaciteten kring individens behov och möjligheter” i en 
gemensam arbetsvägledning (SOU 2017:82, s. 74). Delander, Thoursie & Wadensjö (1991, 
130) markerar att för att förbättra kvalité på vägledningens arbete ska alla vägledare 
genomföra besök hos olika arbetsgivare för att ha en “förstahandskännedom” om 
arbetsmarknaden. De ska fungera som en bro mellan arbetsgivare och arbetssökande som har 
betydande svårigheter med att hitta ett jobb och inte bara som rådgivare och informanter. Ett 
sådant arbete från vägledarens sida, påpekar författarna, ska bli grunden för ömsesidig 
bekantskap mellan arbetsgivare och arbetssökande.  

På 2000-talet skedde betydande förändringar i arbetsförmedlingens verksamhet som hade 
effekt bland annat på vägledningen inom organisationen. Arbetsmarknadsinstitut ersattes av 
Arbetsförmedlingen Rehabilitering och vägledare som yrkeskategori inom 
Arbetsförmedlingen togs bort (SOU 2001:45). I dagsläget det är arbetsförmedlare som 
genomför vägledningens funktion i form av handledning, information och rådgivning (SOU 
2001:45). Bland de tjänster som finns på Arbetsförmedlingen idag är det tre som förknippas 
med vägledning. Dessa är “vägledning till arbete” för de som vill ha stöd i att välja eller byta 
yrke, “utbildning till arbete” som riktar sig till personer som vill få arbete med hjälp av 
utbildning, samt vägledning inom Stöd och matchning, som syftar till att leda individen till 
studier eller arbete genom anpassade insatser (SOU 2017:82). 

Till skillnad från tidigare år, när vägledare funnits som en yrkeskategori på 
Arbetsförmedlingen och hade till syfte att “vägleda mot arbetsmarknaden”, genomförs 
dagens vägledning inom Arbetsförmedlingen “mot behov av utbildning” som omfattar många 
områden (SOU 2017:82, s. 85). Utifrån detta, framkommer i Statens offentliga utredning 
(SOU 2017:82), att det behövs kompetensutveckling samt samarbete med andra aktörer när 
det gäller studie- och yrkesvägledning.  
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2.3 Studie- och yrkesvägledning inom Vuxenutbildning och dess samverkan 
med Arbetsförmedlingen. 

Att det finns ett väldigt stort behov av samarbete mellan både Arbetsförmedlingen och den 
kommunala Vuxenutbildningen för att bl.a. hjälpa personer med kort utbildning att kunna 
söka sig till vidare studier och i framtiden ha möjlighet att etablera sig i det svenska samhället 
och på arbetsmarknaden, accentuerar även statens offentliga utredning (SOU 2017:82). I 
läroplanen för Vuxenutbildningen (Skolverket, 2017b) framgår att målgruppen inom 
Vuxenutbildningen är heterogen med väldigt varierande kvalifikationer och bakgrunder och 
även med olika målsättningar och att Vuxenutbildningen därför måste bemöta elever utifrån 
deras förutsättningar och behov. Studie- och yrkesvägledning inom utbildningsväsendet 
organiseras och genomförs på så sätt att eleverna blir medvetna om de olika val inom 
Vuxenutbildningen såsom att förbereda sig till framtidens utbildnings- och/eller yrkesval 
(Skolverket, 2017b). 

För att elever ska vara väl förberedda till vidare studier och/eller arbete ska 
Vuxenutbildningen samverka med olika verksamheter “som hör till arbetslivet, 
yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt” 
(Skolverket, 2017 b, s. 11). På det sättet blir kontakten med Arbetsförmedlingen samt 
noggrann vägledning ett viktigt bidrag i utbildningen för de personer som befinner sig i slutet 
av sin utbildning och vill gå vidare ut i arbetslivet (SOU 2001:45).  

Nyanlända personer behöver väldigt mycket hjälp med att hitta rätt utbildning och att få 
kunskap och förståelse för den svenska arbetsmarknaden. Utifrån detta bör studie- och 
yrkesvägledning finnas med i mycket större omfattning än det är i nuläget, påpekar 
Skolverket (2017a). Studie- och yrkesvägledare gör ett viktigt arbete med att kartlägga 
individens kompetenser för dess vidare validering. Sedan 1 juli 2016 måste studie- och 
yrkesvägledning erbjudas till alla som börjat studera inom kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare eller på grundläggande nivå (Skolverket, 2017a).  

2.4.2 Stöd och kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledning.  

Vårt samhälle förändras i ett ganska högt tempo genom globalisering, digitalisering, 
demografi mm och detta ställer nya krav på individen, dvs hur snabbt kan vi anpassa oss till 
dessa förändringar (SOU 2017:82). Vissa personer kan se nya möjligheter snabbare, men 
ganska många behöver ändå hjälp att gå framåt. Arbetsmarknaden förändras också i samband 
med dessa samhällsförändringar vilket i sin tur leder till att nya yrken och utbildningar 
uppkommer. Statens offentliga utredning (SOU 2017:82) betonar att utifrån detta ökar 
individernas behov av vägledning. Men även idag krävs det “rätt kompetens” hos en person 
som genomför vägledningssamtal med arbetssökande i form av kunskaper i samtalsmetodik 
samt kunskaper om arbetsmarknadssituation, om olika yrken som finns, om 
utbildningssystem mm (SOU 2017:82, s. 114).  

I en av de senaste rapporterna från Arbetsförmedlingen (Andersson, 2018) poängteras att det 
pågår ett arbete inom myndigheten för att öka kompetensen inom vägledning. Det markeras 



8 
 

också att just nu utarbetas en plan om hur dessa insatser ska “stärkas och utökas så att de 
möter medarbetarnas behov” (Andersson, 2018, s. 19). Arbetsförmedlingens 
internutbildningar samt upphandlade utbildningar ska öka kompetensen för de som arbetar 
med vägledning (Andersson, 2018).  

Ett alternativ till kunskapsutveckling framkommer i en enkätserie som genomfört bland olika 
Arbetsförmedlingar i landet, samt studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen, vilken 
presenteras i en statlig offentlig utredning (SOU 2017:82). “Metoddiskussioner med 
kollegor” (SOU 2017:82, s. 71) visar sig att spela en betydande roll i utveckling av kunskap 
om vägledning, samt att det finns ett stort behov av kunskapsutbyte mellan 
Arbetsförmedlingen och kommunens studie- och yrkesvägledare. Enligt en rapport från 
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL, 2017) kan detta skapa förståelse och kännedom 
om varandras arbetsmetoder och arbetssätt och på det viset utöka kompetensen bland dessa 
aktörer.     

   

3. Tidigare forskning 
I det här avsnittet lyfter vi fram forskningsstudier som är aktuella för vårt arbete. Dessa 
studier uppmärksammar olika faktorer som kan spela en stor roll för 
arbetsmarknadsintegrationen. De belyser också vikten och betydelsen av studie- och 
yrkesvägledning för individen, särskild med migrationsbakgrund.  

3.1 Faktorer som påverkar arbetsmarknadsintegration 

Att flytta till ett annat land kräver väldigt mycket av en person, särskilt i vuxen ålder. Franzén 
(1997) beskriver det som en “inlärningsuppgift”, dvs “att lära sig hur ett nytt samhälle 
fungerar, vilka olika institutioner som finns och hur de arbetar, vilka rättigheter och 
skyldigheter man har, hur människor tänker och värderar företeelser i vardagen, hur man 
umgås, hur man söker arbete, vilka synliga och osynliga regler som finns” (s. 19)”. Även 
Sundelin (2015) pratar om nyanländas lärande under etableringen i ett nytt land. Författaren 
markerar att nyanländas erfarenheter av utbildning kan vara form för lärande, dvs deras 
läridentiteter kan skilja sig mycket på hur det ser ut i Sverige. Nu måste de därför skapa en 
mening och förståelse i ett nytt sammanhang. Abdulla (2017) markerar att meningen av sina 
nya erfarenheter skapar en vuxen individ genom sin flytt till ett annat land, och en betydande 
del av denna process sker under de första åren i landet, dvs under deras etableringstid. Denna 
process kan dock vara både kognitiv och känslomässig. Att dels sätta sig in i nytt 
samhällsförhållande och dessutom på ett nytt språk kan upplevas som mycket krävande och 
påfrestande, säger Sundelin (2015). 

För alla människor kan det vara en utmaning att orientera sig om arbetsliv och utbildning, 
men att vara nyanländ försvårar denna process ytterligare. Dels är det, som det var nämnt 
tidigare, viktigt med ett socialt nätverk, liksom kunskap om utbildning och arbetsmarknad 
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men det är också särskilda utmaningar när det gäller lärande. Många nyanlända bär med sig 
psykiska och fysiska påfrestningar som kan påverka lärandet. Trauman efter krig, lång och 
osäker flykt, och i Sverige sedan, en lång osäker asylprocess (Sundelin, 2015). 

Essemyr (2017) betonar att nyanlända är en mycket heterogen grupp. Dels genom att 
utbildningsnivån varierar men även att yrkesbakgrunden ser annorlunda ut. Många nyanlända 
har hög utbildning och en bakgrund inom yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige 
samtidigt som en stor grupp har lägre utbildning. De arbetsmarknadspolitiska insatser som 
nyanlända tar del av ser därför mycket olika ut. När det gäller att ha en röd tråd och 
anpassning till individuella behov så brister det även här menar Riksrevisionen (RIR 
2015:17). Olika anordnare har svårt att samordna aktiviteter och till exempel långsam 
utveckling i SFI kan skapa hinder för deltagande i arbetsförberedande insatser. Till slut 
brister vissa etableringsplaner i meningsfulla aktiviteter. Året 2010, innan etableringslagen 
trädde i kraft, framkom det i olika policydokument att nyanlända vuxnas 
introduktionsinsatser ska innehålla undervisning i svenska för invandrare, 
samhällsorientering samt “aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes 
etablering i arbetslivet” (SOU 2010:16, s. 40). Abdulla (2017) påpekar i sin avhandling att de 
etableringsinsatserna som funnits fram till 2010 inte var tillräckligt effektiva. Syftet med den 
nya etableringslagen som inträdde 1 december 2010 är att dessa insatser ska vara så effektiva 
som möjligt för att nyanlända snabbt ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i det 
svenska samhället. Även i granskningar från Riksrevisionen från 2015 (RIR 2015:17) såg 
man svagheter i anpassningen av etableringsinsatserna för nyanlända. När det gäller 
förberedande insatser så får upp mot 70 %, nästan huvuddelen av de nyanlända ta del av 
dessa, i mindre omfattning, ca 7 % får ta del av arbetsmarknadsutbildning, praktik tar ca 9 % 
del av och arbetsträning med handledare får ca 5 % ta del av (RIR 2015:17). Kritik riktas 
även mot kommunerna som brister i att kunna erbjuda samhällsorientering för de nyanlända, 
något som kommunerna är skyldiga att erbjuda. Möjligheten att få läsa yrkesinriktad eller 
målgruppsanpassad SFI varierar också mellan olika län. 

3.2 Vägledningsmetodik 

Studie- och yrkesvägledning spelar en väsentlig roll för individens etablering i samhället, 
poängterar Sundelin (2015). Författaren har i sin studie intervjuat vägledare som menar att de 
är skolade i att uttrycka förståelse till den vägledningssökande. I mötet med nyanlända menar 
vägledaren, är det mer viktigt att ta reda på vad den vägledande förstått att samtalet handlat 
om. Att vägledaren omformulerar verkar vara ett redskap för att ta reda på vad den 
vägledningssökande förstått av vad samtalet handlade om (Sundelin, 2015). Förutom det har 
vägledaren i sin verktygslåda olika kunskaper och erfarenheter om samtalets utformning och 
dess innehåll, förståelse för arbetsmarknaden samt kunskaper om samhället som den 
vägledningssökande efterfrågar. På detta sätt skapas interaktion i studie- och yrkesvägledande 
samtal, markerar Sundelin (2015). 

Essemyr (2017) anser att alla bör ha rätt till kvalificerad vägledning för studie- och yrkesval. 
Detta gäller inte bara arbetslösa utan även de som har ett yrke behöver få en kontaktpunkt 
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med någon som har goda kunskaper om just deras yrke, hur arbetsmarknaden ser ut och vilket 
utbildningsutbud som kan vara relevant för just den personen. Idag, menar författaren, är 
vägledningen alltför uppsplittrad och saknar samordning. Man anser också att vägledningen 
bör omfatta profilering, kartläggning samt förslag till individuella insatser. Det pekas även på 
att tiden det tar för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden är alldeles för lång. RIR 
(2015:17) lyfter även upp validering som en, i många fall, effektiv insats de menar dock att 
denna insats är kraftigt underutnyttjad samt att det finns brister i hur valideringsinsatserna 
upphandlas, genomförs och följs upp och att det finns ett fortsatt behov av en mer utvecklad 
och branschanpassad validering. Riksrevisionen (RIR 2015:17) kan emellertid se att det finns 
faktorer som anses underlätta för arbetsgivare att ta emot t.ex. nyanlända i praktik eller arbete 
och en av framgångsfaktorerna är att individen är tillräckligt rustad för tjänsten som erbjuds 
genom de förberedande insatserna som gjorts, validering av dess kunskaper samt information 
om den svenska arbetsmarknaden och hur den fungerar. 

Flera författare (Lovén, 1994; Sundelin, 2015) accentuerar också att studie- och 
yrkesvägledning befinner sig i ständig balans mellan vad individen behöver och vilka ramar 
och förutsättningar som samhället har i dess sammanhang (dvs olika myndigheter, lagar, 
förordningar, regler, arbetsgivare, forskare mm). Arbetsförmedlingens kontaktperson                 
J. Gustafsson (personlig kommunikation, 18 maj, 2018), bekräftar samhällets förutsättningar 
genom att berätta att Arbetsförmedlingen är en statligt styrd verksamhet som arbetar centralt 
utifrån samma lagar, regler och det uppdrag regeringen ger dem och att det handlar om att 
lagar och förordningar styr verksamheten och att dessa gäller hela landet. 

 

4. Metod 
I det här avsnittet kommer vi redogöra för det tillvägagångssätt vi använt oss av när det gäller 
metodval, urvalet av informanter, datainsamling, analysmetod och etiska ställningstaganden. 

4.1 Metodval 

Syftet med vår studie var att få mer kunskap om och förståelse för Arbetsförmedlingens 
arbete med studie- och yrkesvägledning för nyanlända vuxna i två svenska kommuner under 
etableringstiden. Arbetet visar också hur studie- och yrkesvägledarna själva ser på sitt 
uppdrag, framgångsfaktorer, hinder samt om de ser behov av kompetensutveckling och hur 
den i så fall ska se ut. För att uppnå syftet med denna studie och ha bäst chans att besvara 
våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av intervju. Kvalitativ 
intervju som metod kan bli personlig, vilket innebär ett möte mellan forskare och informant 
(Denscombe, 2016). Författaren menar vidare att andra fördelar kan vara att de uppfattningar 
och synpunkter som kommer fram i intervjun, kommer från källan: den intervjuade. En viktig 
fördel med personlig intervju är att den kan bli tydlig när forskaren skriver ut det inspelade 
materialet. Denscombe menar att det även kan finnas nackdelar med intervjuer. Dessa kan 
bland annat vara att validiteten i data kanske inte blir lika hög, dvs intervjun baseras på vad 
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människor har sagt snarare än vad de har gjort, detta såg vi som en styrka då studien 
fokuserat på just vad de intervjuade tänker om vägledning för nyanlända. Larsen (2009) 
menar att validitet innebär att samla in data som kan vara relevanta för våra frågeställningar, 
vi måste därför ställa rätt frågor utifrån våra frågeställningar. Något Denscombe (2016) har 
tagit upp är att kvalitativa intervjuer kan vara tidskrävande och kan leda till en del kostnader 
för forskarna. När det gäller tiden så har vi använt oss av teknik som underlättat inspelningen 
av intervju, vilket gjorde transkriberingen lättare. Då vi hade en app som spelade in hela 
samtalet så hade vi också möjlighet att skriva ner hela samtalet som det var.  

Vi valde att använda oss av en datorstödd intervjuform vilket innebär enligt Kvale & 
Brinkman (2014) att den sker genom olika medier som telefon, dator eller internet. Genom att 
använda sig av telefonintervjuer får man möjlighet att tala med geografiskt avlägsna 
människor, vilket är en stor fördel. Vi tyckte det var viktigt att möta våra informanter 
personligen eller över telefon. I vårt fall blev det telefon då informanterna har svarat bäst på 
den intervjuformen. Med det menar vi att informanterna började tacka ja till intervju när vi 
erbjöd telefonintervju istället för personlig intervju. Genom att vi använde oss av telefon kom 
vi ifrån en del av kostnader som resor kan tillföra om man ska söka upp informanter. Det 
finns så klart nackdelar även med den datorstödda intervjuform vi har valt att använda oss av. 
Kvale och Brinkman (2014) nämnde att en nackdel kan skapa en ofruktbar distans då vi inte 
får vägledning från kroppsspråk. Då intervjupersonerna tackade ja till intervju över telefon i 
första hand så ansåg vi ändå att det verkade som att de kände sig mest bekväma i att bli 
intervjuade på detta sätt och därför blev nackdelen en fördel i vårt fall.  

Vi delade även på antalet personer vi intervjuar. Detta ansåg vi oss kunna göra då vi hade en 
tydlig intervjuguide, vilket har inneburit att vi fått samma struktur genom alla intervjuer då vi 
ställde frågorna i samma ordning men även hade öppna frågor och tydliga följdfrågor. Vi 
använde oss av liknande frågor till chef och studie- och yrkesvägledare, eftersom vi ville 
jämföra deras syn på samma sak (se intervjufrågor bilaga 1 och 2). Frågor som rörde 
organisatorisk nivå ställdes enbart till chef.  

4.2 Urval 

Vi har valt att använda oss av Arbetsförmedlingen beror på att det är de som, tillsammans 
med individen, tar fram en personlig etableringsplan: Enligt lagen om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197) är Arbetsförmedlingen den myndighet som ska 
samordna etableringsinsatserna för varje individ. Genom att kontakta en chef på 
Arbetsförmedlingen i de kommuner vi vill undersöka så fick vi genom denne kontakt med de 
studie- och yrkesvägledare de använder sig av för att vägleda nyanlända vuxna. Vi fick även 
chefens syn på Arbetsförmedlingens roll och dess syn på studie- och yrkesvägledning av 
nyanlända. 

Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua en chef på respektive Arbetsförmedling samt en 
studie- och yrkesvägledare på Arbetsförmedlingen och tre studie- och yrkesvägledare hos den 
utbildningsanordnare som Arbetsförmedlingen använder sig av i respektive kommun. I vårt 
fall var det Vuxenutbildningen i respektive kommun som företräder kommunens 
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utbildningsanordnare och bedriver SFI undervisning. Detta gav oss enskilda studie- och 
yrkesvägledares perspektiv och Arbetsförmedlingens perspektiv då Arbetsförmedlingen är 
centralt upphandlad och centralt bestämd. 

Kommunerna vi valt att studera ligger i norra och södra Sverige. Dessa kommuner är ungefär 
likvärdiga i antal nyanlända och i antalet inskrivna i etableringen. Att vi valt dessa likvärdiga 
kommuner gör att vi vid jämförelse kan få ett mer generaliserbart resultat eftersom dessa 
kommuner ligger långt ifrån varandra geografiskt och inte kan beräknas ha samma regionala 
politiska styrning. För att behålla deras anonymitet benämner vi dem fortsättningsvis som 
kommun 1 och kommun 2. 

Vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval. Enligt Denscombe (2016) innebär detta att 
forskaren till viss del har bestämmanderätt eller valfrihet i urvalsprocessen. Vi har gjort ett 
subjektivt urval vilket enlig Denscombe (2016) innebär att vi kan få den bästa informationen 
genom att vi inriktat oss på ett relativt litet antal personer som vi avsiktligt valt ut med 
utgångspunkt att de har relevans för det ämne vi tänkt studera samt att vi utgått från att de har 
priviligierad kunskap om eller erfarenhet av ämnet. Vidare menar författaren att denna typ av 
subjektivt urval fungerar om forskaren har viss kännedom om människorna eller företeelsen 
som ska undersökas. Vi har medvetet valt dessa personer då vi ansåg det mest troligt att just 
de informanterna ger oss mest värdefulla data.  

4.3 Datainsamling och analysmetod  

Vi kontaktade informanterna först genom e-post. Då vi av olika anledningar inte alltid fick 
svar så mailade vi igen, alternativt ringde upp personen för att få kontakt. Telefonintervjuerna 
tog ca 30 minuter och alla intervjuer spelades in (ljudinspelning). Dessa intervjuer har vi 
sedan transkriberat för att vi ska kunna jämföra data med litteratur samt att vi kommer 
reducera materialet för att få fram dem relevanta svaren för våra frågeställningar.  

En av informanterna svarade skriftlig på intervjufrågor, vilket enligt Denscombe (2016) kan 
bli till fördel, eftersom det då inte finns något behov till transkribering av intervjun. Detta i 
sin tur innebär att det inte ska uppstå något transkiberingsfel eller otydliga moment som det 
blir omöjligt att använda i resultat. Sådan datainsamlingsmetod saknar “direkt visuell 
kontakt”, skriver Denscombe (2016, s. 283). Utifrån detta kan det uppstå situationer, enligt 
författaren, där det kan bli problematisk att säkerställa vem personen är som svarar på 
intervjufrågor eller att den information som han eller hon framför är sann. Eftersom vi hade 
ständigt kontakt med denna intervjuperson via mejl så kan vi utan tvekan bekräfta 
intervjupersonens identitet och att det var just denna person som svarade på våra 
intervjufrågor och inte någon annan.             

Resultatet från våra intervjuer har vi sammanställt för att kunna svara på våra frågeställningar 
bland annat, samt för att få en mer omfattande bild av vårt studerade område. Det innebär att 
vi sorterat vårt insamlade material genom att göra en innehållsanalys, den metoden kan enligt 
Denscombe (2016) tillämpas på vilken text som helst oavsett om det ar skrift, ljud eller 
bilder. Vi samlade in data genom att spela in intervjuerna, transkribera dem och analysera 
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dem. Analysen gjorde vi tillsammans genom att lyssna på varandras intervjuer och diskutera 
eventuella oklarheter med varandra. Vi följde vår intervjuguide och undersökte det vi hade 
för avsikt att undersöka. När vi analyserade utgick vi från frågeställningarna och sökte i 
intervjuerna svar på dessa frågor. 

4.4 Etiska ställningstagande       

I vår studie ingår intervjuundersökning och enligt Kvale & Brinkmann (2014) präglas 
intervjuerna av etiska principer.  

Vid utformning av informationsbrev har vi angett syftet med vår undersökning. Vi har också 
poängterat för intervjupersonerna att deltagande är frivilligt, vilket betyder att man kan när 
som helst avbryta intervjun, samt att det är anonymt. Vi har hållit oss till informations, 
samtyckes- och de konfidentiella kraven, i enlighet med forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vårt insamlingsmaterial har endast använts för vårt examensarbete, vilket omfattar 
nyttjandekravet av forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Vi namnger inte 
kommunerna vi undersöker utan de förblir anonyma. All data kommer förstöras efter studien 
är avslutad, vilket vi har meddelat våra informanter.  

 

5. Resultat och analys. 
I det här kapitlet redovisar vi resultat och analys av vår undersökning och kopplar till 
litteratur och tidigare forskning. Först beskriver vi bakgrundsfakta av etableringsprocessen 
som framkommit samt tematiserar de undersökta ämnesområdena utifrån våra 
frågeställningar och studiens huvudsyfte. Dessa är: Hur Arbetsförmedlingen arbetar med 
studie- och yrkesvägledning för nyanlända, Stöd/kompetensutveckling vägledarna anser sig 
behöva för att lyckas med sitt uppdrag och framgångsfaktorer och motgångar som de 
nyanlända och vägledarna stöter på.  

Informanterna är Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledare inom 
Arbetsförmedlingen och kommunens Vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledare kommer 
benämnas SYV A och SYV B kommun 1 respektive SYV C och SYV D kommun 2. 
Sektionschefer från Arbetsförmedlingen i respektive kommuner kommer benämnas som chef 
kommun 1 respektive chef kommun 2. 

5.1 Bakgrundsinformation om kommun 1 respektive kommun 2 

Invånarantalet i kommun 1 är ca 58 000. Antal nyanlända år 2016 var strax över 800 
personer. I kommun 1 är idag strax under 400 personer inskrivna i etableringen, de har en 
anställd studie- och yrkesvägledare samt en studie- och yrkesvägledare som kommer från 
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kommunens Vuxenutbildning två dagar i veckan till arbetsförmedlingen. Resterande personal 
är Arbetsförmedlare med intern vägledarutbildning.    

Kommun 2 har ca 99 000 invånare. Antal nyanlända som ska etablera sig på arbetsmarknaden 
är ca 730 personer. 450 personer är inskrivna i etableringen i kommun 2 idag. 
Arbetsförmedlingen har inga anställda studie- och yrkesvägledare, de samarbetar aktivt med 
kommunen i denna fråga, dvs de använder studie- och yrkesvägledare från 
Vuxenutbildningen för att vägleda nyanlända vuxna under deras etableringstid.     

5.2 Bakgrundsinformation om etableringsprocessen 

Chefen på Arbetsförmedlingen i kommun 1 beskriver etableringsprocessen i korta drag, 
vilken har delats in den i tre faser. Chefen menar att det i första fasen handlar mycket om 
vägledning. Handläggarna på Arbetsförmedlingen måste kartlägga den nyanlände, det 
försöker de lägga mycket tid på så det blir rätt från början. Vidare menar chefen att det i den 
här processen är viktigt att ställa många följdfrågor till personen så det framkommer vilken 
utbildningsbakgrund personen har samt vilken yrkeskunskap denne besitter. Om en person 
säger att hen är bilmekaniker i sitt hemland så måste man fråga dels om utbildningsdokument 
samt specifika arbetsuppgifter personen haft, detta för att, i den mån det går översätta till den 
svenska arbetsmarknaden. Att komma igång med svenska språket i den här fasen är också 
prioriterat. De läser SFI hos kommunens Vuxenutbildning men om det är platsbrist så kan 
kompletterande aktörer erbjuda plats inom ett par dagars varsel. Dessutom ska personen delta 
i obligatorisk samhällsorientering á 60 timmar.  

Andra fasen handlar om att rusta individen utifrån kraven på arbetsmarknaden i Sverige. 
Väldigt få nyanlända kommer längre än att svenska är färdig när etableringen tar slut men fler 
än man tror får jobb under den här tiden också menar chefen i kommun 1. 

Tredje fasen är när etableringen är slut, har den nyanlände inte egen försörjning då så träder 
jobb och utvecklingsgarantin in. 

Chefen kommun 2 ger generellt liknande beskrivning av dessa tre faser som chefen kommun 
1 beskrev, och påpekar också vikten av etableringsplanen som revideras under hela 
etableringsperioden.   

Det är viktigt att man gör en korrekt och noggrann kartläggning och sen det är lika viktigt att 

man följer upp den kontinuerligt och reviderar den om det behövs… För att det är viktigt hela 

vägen. (chef kommun 2) 

Chefen kommun 2 markerar också att utifrån kartläggningen har nyanlända vuxna olika 
aktiviteter under sin etablering. Vissa personer, som har en utbildning från hemlandet går 
vidare i processen genom komplettering och/eller validering av utbildningen,  

så kan de matcha mot arbete direkt (chef kommun 2).  
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Svenska för invandrare och Samhällsorientering är de obligatoriska delar av 
etableringsprocessen, påpekar båda Arbetsförmedlingens chefer. Både chef kommun 1 samt 
kommun 2 berättar att den slutliga fasen i etableringen handlar om jobb- och 
utvecklingsgarantin i fall personen fortfarande är utan egen försörjning.  

5.2.1 Analys av bakgrundsinformation om etableringsprocessen. 

Informanterna i båda kommuner beskriver på liknande sätt hur etableringsprocessen 
organiseras och genomförs, vilket i sin tur visar att båda kommunerna följer regelverket om 
etableringsuppdraget. Dessa faser i etableringsplanen syftar till och stämmer väl överens med 
det som Arbetsförmedlingens uppdrag säger, dvs att nyanlända ska lära sig det svenska 
språket så snabbt som möjligt för att integrera sig på arbetsmarknaden och försörja sig själva 
(Arbetsförmedlingen, u.å. b). Att lägga mycket tid på kartläggningen, som markeras av båda 
cheferna, har Vikström och Gandal (2017) sett gett resultat för att få ut fler nyanlända i jobb.  

Chef i kommun 2 poängterar vikten som ger arbete med etableringsplan för nyanlända vuxna, 
vilket Mattsson (2018) också markerade i årsrapporten om aktiviteter i etableringsuppdraget, 
dvs att etableringsplan är ett dokument som ska uppdateras hela tiden under 
etableringsperioden och i denna uppdatering och korrigering deltar både Arbetsförmedlingen 
och den nyanlände personen.   

5.3 Hur Arbetsförmedlingen arbetar med studie- och yrkesvägledning för 
nyanlända 

Båda kommuner använder studie- och yrkesvägledare från kommunens Vuxenutbildning för 
etableringsuppdraget. En studie- och yrkesvägledare i respektive kommun är på plats på 
Arbetsförmedlingen vissa dagar i veckan och träffar nyanlända vuxna under deras 
etableringsprocess. 

Samtliga informanter från båda kommunerna menar att studie- och yrkesvägledning är något 
som genomsyrar hela verksamheten på något sätt. Båda kommunerna menar att målgruppen 
får genomgå gruppvägledning i flera olika steg. Innehållet i dessa grupper kan t.ex. vara 
information om det svenska utbildningsväsendet, vilka vägar man kan gå för att komma dit 
man vill. Även hos utbildningsanordnaren hålls det informationsträffar. I nya grupper 
används tolk men i högre SFI nivåer (SFI C och SFI D) används den inte per automatik. 
Utöver dessa gruppvägledningstillfällena finns alltid möjlighet att boka enskilda samtal. 

Vi tror stenhårt på gruppvägledning, de det har många fördelar till exempel i form av att det 

visat sig att många människor får ut mycket att höra hur andra människor tänker och vad de 

upplevt. (SYV C kommun 2).  

Chef i kommun 1 vill se ett ökat samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i 
första hand men även ett bredare samarbete med andra myndigheter och företag efterfrågas 
för att bättre lyckas med uppdraget.  
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...och göra studiebesök, titta på arbetet, känna på det. Skillnaden på arbetsmarknaden i 

hemlandet mot arbetsmarknaden in Sverige är ofta ganska stor. Sverige är ju ett väldigt, 

väldigt modernt land (Chef kommun 1).  

SYV A i kommun 1 önskar mer samarbete med Arbetsförmedlingen. Denna informant finns 
på Arbetsförmedlingen två dagar i veckan men önskar att även Arbetsförmedlingen skulle 
finnas oftare hos kommunens utbildningsanordnare. Ett mer “reellt samarbete” inte bara på 
pappret.  

Eftersom frågeställningarna jag får i många grupper, det är inte bara SFI och nyanlända, 

många frågor har koppling till Arbetsförmedlingens verksamhetsområde. (SYV A kommun 1) 

SYV C i kommun 2 önskar också mer samarbete med Arbetsförmedlingen och även mer 
effektiv och tidig kartläggning och validering av personernas utbildning och yrkeserfarenhet 
från hemlandet. Chefen kommun 2 var ändå ganska nöjd med deras samarbete med 
vuxenutbildningen 

Jag tror att vi har väldigt bra samarbete med kommunen när det gäller studie- och 

yrkesvägledning. Det är väldigt lätt att få tider och det samarbetet flyter väldigt bra. Det är 

nog en framgångsfaktor det kan jag säga. Alltså verkligen...väldigt bra samarbete! (chef 

kommun 2). 

Ett hinder, menar chefen i kommun 1, i arbetet med studie- och yrkesvägledning av 
nyanlända är den centrala organisationen inom Arbetsförmedlingen. Det finns mycket bra 
redskap att använda sig av för att lyckas med uppdraget och att få ut nyanlända i 
självförsörjning men då Arbetsförmedlingens uppdrag är centralt upphandlad och centralt 
bestämd så om arbetet ska göras tillsammans, i ett samarbete mellan kommuner och andra 
aktörer, så kan dessa upphandlingar ibland begränsa. 

Variationerna ute i landet är så stora så jag skulle vilja se mycket, mycket större möjlighet för 

lokala Arbetsförmedlingar, anpassade efter lokala behov. Det finns saker vi måste låta bli att 

göra för antingen har vi det inte upphandlat eller så har vi inte lov att använda 

upphandlingarna på det sättet (Chef kommun 1).  

Andra hinder med det här arbetssättet som SYV A och B i kommun 1 lyfter fram är att de 
nyanlända är på olika nivåer språkmässigt, det är svårt att möta alla nivåer utifrån 
behovsinriktad information.  

Chefen i kommun 1 uttrycker också att hela etableringsprocessen är resurskrävande, SYV B 
uttrycker liknande problematik genom att uttrycka att man önskar mer personer med bredare 
kompetens, alltså gärna fler med SYV bakgrund kombinerat med annan internutbildning som 
ges hos Arbetsförmedlingen just för att:  
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Arbetsförmedlingen ska vara det naturliga när man undrar om yrken och utbildning (SYV B 

kommun 1).  

SYV C och D i kommun 2 markerar att fördelen med deras arbetssätt, dvs deras nya drop-in 
tillfällen, är att de är ganska breda och alla studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen 
träffar alla. SYV D i kommun 2 berättar att 

...de nyanlända eleverna inte bara ska behöva boka oss vägledare mot SFI för individuella 

samtal, utan dessa elever ska kunna boka samtal med vilken studievägledare som helst av oss 

inom vuxenutbildning. Detta lättar något på trycket för oss som arbetar specifikt mot Sfi. 

(SYV D kommun 2). 

SYV C i kommun 2 markerar emellertid att hinder kan förekomma när man blir mindre 
specialiserad på vissa områden när man jobbar inom alla områden inom vuxenutbildningen, 
men totalt överväger fördelarna mer när den nyanlände har möjlighet att träffa alla studie- 
och yrkesvägledare utan av att bli specifikt beroende av just någon SYV, påpekar 
informanten.  

Fördelar med arbetssättet som informanterna i kommun 1 lyfter fram är från chefens sida att 
de försöker anpassa arbetssättet efter det de lär sig. Fokusen på inledningsfasen med 
gruppvägledning är ett resultat av reflektioner från anställda som jobbar med målgruppen 
nyanlända.  

SYV B i kommun 1 beskriver fördelarna utifrån sin egen yrkesroll och det positiva i att ha en 
Studie- och yrkesvägledare kompetens i kombination med att vara arbetsförmedlare och fått 
internutbildning: 

Den här breda kompetensen är ju att man har yrkeskunskapen, kunskapen om yrkena, 

efterfrågan, hur det ser ut, vad man kan söka då fast man inte har den formella utbildningen. 

Man är bredare (SYV B kommun 1). 

Chef och SYV A och B i kommun 1 är överens om att den studie- och yrkesvägledning de 
nyanlända får idag inte är tillfredsställande. De önskar, som chefen i kommun 1 uttrycker det 
mer “hands on” vilket vi beskrev ovan när det gäller studiebesök och att få komma ut och 
“känna” på olika yrken.  

SYV D i kommun 2 anser inte heller att studie- och yrkesvägledning är tillfredsställande för 
nyanlända vuxna 

Nej… därför att vi behöver mer informationstillfällen innan individuella samtalen för att 

minska känslan av att vi till stor del ägnar samtalet åt att informera. (SYV D kommun 2). 

SYV D i kommun 2 markerar dock att det finns viss förbättringspotential i deras arbetssätt 
och att de inte är rädda att prova sig fram och förändras.    
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Chef i kommun 2 uttrycker sig varken positivt eller negativt angående en fråga om den 
studie- och yrkesvägledningen är tillfredsställande eller inte och påpekar att de flesta 
nyanlända vuxna behöver studie- och yrkesvägledning även om de vad vet de ska göra. 

För att det är helt annat sätt att arbeta och studera här mot som det var i andra länder… så att 

man får en blick över vilka vägar som finns att gå här. (chef kommun 2). 

SYV B i kommun 1 anser även att kartläggningen som görs i början behöver bli tydligare när 
man frågar om personens bakgrund. 

Man frågar om dess bakgrund och de säger de är utbildade apotekare i sitt hemland. Då ska 

man stanna och säga, har du dina papper med dig? Om nej så beskriver man läget i Sverige, 

för att få jobba i Sverige så behöver man en formell utbildning. Man ska säga det i 

informationen med en gång, inte att det kommer sedan. (SYV B kommun 1) 

5.3.1 Analys av Arbetsförmedlingens arbete med studie- och 
yrkesvägledning för nyanlända 

Essemyr (2017) lyfter en del kritik mot vägledningen för nyanlända. Författaren menar att 
vägledningen de får idag är alltför uppsplittrad, att det saknas samordning. Detta understryker 
åsikten av de flesta intervjupersonerna i kommun 1 respektive kommun 2 om att studie- och 
yrkesvägledning som nyanlända vuxna får idag inte är tillfredsställande.  Essemyr (2017) vill 
se att vägledningen även omfattar profilering, kartläggning samt förslag på individuella 
insatser. RIR (2015:17) listar i sin rapport olika insatser och åtgärder som 
Arbetsförmedlingen behöver göra för att skapa mer individanpassat och kvalitativt 
serviceutbud, så Arbetsförmedlingen på ett bättre sätt ska förmå tillvarata och utveckla de 
nyanländas kompetens och rusta vidare de nyanlända för arbetsmarknad.  

Angående sitt arbetssätt uttalar SYV B i kommun 1 att det behövs fler personer inom 
etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen som har bredare kompetens, dvs kombinerar 
studie- och yrkesutbildning med annan internutbildning. SYV C och D i kommun 2 är 
tvärtemot ganska nöjda med sina breda kompetenser och att nyanlända vuxna har möjlighet 
att träffa alla studie- och yrkesvägledare oavsett om de jobbar specifikt mot SFI eller inte, 
vilket också skapar större möjligheter för de nyanlända att få träffa en studie- och 
yrkesvägledare. 

Det som man kan också se ganska tydligt från intervjupersonernas svar är deras önskan av 
mer “reellt” samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen som 
Arbetsförmedlingen använder för etableringsuppdrag. Detta betonas även i olika rapporter, 
utredningar, forskningsstudier, där författarna pekar på att just samarbete mellan 
Arbetsförmedling och kommun är något som brister men som ändå efterfrågas av båda parter 
(se t ex RIR 2015:17; NVL, 2017). Detta är ju en väldigt viktig del för att etableringen ska 
lyckas och även något som Regeringen (2017) har tagit upp i och med sina förändringar. I det 
nya regelverket de lägger vikt vid att det ska vara ett närmare samarbete mellan kommun och 
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Arbetsförmedling framförallt när det gäller utbildning utifrån individens behov samt utifrån 
behovet på den lokala arbetsmarknaden. Abdulla (2017) skriver att etableringsinsatserna, 
fram till 2010, inte varit tillräckligt effektiva och därför gjordes en ny etableringslag för att 
effektivisera dessa insatser. Vi uppfattar det som att viljan finns till ett samarbete både hos 
majoriteten av de intervjuade, på papper och i riktlinjer men de intervjuade har svårt att få till 
ett reellt samarbete i verkligheten. 

Behov av samarbete mellan Arbetsförmedling och den kommunala Vuxenutbildningen lyftas 
upp i statens offentliga utredning (SOU 2017:82), där poängteras att personer med kort 
utbildning behöver hjälp med att söka sig till vidare studier för att i framtiden kunna ha 
möjlighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. En annan anledning av detta 
önskade samarbete, som våra intervjupersoner betonar är nyanlända med tidigare utbildning 
från sina hemländer som behöver valideras. Just valideringsfrågor och brister i validering av 
nyanländas tidigare utbildningserfarenhet påpekar informanterna, särskilt i kommun 1. SYV 
A i denna kommun uttalar sig kritiskt om valideringssystemet och pekar på många brister i 
det. Nyanländas tidigare utbildning kan inte godkännas och valideras, eftersom de har “fel” 
kompetens utifrån arbetsmarknadens behov, poängterar SYV A i kommun 1. Detta kan 
understrykas av RIR (2015:17), som betonar ett stort behov av att öka validering som är mer 
anpassad till olika branscher.  

 Även samarbete med olika arbetsgivare önskas av flera informanter, inte bara för att ge 
information och vägledning till nyanlända vuxna, men som Delander, Thoursie & Wadensjö 
(1991) skriver även för att skapa en bro mellan arbetsgivare och arbetssökande och lära känna 
arbetsmarknaden. Det skulle spela en jätteviktig roll för personer som är nya i landet om till 
exempel den nyanlände kan genomföra studiebesök på ett lokalt företag tillsammans med sin 
arbetsförmedlare som dessutom är insatt i detta företag genom en tidigare skapad kontakt 
med arbetsgivare.   

Alla personer har rätt till kvalificerad studie- och yrkesvägledning, oavsett om man har ett 
yrke eller inte, markerar chef i kommun 2. Sundelin (2015) poängterar att studie- och 
yrkesvägledning spelar en väsentlig roll för individens etablering i samhället. Detta betonas 
också av Essemyr (2017), dvs att alla har rätt att träffa någon som vet hur arbetsmarknaden 
ser ut och vilket utbildningsutbud som kan vara relevant för personen. 

5.4 Stöd/kompetensutveckling vägledarna anser sig behöva för att lyckas 
med sitt uppdrag 

Majoriteten av intervjupersoner i båda kommunerna uttalar sig om ett behov av 
kompetensutveckling när det gäller studie- och yrkesvägledning av nyanlända vuxna. 

Under våra intervjuer i kommun 1 är SYV A och B eniga om att det finns ett stort behov av 
kompetensutveckling när det gäller kunskaper om kulturella skillnader samt skillnader i 
utbildningsväsendet, vilket i nuläget är väldigt bristfälligt.  
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De här skillnaderna, vi alla pratar utifrån vår kunskap och utifrån det vi vet, och det där vet vi 

ingenting om. Man kan inte kunna hela skolväsendet det är inte det. Men jag menar kulturen 

och sättet man har utbildningar och hur man fortbildar sig i andra länder, alltså hur gången är. 

(SYV B kommun 1). 

Kunskaper om kulturella skillnader när man möter personer med olika bakgrunder anser SYV 
C i kommun 2 som en viktig insats som behövs för att öka sin kompetens. SYV D i kommun 
2 berättar om en kort utbildning från Skolverket som de gick nyligen med en kollega och som 
var mycket givande. Denna informant påpekar att sådana utbildningar skulle behövas 
kontinuerligt 

…dels för att inte “fastna” i mönster utan hålla ett öppet sinne, dels är det väldigt bra tillfällen 

att ta del av andras erfarenhet kring arbete med dessa grupper. (SYV D kommun 2). 

SYV A i kommun 1 nämner att det också behövs kunskaper om vägledningsmetodik av 
nyanlända vuxna, samt mer information och kunskap om validering.  

Chef kommun 2 anser inte att de har något behov av kompetensutveckling när det gäller 
studie- och yrkesvägledning 

Eftersom vi inte har den kompetensen utan vi samverkar med kommunen, så vi inte har nåt 

behov av kompetensutveckling i det. Utan vi anlitar till kommunen som gör det tillsammans 

eller det är ju de som gör det som kan den professionen. (Chef kommun 2).    

Chefen från kommun 1 betonade vikten av vägledarens uppdrag där chefen gör en hänvisning 
till sin tidigare uttalande om att exempelvis ett studiebesök tillsammans med vägledare från 
Arbetsförmedlingen kan spela en stor roll för en arbetssökande under etableringen: 

Om man kopplar det som jag ser som en utmaning för att det ska bli effekt i studie- och 

yrkesvägledning så är det ju möjligheten att ta sig ut på ett helt annat sätt på arbetsmarknaden 

tillsammans med den som ska vägleda personen. (Chef kommun 1).  

5.4.1 Analys av stöd/kompetensutveckling vägledarna anser sig behöva för 
att lyckas med sitt uppdrag 

Vi lever i föränderlig värld som kräver från individen kunskap och kännedom för att anpassa 
sig till dessa förändringar, vilket i sin tur ökar behov av vägledning (SOU 2017:82).  Detta 
ökade behov kräver “rätt kompetens” från personen som genomför vägledningen, dvs 
kunskaper om samtalsmetodik, om olika utbildningar och utbildningssystem, om olika yrken 
och situationen på arbetsmarknaden (SOU 2017:82, 114). I en av de senaste rapporterna från 
Arbetsförmedlingen betonas prioritet på myndighetens internutbildningar samt andra 
upphandlade utbildningar för medarbetare för att öka kompetensutveckling för de som jobbar 
med vägledning (Andersson, 2018). Alla i vår undersökning önskar mer kunskap kring olika 
kulturer, dvs att möta olika kulturer och förståelsen kring och hur man möter olikheterna.  
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RIR (2015:17) betonar att systematiskt lärande tillsammans med erfarenhetsutbyte kan vara 
någonting som Arbetsförmedlingen bör ta hänsyn till genom exempelvis framgångsrika 
vägar, projekt samt goda exempel för individer med olika bakgrund och förutsättningar. 
Enligt NVL (2017) kan detta ge ömsesidig positiv effekt för kompetensutveckling hos både 
Arbetsförmedlingen och kommunens Vuxenutbildning genom deras ökade förståelse om 
varandras arbetssätt och arbetsmetoder.  

Delander, Thoursie & Wadensjö (1991) betonar i sitt arbete att genom ett studiebesök hos 
olika arbetsgivare ska vägledare på Arbetsförmedlingen känna till arbetsmarknaden omkring 
sig och inte endast informera och rådgiva arbetssökande. Därigenom detta ska vägledare bli 
som en bro mellan arbetssökande och arbetsgivare och samtidigt ska det skapas en bas för 
ömsesidig bekantskap mellan dem (Delander, Thoursie & Wadensjö, 1991). Detta poängteras 
även av chefen från kommun 1, som betonar att detta ska spela en stor roll för den nyanlände 
under etableringen.  RIR (2015:17) markerar också att Arbetsförmedlingen behöver mer 
utveckling av arbetsgivarkontakter för att förbättra samarbetet med privat och offentlig 
arbetssektor för att underlätta nyanlända vuxnas etablering som befinner sig långt ifrån 
arbetsmarknaden.  

5.5 Framgångsfaktorer och motgångar som nyanlända och vägledarna 
stöter på 

Chefen i kommun 1 beskriver att en av motgångarna de nyanlända stöter på är  

…att Sverige är det mest individualiserade och sekulariserade landet i världen. De nyanlända 

möter en verklighet som är helt främmande från det man kommer från, det är en gigantisk 

utmaning för den enskilde individen och det är ofta, ofta, ofta oerhört svårt att förstå. (chef 

kommun 1).  

SYV C i kommun 2 poängterar också att 

…många nyanlända av naturliga skäl så har de ofta bristande kunskap i hur utbildningssystem 

fungerar här i Sverige, dvs hur det ser ut med olika nivåer och utbildningsformer och så… 

(SYV C kommun 2).  

Andra motgångar som chef i kommun 1 beskriver är det som chefen nämnde tidigare att de 
nyanlända behöver komma ut och få lite “hands on”. SYV A i kommun 1 efterfrågar att 
samhället tar större ansvar, framförallt arbetsgivarsidan som behöver hjälpa till att ta emot 
nyanlända. SYV A saknar ett större initiativ och större intresse från arbetsgivare att faktiskt ta 
emot nyanlända. 

Även chef i kommun 2 gör accent på samhället och arbetsmarknaden som motgångar 
nyanlända vuxna stöter på 

Det är arbetsgivare som anställer… Vi ser ju att nyanlända kommer lägre i arbete än vad det 

inrikesfödda svenska gör. Så att det brister ju där. (Chef kommun 2). 
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SYV D i kommun 2 uttalar sig om en mängd av utmaningar för nyanlända vuxna i ett nytt 
land 

Språkliga barriärer, byråkrati, väntetider, besvikelser, insikten (för många) om att vägen till 

deras mål kommer bli lång, att många självmant sänker sina mål ganska snabbt och beredd att 

börja “på botten”, osäkra anställningsformer, svårt att hitta arbeten mm. Alla dessa faktorer 

sammantaget bidrar till stress. (SYV D kommun 2).  

I kommun 1 kommer validering fram som en brist. De nyanländas utbildning godkänns inte 
alltid och det är stora brister i valideringssystemet.  Att deras utbildningar inte godkänns, att 
det inte valideras. 

Och då kommer vi tillbaka till det här med validering att det går till spillo en massa 

kompetens som vi inte kan utnyttja av olika skäl, det finns ingen efterfrågan på den 

kompetensen. De har kompetens men de har fel kompetens utifrån marknadens behov (SYV 

A kommun 1). 

Förståelsen för att de inte bara kan gå ut och jobba när de har den kunskapen, att det inte är så 

enkelt, det är inte bara att gå ut och jobba när man inte har kompetensen. Yrkesrollerna är så 

olika i olika länder, vad man gör i sin befattning. De borde få möjlighet att se mer, veta mer 

för att de själva ska kunna förstå skillnaderna (SYV B kommun 1). 

SYV A i kommun 1 önskar även en utveckling av validering, att  

alla pratar om validering men ingen vill betala för det (SYV A kommun 1). 

Nackdelar som SYV A i kommun 1 stöter på är bland annat språkförbistringen. Om personen 
är på C eller D nivå (SFI) så är ju språkförståelsen begränsad, hur når man fram, frågar 
informanten sig.  

Jag brukar tillämpa någon omvänd vägledningsmetodik där jag frågar “kan du förklara, 

sammanfatta för mig nu, vad har vi pratat om” för att jag ska checka av, har det gått fram, har 

du förstått (SYV A kommun 1). 

SYV C och D i kommun 2 markerar att för många nyanlända kan det vara svårt att kombinera 
studier i SFI med andra aktiviteter, som t ex praktik och samtidigt snabbt försöka etablera sig 
genom till exempel en yrkesutbildning som kräver goda kunskaper i svenska. Många av 
nyanlända blir väldigt bekymrade över detta:  

...det kan vara en väldigt lång väg att kunna utbilda sig… inte bara att gå på en sån utbildning 

utan först måste man ofta under en ganska lång tid först studera svenska för att kvalificera sig 

dit. (SYV C kommun 2). 

SYV D i kommun 2 poängterade dock att 
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det vi kan hjälpa med. Att hjälpa till att eleverna har så pass god koll på vad finns det för 

alternativ efter SFI att de kan göra mer underbyggda val. (SYV D kommun 2). 

Framgångsfaktorer som Chefen i kommun 1 lyfter fram är informantens personliga 
uppfattning. Chefen upplever att satsningen som görs i början, dvs gruppvägledningen, 
generellt gör det lättare för alla medarbetare att jobba med nyanländas etablering. Att de 
lyckas skapa lite bättre förståelse för vad som väntar den enskilde individen.  

SYV C i kommun 2 lyfter också fram en åsikt om att tidig information om 
utbildningssystemet och möjligheterna som finns för de nyanlända vuxna, men också ett syfte 
och mål med studier inför framtiden, kan underlätta deras etablering. 

En annan framgångsfaktor som SYV A i kommun 1 nämner är att vägledaren är tydlig och 
observant på vad det är mest troligt att den här individen kan jobba med, att vidga perspektiv. 
Att upplysa om att det kanske inte är troligt att man kan jobba med det man gjorde i sitt 
hemland tidigare. 

De har, många har akademisk bakgrund men det kan vara smala områden, det kan handla om 

arkeologi eller något annat smalt konstnärligt och eftersom det inte finns någon efterfrågan 

på detta här i Sverige så måste man försöka våga ta i den frågan och säga att det kanske inte 

är troligt att det här kommer gå, du behöver nog fundera om (SYV A kommun 1).  

SYV A i kommun 1 menar att en framgång är att våga ta den utmaningen i vägledningen. 

Chefen i kommun 2 poängterar också vikten av tydlig information för de nyanlända vuxna 
under deras etableringstid 

Jag tror att just genom att man förtydligar vilka förutsättningar och krav som ställs… Att man 

tydliggör det väldigt tydligt att man kan få ett vettig plan att utgå ifrån och jobba med för 

individen är ju… Det är jätteviktigt! (chef kommun 2). 

En av framgångsfaktorerna som SYV C i kommun 2 märker utifrån möten med nyanlända 
vuxna är att vissa själv har idéer och tankar vad de vill utbilda sig till och många är ganska 
strukturerade i vägarna mot deras mål 

Jag kan tro att att de ser ett tydligare mål med sina studier och det blir lättare då när man ser 

ett mål med det man gör. (SYV C kommun 2). 

SYV D i kommun 2 markerar en viktig roll för framgång i studie- och yrkesvägledning är 
deras bemötande av nyanlända vuxna. 

Att vi bemöter de personer vi träffar som tillgångar, och behandlar alla med respekt! Det låter 

kanske självklart eller löjligt, men alla personer har ingen bild av vad en studie- och 

yrkesvägledare gör, och vissa personer vi träffar har kanske aldrig fått någon fråga som rör 

vad de vill göra. (SYV D kommun 2). 
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En till framgångsfaktor när det gäller studie- och yrkesvägledning av nyanlända vuxna 
uppmärksammar SYV D i kommun 2 

Erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med samma målgrupp, utan tvekan! Det är så 

mycket vi kan lära av varann, och vi tar mer än gärna till oss tips av andra. (SYV D kommun 

2).   

Alla informanter i kommun 1 respektive kommun 2 är överens om att den största framgången 
är att de får studie- och yrkesvägledning även om alla anser att vägledningen behöver 
utvecklas och det behövs fler vägledare med studie- och yrkesvägledare bakgrund så är 
vägledning en central de för att lyckas med uppdraget.  

Framgångsfaktorerna är ju det att om man tidigt synliggör deras kompetens och samtidigt 

synliggör hur det ser ut i Sverige i de yrkesgrupperna då är det ju som att man målar upp en 

karta som de kan vara med och gå på, de blir mer orienterade åt vilket håll de ska gå. Studie- 

och yrkesvägledning är A och O hela tiden. Vi gör skillnad! (SYV B kommun 1) 

5.5.1 Analys av framgångsfaktorer och motgångar som nyanlända och 
vägledarna stöter på 

En röd tråd som man kan se genom alla intervjuerna är att alla informanter, oavsett om de 
företräder Arbetsförmedlingen eller kommunens Vuxenutbildning, uttrycker ganska tydligt 
att studie- och yrkesvägledning har en väldigt stor betydelse för de nyanlända vuxna, särskilt 
under deras etableringstid. 

Nyanlända vuxna men också studie- och yrkesvägledare stöter på motgångar under 
etableringsprocessen. SYV D från kommun 2 sammanfattade ganska utförligt hinder som 
nyanlända vuxna träffar på under sin etablering. Dessa är språklig barriär, byråkrati, väntetid, 
besvikelser om den långa vägen till ett mål, att man ganska ofta måste börja från en mycket 
lägre nivå än man hade i sitt hemland, osäkra anställningsformer, diskriminering. Brist på 
kontaktnätverk, samhällets osynliga regler, missförståelse kan också tilläggas till de 
omfattande svårigheter som nyanlända vuxna träffar på i det nya landet.  

När den nyanlände kommer till Sverige så krävs det mycket av denne personen, särskilt om 
hen kommer i vuxen ålder markerar Franzén (1997). Författaren menar att det kan handla om 
att lära sig hur ett nytt samhälle fungerar, institutioner som finns och hur dessa arbetar, 
rättigheter och skyldigheter man har, hur människor tänker och värderar företeelser i 
vardagen, hur man umgås, hur man söker arbete, synliga och osynliga regler som finns etc. 
Sundelin (2015) beskriver också i sin studie att det är svårt för alla människor att orientera sig 
om arbetsliv och utbildning men att vara nyanländ försvårar denna process ytterligare. Vidare 
beskriver författaren att målgruppen även har utmaningar när det gäller lärande. Dessutom ha 
trauman med sig efter krig, lång och osäker flykt, samt kanske även en lång asylprocess 
försvårar detta ännu mer. Skolverket (2017a) påpekar att nyanlända vuxna behöver väldigt 
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mycket hjälp för att förstå hur det svenska utbildningssystemet fungerar, hur man hittar rätt 
utbildning samt kunskap om arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledning ska därför finnas 
i mycket större omfattning än det finns idag, betonas i rapporten (Skolverket, 2017a).  

Motgångar som studie- och yrkesvägledare i vår undersökning stöter på är bl.a. att deltagare i 
etableringsuppdraget befinner sig på olika nivåer språkmässigt vilket försvåras i mötet de 
nyanlända utifrån behovsinriktad information, påpekar några av informanterna. SYV C och D 
i kommun 2 markerade att det är svårt för nyanlända att kombinera studier med andra 
aktiviteter, som t ex praktik eller en yrkesutbildning, som egentligen skulle påskynda 
etableringen. Här träffar de på motstånd, dvs att man måste först under ofta en ganska lång tid 
studera svenska för att sedan kunna börja med någonting annat, t ex med någon 
yrkesutbildning. RIR (2015:17) markerar att det finns många brister i etableringsinsatserna 
när det gäller den röda tråden och anpassningar till deltagarnas individuella behov. I 
rapporten framkommer att det finns svårigheter hos olika anordnare att samordna sina 
aktiviteter för nyanlända vuxna och att exempelvis kan SFI skapa hinder för deltagande i 
Arbetsförmedlingens olika insatser pga långsam utveckling i detta. Likaså Vikström och 
Gandal (2017) har sett framgång i att istället för att fokusera på den SFI nivån individen 
befinner sig på så bör man fokusera på den svenska nivån som behövs för ett visst jobb.  
Detta synsätt är något som behöver förankras inom både Arbetsförmedlingen och 
Vuxenutbildningen så man fokuserar på det som finns i stället på det som brister.  

Valideringsfrågan som SYV A i kommun 1 lyfter, markeras i RIR (2015:17). Där poängteras 
att i större grad validera sin tidigare utbildningserfarenhet är en ganska effektiv insats, men 
det finns väldigt stora brister i hur denna ordnas, genomförs och vidareutvecklas, samt att det 
finns ett stort behov att öka validering som är mer anpassad till olika branscher.  

Samtliga intervjupersoner markerar att information om utbildningssystemet, samt mål och 
syfte med studier som ges i början av etableringsprocess har en positiv effekt och underlättar 
deras etablering. Att vara tydlig och observant med den nyanlände om dennes möjligheter för 
utbildning eller arbete i det nya landet, att våga ta den utmaningen, samt att vidga perspektiv 
för individen är en annan framgångsfaktor som informanterna poängterade. Sundelin (2015) 
markerar i sin studie att det är också väldigt viktigt för studie- och yrkesvägledare att ta reda 
på att vad den vägledande personen uppfattat om samtalets innehåll. Omformuleringar, 
påpekar författaren, är ett grundläggande verktyg för vägledare att förstå detta. Vikström och 
Gandal (2017) nämner att ett lösningsinriktat arbete med fokus på de arbetssökandes 
kompetenser och styrkor är en av framgångsfaktorerna när man jobbar med nyanlända vuxna 
under deras etableringen.  

Personligt bemötande av nyanlända och erfarenhetsutbyte med kollegor poängteras också 
som en av framgångsfaktorerna av intervjupersonerna. Statens offentliga utredning (SOU 
2017:82) uppmärksammar att “metoddiskussion” med kollegor spelar en viktig roll i 
kunskapsutveckling om vägledning. Utredningen betonar också betydelsen av 
kunskapsutbytet mellan kommunens studie- och yrkesvägledare och Arbetsförmedlingen 
(SOU 2017:82).  
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Ett större ansvar från arbetsgivarsidan efterfrågar SYV A i kommun 1. Vikström och Gandal 
(2017) påpekar i sin studie att Arbetsförmedlingar har bäst resultat i att nyanlända går ut i 
arbete eller studier efter etableringen, när kommuner och arbetsgivare är aktiva och tar emot 
många nyanlända personer på arbetsplatsförlagda aktiviteter och/eller anställer dem. 

 

6. Diskussion  
I detta avslutande kapitel diskuterar vi vårt resultat och analys. Metoden vi valt diskuteras 
och analyseras i detta avsnitt. Samt våra slutsatser och tankar om vidare forskning. 

6.1 Diskussion kring resultat och analys 

Syfte med vår studie var att få mer kunskap om och förståelse för Arbetsförmedlingens arbete 
med studie- och yrkesvägledning för nyanlända vuxna i två svenska kommuner under 
etableringstiden. Följande frågeställningar formulerade vi för att nå syftet med vår studie: 

1.  Hur arbetar Arbetsförmedlingen i respektive kommuner med studie- och 
yrkesvägledning för nyanlända? 

2. Vilket stöd/kompetensutveckling anser sig vägledarna behöva för att lyckas med sitt 
uppdrag? 

3. Vilka är framgångsfaktorerna och vilka motgångar stöter de nyanlända och 
vägledarna på?  

6.1.1 Arbetsförmedlingens studie- och yrkesvägledning under nyanländas 
etableringsperioden 

När vi frågar efter studie- och yrkesvägledning så utgår vi från vad det innebär utifrån 
definitionen. Enligt OECD (2004) handlar det bland annat om att hjälpa människor göra val 
av utbildning, yrke eller planera karriär. Den här hjälpen ska de få oavsett ålder. Studie- och 
yrkesvägledare ska även hjälpa individerna att utforska sina intressen, ambitioner, 
kvalifikationer och förmågor samt få förståelse om utbildningssystemet och arbetsmarknaden. 
Studie- och yrkesvägledning ska lära människor att planera och fatta beslut om utbildningen 
eller arbete. Utifrån svaren vi fått på frågan om hur Arbetsförmedlingen jobbar med studie- 
och yrkesvägledning för nyanlända vuxna kan vi se att mycket av vägledningen handlar om 
det sistnämnda, dvs att få förståelse om utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Alla 
informanter nämner även att alla nyanlända har möjlighet till individuella samtal. Genom 
våra frågor så får vi inte svar på innehållet i dessa individuella frågor mer än att de flesta 
handlar om kartläggning, information, diskussion om utbildningsfunderingar, att rusta 
individen mot kraven på den svenska arbetsmarknaden. Det vi kan se är att största delen av 
studie- och yrkesvägledning för nyanlända vuxna i dessa kommuner handlar om information. 
Hade vi fått annan information om vi ställt frågan på ett annat sätt, eller med annan 
följdfråga? Det kanske vi hade men då det var utbildade studie- och yrkesvägledare vi 
intervjuade, där majoriteten jobbade hos kommunens utbildningsanordnare, så utgick vi från 
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att de tänker på studie- och yrkesvägledning utifrån definitionen och om de jobbat mer med 
övningar att utforska intressen, förmågor och ambitionen m.m. så tycker vi att det borde 
framkommit tydligare i svaren i när vi ställde dessa frågor. Känslan vi fick utifrån 
intervjuerna är att mycket av vägledningen av nyanlända vuxna handlar om stöd och 
matchning och inte studie- och yrkesvägledning i hela definitionen. I dagslägen finns det tre 
tjänster på Arbetsförmedlingen som förknippas med vägledning menar SOU (2017:82) dessa 
är vägledning till arbete, utbildning till arbete och vägledning inom stöd och matchning. Vi 
kan se att alla dessa tre tjänster används men det är svårt att uttala sig om att de använder sig 
av vägledning i form av att kunna fatta väl avvägda beslut, självkännedom och så vidare utan 
vi ser mer att nyanlända ska matchas, utifrån de svar vi fått in. 

6.1.2 Kompetensutvecklingsbehov 

Arbetsförmedlingen har inga uttalade tjänster med studie- och yrkesvägledare, utan alla är 
anställda som handläggare men kan ha en studie- och yrkesvägledare bakgrund. Detta gör att 
Arbetsförmedlingen samarbetar med kommunens utbildningsanordnare. Samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen och den kommunala vuxenutbildning kan även leda till erfarenhetsutbyte 
mellan dessa aktörer vilket i sin tur kan komma att öka deras kompetensutveckling som är en 
väldigt viktig faktor för att lyckas med sitt uppdrag. Båda kommunerna i vår studie använder 
studie- och yrkesvägledare från kommunens Vuxenutbildning för att genomföra 
etableringsuppdraget, därför konstaterar vi att sådant samarbete sker mellan dessa aktörer. 
Utifrån informanternas svar kan man dock påstå att samarbetet önskas i mycket större 
omfattning än det finns i nuläget. Vikström och Gandal (2017) betonar att målinriktad 
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen med fokus på kompetensförsörjning 
kan ha en stor betydelse för att hjälpa arbetssökande med att gå vidare i arbete eller studier. 
Detta kan man genomföra genom att utnyttja gemensamma resurser på ett effektivt sätt, 
markerar Vikström och Gandal (2017).     

En markering som en SYV C från kommun 2 ändå gjorde är att man blir mindre specialiserad 
på vissa områden om man jobbar brett. Utifrån detta kan man konstatera att det ger både 
positiva och negativa effekter i sådana arbetssätt.  

Alla studie- och yrkesvägledare vi intervjuade anser sig ha stort behov av 
kompetensutveckling, framförallt när det gäller kunskap om hur man vägleder människor från 
olika kulturer, kulturkrockar och hur andra länders utbildningssystem ser ut. Cheferna i de 
båda kommunerna kan antingen inte svara på frågan eller uttrycker det som att de inte har det 
behovet på Arbetsförmedlingen då de inte jobbar med studie- och yrkesvägledning utan 
hänvisar de nyanlända till kommunens utbildningsanordnare. Känslan är att man förmodligen 
gör det lite enkelt för sig. Om man vill ha ett större samarbete, ett reellt samarbete inte bara 
på pappret som både chef och SYV efterfrågar så borde man även se till att de man lejer bort 
uppdraget till, kommunens utbildningsanordnare, också har tillgång till bra 
kompetensutveckling och att man kanske kan samarbeta i dessa frågor så man har likvärdig 
kompetens och känner att alla inblandade kan möta de nyanlända kompetent.  
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6.1.3 Framgångsfaktorer och motgångar av studie- och yrkesvägledning av 
nyanlända vuxna under etableringstid  

Studie- och yrkesvägledning finns inte över hela världen och de flesta länder som nyanlända 
kommer ifrån har inte detta. För de flesta är en studie- och yrkesvägledare en befattning eller 
sysselsättning som kan vara svårt att förstå från början, men som är oerhört viktig för 
framtidens studie- och yrkesval. Att göra sig synlig, att förklara för de nyanlända vad innebär 
studie- och yrkesvägledning och att detta är mycket viktig för deras framtid kan vara en av de 
viktigaste uppdrag för studie- och yrkesvägledare för att hela etableringsprocessen fungerar 
på ett effektivt sätt redan från början, tycker vi.  

Framgångsfaktorer som SYV i kommunerna tar upp är av olika karaktär men främst pratar de 
om vikten av tidig kartläggning och information till de nyanlända. Att informera om vilka 
möjligheter som finns tidigt så det går att skapa en planering och koppla den till 
arbetsmarknaden, sätta upp mål och syfte med det de gör. Andra fördelar menar SYV är att ta 
reda på den nyanländes kompetens och synliggöra den för individen. Dessa 
framgångsfaktorer är intervjupersonernas känsla av vad de anser är framgångsrik studie- och 
yrkesvägledning. Vi kan inte få svar på hur det faktiskt ser ut för de nyanlända och om studie- 
och yrkesvägledning faktiskt gör skillnad. Sammantaget så utgår vi ifrån vad alla 
intervjupersonerna uttrycker, dvs att studie- och yrkesvägledning gör skillnad och är 
framgångsrikt och att framgångsfaktorn ligger i att informera och synliggöra svenska 
skolsystemet för att kunna göra väl underbyggda val. Att fler nyanlända kommer ut i arbete 
och självförsörjning med hjälp av studie- och yrkesvägledning framkommer inte med hjälp av 
våra frågor och de svar vi fått in. Det poängteras ändå av Sundelin (2015) att studie- och 
yrkesvägledning spelar en väsentlig roll för individens etablering i samhället samt att 
vägledarens kunskaper och erfarenheter om samtalets utformning och innehåll, förståelse för 
arbetsmarknaden och samhället gynnar individen.  

Nackdelarna som de nyanlända stöter på är många. De som nämns mycket förutom det 
självklara, dvs språkförbistringen, är kulturskillnader. Dessa gör det svårt för de nyanlända 
men även för vägledarna. En annan del är samarbetet med arbetsgivarna som är de som 
behöver hjälpa till att ta emot de nyanlända på praktik och senare en eventuell anställning. 
Detta uttrycker de intervjuade som ett stort problem och att detta samarbete måste utvecklas 
och bli bättre. Detta får vi även bekräftat av Vikström och Gandal (2017) som genom sin 
studie sett att de Arbetsförmedlingar som lyckats bra i sin etablering av nyanlända är de som 
har satsat på att en branschansvarig kontaktperson för att förbättra samarbetet med både 
privata och offentliga arbetsgivare. Validering är också ett problem som inte anses fungera 
som det ska. Det som fungerar är valideringen av tidigare utbildning. Att kartlägga tidigare 
arbete mot det svenska systemet fungerar också men för att komma vidare - det är något som 
behöver utvecklas. Hur de jobbar med dessa motgångar framkommer inte riktigt i de svar vi 
får förutom att de efterlyser kompetensutveckling för att kunna möta olika kulturer och 
kunskap om andra länders skolsystem, det finns en vilja att bli bättre. Likaså när det gäller 
validering så är det något som kan utvecklas, även här finns viljan men samarbetet kommer 
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återigen fram som en brist som måste utvecklas för att kunna komma tillrätta med 
motgångarna.  

6.2 Metoddiskussion 

Intervjuerna gjorde vi var för sig, alltså en kommun var. Detta kan vi se var både en för- och 
nackdel. Fördelen var att vi sparade tid och intervjuguidens tydlighet gjorde att vi fick in 
mycket bra data. Nackdelen var att vi inte kunde vara så flexibla i våra följdfrågor då 
intervjuerna hade sett olika ut från person till person i så fall. Vi tycker ändå fördelarna 
övervann nackdelarna då frågorna var öppna och gav möjlighet till informanterna att utveckla 
sina svar och det fanns några följdfrågor där vi ansåg det behövdes i intervjuguiden i och med 
detta känner att vi fick tillräckligt bra material till vår studie.  

Genom att vi valde två kommuner som tagit emot liknade antal nyanlända och har ungefär 
lika många nyanlända i etableringen så anser vi att vår studie är generaliserbar utifrån dessa 
förutsättningar. Kommunerna vi undersökt har en viss skillnad i folkmängd men har ändå 
tagit emot likvärdigt många nyanlända. Då Arbetsförmedlingen är centralt styrd och 
aktiviteterna centralt upphandlade så anser vi att vi kan generalisera svaren vi fick från 
Arbetsförmedlingens chefer. Detta bekräftar Arbetsförmedlingens kontaktperson                              
J. Gustafsson (personlig kommunikation, 18 maj, 2018), genom att berätta att 
Arbetsförmedlingen är en statligt styrd verksamhet den arbetar centralt utifrån samma lagar, 
regler och det uppdrag regeringen ger dem. Det handlar om att lagar och förordningar styr 
verksamheten och att dessa gäller hela landet. Även Lovén (1994) och Sundelin (2015) lyfter 
fram detta då de menar att flera författare accentuerar att studie- och yrkesvägledning 
befinner sig i ständig balans mellan vilka behov individen har och vilka ramar och 
förutsättningar som samhället har i dess sammanhang (dvs olika myndigheter, lagar, 
förordningar, regler, arbetsgivare, forskare mm) ställer. 

Att generalisera kring de svar vi fått från studie- och yrkesvägledare i våra kommuner finns 
det en viss begränsning i, detta då det totalt sett bara är fyra personer vi intervjuat men då 
svaren är ganska likvärdiga så är det i viss mån ändå generaliserbart om man jämför 
likvärdigt stora kommuner. Genom en större undersökningspopulation skulle man kunna 
ställa sig frågan ”Hur det skulle se ut i hela Sverige?” 

Att fem av sex informanter vi intervjuat har ganska lång erfarenhet inom området nyanlända 
ser vi som en fördel i vår studie. De fem med längst tid har jobbat mellan 5 och 31 år inom 
området och en SYV har jobbat sedan 2017. Vi anser även att trovärdigheten i vår studie är 
hög och att våra informanter varit ärliga i sina svar. Att vi lovat anonymitet och att 
intervjuerna varit frivilliga talar för den tesen. Vi har även upplevt att informanterna varit 
positiva till att prata för sin sak och sitt område för att lyfta det positiva arbete de gör men 
även få lyfta fram motgångar man stöter på och hur dessa kan vändas till framgångar.   
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6.3 Slutsatser 
I slutet av vårt arbete vill vi markera de viktigaste slutsatserna som kommer fram utifrån vår 
undersökning, dvs utifrån det resultat vi fick och de frågeställningarna som vi besvarade. 
Dessa är följande:  
 

● Arbetsförmedlingen jobbar med vägledning i form av gruppvägledning, de samarbetar 
med kommunens Vuxenutbildning som också har gruppvägledning samt individuella 
samtal om så önskas. Dessa samtal innehåller allt från kartläggning, information om 
svenska skolsystemet, visa på vägar att gå, vidga perspektiv 

● Det finns ett stort behov av kompetensutveckling anser studie- och yrkesvägledarna, 
framförallt när det gäller kunskap om olika kulturer och andra länders skolsystem så 
man förstår från vilket system de nyanlända kommer från, det behövs också kunskap 
om hur man jobbar med vägledning just mot den här målgruppen av nyanlända vuxna 

● Framgångarna som kommer fram utifrån intervjuerna med alla informanterna och som 
är deras egen uppfattning är satsning på gruppvägledning och kartläggning som 
Arbetsförmedlingen och kommunens Vuxenutbildning gör i början av 
etableringsprocessen, tidig och tydlig information för deltagare om det svenska 
utbildningssystemet och arbetsmarknaden, om möjligheterna som nyanlända vuxna 
har och inte minst att våga ta den utmaning och försöka vidga nyanländas perspektiv 
angående deras framtidens studie- och yrkesval. Motgångarna är språket, att 
kommunicera och förstå varandra, att utbildningarna från hemlandet inte alltid går att 
översätta till den svenska arbetsmarknaden, de nyanlända har ofta en lång väg att gå 
för att få jobb, att de nyanlända ofta får gå ytterligare en utbildning i Sverige för att 
komma ut i jobb - svårare att följa sina drömmar, byråkrati och ett, ibland oflexibelt 
system. 

 
Andra saker som framkommer är att samarbete mellan Arbetsförmedling och kommunen 
behöver ökas och utvecklas. Det önskas ett erfarenhetsutbyte mellan Arbetsförmedling och 
kommun vilket informanterna menar kan leda till kompetensutveckling. Det finns ett stort 
behov av validering och framförallt ett stort behov av att öka kunskaperna kring hur 
validering går till. Studie- och yrkesvägledningen är idag inte tillfredsställande utan behöver 
utvecklas genom ett tydligare samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de olika 
myndigheterna. Samt att det finns ett önskemål av kompetensutveckling kring olika kulturer 
och länders utbildningssystem. 

6.4 Förslag för vidare forskning 

Intressant att utveckla för vidare forskning kan vara att undersöka nyanländas syn på och 
upplevelse av den studie- och yrkesvägledning de fått. Andra områden att undersöka kan vara 
i vilken omfattning nyanlända analfabeter och lågutbildade människor får studie- och 
yrkesvägledning och hur den kan hjälpa dess människor till studier eller ut i arbete. 
Validering för nyanlända verkar vara ett område som behöver belysas mer. Hur fungerar det 
för de nyanlända. I vilken grad hjälper validering till att få fler nyanlända ut i arbete.  
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor till chef 
 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Vad har du för befattning? 
2. Hur länge har du jobbat inom denna tjänst? 
3. Din utbildningsbakgrund? 

 
Hur arbetar Arbetsförmedlingen i respektive kommuner med studie- och 
yrkesvägledning för nyanlända. 
 

1. Hur jobbar ni med studie- och yrkesvägledning för nyanlända? 
2. Vad kan du berätta om etableringsprocess? 

 
● Olika faser: början, mitten, slut 
● Hur många är inskrivna i etableringen? 
● Vad händer efter etableringen är avslutad? 

 
3.  Vad ser ni för fördelar med ert arbetssätt? 
4. Vad ser ni för nackdelar? 
5. Vad kan göras för att minimera nackdelarna? 
6. Anser ni att studie- och yrkesvägledningen de nyanlända får i dag är 

tillfredsställande? Om ja, på vilket sätt. Om nej, vad behöver utvecklas, ändras? 
7. Vilken del i etableringsplanen för de nyanlända ser ni är den mest gynnsamma för att 

de ska komma ut i arbete eller studier vid etableringens slut? 
8. Hur många utbildade studie- och yrkesvägledare är anställda på ert kontor? 
9. Hur ofta får de nyanlända vuxna träffa en studie- och yrkesvägledare under sin 

etableringstid. 
 
Vilket stöd/kompetensutveckling anser sig vägledarna behöva för att lyckas med 
sitt uppdrag. 
 

1. Vilket behov av kompetensutveckling anser ni det finns för att lyckas med uppdraget? 
2. Om ja, hur skulle denna kompetensutveckling se ut? 

 
 



 
 

 
Vilka är framgångsfaktorerna och vilka motgångar stöter ni på. 
 

1. Vilka utmaningar/motgångar upplever ni att de nyanlända vuxna stöter på när det 
gäller etablering på arbetsmarknaden? 

2. I vilken grad tror ni att studie- och yrkesvägledning för nyanlända vuxna gör att de 
lyckas etablera sig på arbetsmarknaden? 

3. Kan ni se några framgångsfaktorer när det gäller studie- och yrkesvägledning av 
nyanlända vuxna? Om ja, vilka är dessa? 

 
Är det något du vill komplettera/lägga till? 
 
 
 

Tack för att du deltog! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 2  
 

Intervjufrågor till studie- och yrkesvägledare 
 
 
 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Vad har du för befattning? 
2.  Hur länge har du jobbat inom denna tjänst? 
3. Din utbildningsbakgrund? 

 
Hur arbetar respektive kommuner med studie- och yrkesvägledning för 
nyanlända 
 

1. Hur jobbar ni med studie- och yrkesvägledning för nyanlända? 
2. Vad ser ni för fördelar med ert arbetssätt? 
3. Vad ser ni för nackdelar?  
4. Vad kan göras för att minimera nackdelarna? 
5. Anser ni att studie- och yrkesvägledningen de nyanlända får i dag är 

tillfredsställande? Om ja, på vilket sätt. Om nej, vad behöver utvecklas, ändras? 
6. Hur många utbildade studie- och yrkesvägledare är anställda på ert kontor?  
7. Hur ofta får de nyanlända vuxna träffa en studie- och yrkesvägledare under sin 

etableringstid.  
 
Vilket stöd/kompetensutveckling anser sig vägledarna behöva för att lyckas med 
sitt uppdrag 
 

8. Har du deltagit i någon fortbildning inom området att vägleda nyanlända vuxna? Om 
ja, vad tyckte du om den? Är det något du saknade/vill ha mer av. 

9. Vilket behov av kompetensutveckling anser ni det finns för att lyckas med uppdraget?  
10. Om ja, hur skulle denna kompetensutveckling se ut? 

 
Vilka är framgångsfaktorerna och vilka motgångar stöter vägledarna på 
 

11.  Hur anser du att studie-och yrkesvägledning kan bidra till att nyanlända vuxna snabbt 
kommer ut på arbetsmarknaden eller i vidare studier efter etableringen? 



 
 

12. Vilka utmaningar/motgångar upplever ni att de nyanlända vuxna stöter på när det 
gäller etablering på arbetsmarknaden?  

13. I vilken grad tror ni att studie- och yrkesvägledning för nyanlända vuxna gör att de 
lyckas etablera sig på arbetsmarknaden?  

14. Kan ni se några framgångsfaktorer när det gäller studie- och yrkesvägledning av 
nyanlända vuxna? Om ja, vilka är dessa?  

 
Är det något du vill komplettera/lägga till? 
 
 
Tack för att du deltog! 


