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Abstract 

Fler människor än någonsin är på flykt i världen, och en del av dem söker 

sig till Sverige. Detta kräver att vi ska kunna integrera dessa människor i 

samhället på ett bra sätt. En viktig faktor för integrationen är att etablera sig 

på arbetsmarknaden och få en anställning. Dels för att det ger en stabil 

tillvaro genom en inkomst som de kan leva på, men också för att det ökar 

invandrarnas kunskap om språket, kulturen och skapar sociala nätverk. 

Denna studie fokuserar därför på invandrares situation på arbetsmarknaden. 

Arbetsgivares inställning till etableringen är en avgörande faktor, trots det 

har få studier har fokuserat på arbetsgivarnas perspektiv. Syftet med denna 

studie är därför att undersöka hur privata och offentliga arbetsgivare ser på 

sin roll att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden, och vilka 

skillnader som finns mellan de privata och offentliga aktörerna. Samt att 

undersöka hur de agerar utifrån hur de uppfattar sin roll. För att undersöka 

detta har intervjuer genomförts med enhetschefer på äldreboenden, både 

privata och kommunala. Transkriberingen av dessa intervjuer utgör det 

material som ligger till grund för analysen. Det teoretiska ramverket grundar 

sig på tidigare forskning på området och de faktorer som lyfts upp som 

viktigast, vilket är kunskap och utbildning, socialt nätverk och politiska 

processer och policys.  
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Inledning 

Fler människor än någonsin är på flykt i världen. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR var cirka 

65,3 miljoner människor på flykt i slutet av 2015, vilken var den högsta siffran någonsin 

(UNHCR 2016). Några av dessa personer söker sig till Sverige, och mellan 2010-2017 

beviljades 949 822 uppehållstillstånd i Sverige (Migrationsverket 2017). Detta innebär stora 

utmaningar för individerna och samhället som ska integrera dessa människor. 

En viktig faktor för integrationen är att etablera sig på arbetsmarknaden och få en anställning. 

Dels för att det ger en stabil tillvaro genom en inkomst som de kan leva på, men också för att 

det ökar invandrarnas kunskap om språket, kulturen och skapar sociala nätverk. Alla dessa 

faktorer är viktiga för integrationsprocessen. En tidig etablering på arbetsmarknaden är också 

viktigt för individens framtida arbetsliv (Lundborg 2013, s.219-220). I Sverige finns dock 

stora skillnader i arbetslösheten mellan inrikes- och utrikesfödda. Nästan samtliga 

invandrargrupper, framförallt nyanlända har en högre arbetslöshet än inrikesfödda 

(Bevelander & Lundh 2007, s.4). Inledningsvis är skillnaden cirka 27%, efter cirka 10 år i 

Sverige är skillnaden 10%, efter cirka 17 år har skillnaden minskat till runt 7-8%. Därefter 

minskar skillnaden ytterligare, men den blir aldrig obefintlig. Det finns även skillnader i hur 

länge man är arbetslös. Invandrare är arbetslösa längre än inrikesfödda, trots att de är lika 

aktiva i arbetssökandet (Lundborg 2013, s.220 & 225). Dessa stora skillnader visar på vikten 

av studera ämnet, och vilka faktorer som påverkar invandrares möjligheter på 

arbetsmarknaden.  

Diskriminering är en företeelse som är inbyggd i arbetsmarknaden, framförallt i 

rekryteringssammanhang. Denna funktion existerar inte utan den institutionella 

reproduktionen och agerandet från arbetsmarknadens grindvakter. Grindvakterna är personer 

med institutionell makt, exempelvis personer med personalansvar i offentliga eller privata 

företag och organisationer. Dessa personer agerar utifrån etablerade regler, rutiner och normer 

som ger dem möjlighet att diskriminera eller exkludera vissa grupper och har en central roll 

för invandrarnas situation på arbetsmarknaden (SOU 2006:60, s.3). De flesta studier om 

immigranters situation på arbetsmarknaden fokuserar på invandrarnas perspektiv, 

institutionella aspekter eller miljöfaktorer. Det är få studier som fokuserar på andra aktörers 

perspektiv, och i tidigare forskning framhävs ett behov av att undersöka hur andra 

samhällsaktörer ser på sitt ansvar för utrikesföddas situation på arbetsmarknaden 

(Brännström, Giritli-Nygren, Lidén & Nyhlén 2016, s.31). Andra studier har även 
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uppmärksammat behovet av, och bristen på forskning om just grindvakternas attityder och 

agerande (SOU 2006:60, s.160). 

Både anställningsansvariga och arbetsförmedlare kan anses vara arbetsmarknadens 

grindvakter. Rekryterare har ett betydande inflytande över inkludering- och 

exkluderingsprocesser på arbetsmarknaden och är därför en nyckelgrupp för att förstå dessa 

processer (SOU 2006:60, s.159-160). 

Forskning visar att det finns skillnader mellan privata och offentliga aktörer, när det gäller 

invandrares jobbmöjligheter. Invandrare som får jobb inom privata sektorn använder 

informella kanaler 68% mer än de som får jobb i offentliga sektorn, vilket visar på vikten av 

ett socialt nätverk för att få ett arbete inom den privata sektorn (SOU 2006:60, s.144).  

Därför kommer jag i denna studie att undersöka aktörsperspektivet, med fokus på att studera 

skillnader mellan den offentliga och privata sektorn.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur privata och offentliga arbetsgivare ser på sin roll att 

underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden, och vilka skillnader som finns mellan 

de privata och offentliga aktörerna. Samt att undersöka hur de agerar utifrån hur de uppfattar 

sin roll.  

Frågeställningar 

- Hur ser arbetsgivare på sin roll att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden? 

- Hur agerar arbetsgivarna utifrån hur de uppfattar sin roll?  

- Vilka skillnader finns mellan arbetsgivarna i den privata, respektive offentliga sektorn?  
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Tidigare forskning/Teori 

I detta kapitel kommer jag att presentera den tidigare forskning som finns på området. Den 

tidigare forskningen leder fram till det teoretiska ramverk som studien grundar sig på. Kapitlet 

avslutas med fyra hypoteser, som genererats från teorin och som jag förväntar mig att 

frågeställningarna kommer att resultera i. 

De flesta studier kring migranters situation på arbetsmarknaden som gjorts på nationell nivå 

förklarar skillnaderna mellan invandrare och inrikesfödda genom skillnader i socialt och 

personligt kapital, diskriminering på arbetsmarknaden, ekonomisk förändring eller 

institutionella faktorer (Bevelander & Lund 2007, s.2). Det sociala kapitalet kan kopplas till 

segregation, då invandrare oftare bor i utanförskapsområden vilket skapar ett geografiskt 

avstånd som påverkar deras möjlighet att skapa sociala nätverk. Det finns dessutom stora 

skillnader mellan olika grupper av invandrare på arbetsmarknaden, människor från muslimska 

länder har sämre förutsättningar än andra grupper att få ett arbete. Vissa studier har tolkat 

skillnaderna mellan olika grupper på arbetsmarknaden som ett mått på diskriminering 

(Lundborg 2013, s.229, Bevelander & Lundh 2007, s.5). 

I en studie från USA har Terpstra och Honore undersökt rättsfall som grundar sig på 

diskriminering i privata, federala och statliga organisationer. Etnisk tillhörighet var den 

vanligaste diskrimineringsgrunden i samtliga sektorer. 63% av alla anmälningar, oavsett 

diskrimineringsgrund, kom från den privata sektorn. 40% av dessa anmälningar grundade sig 

på etnisk tillhörighet vilket visar hur utbrett problemet är. Det är även intressant att den 

offentliga sektorn enbart stod för 37% av de totala anmälningarna. Terpstra och Honore 

förklarar detta med att HR-praktiker kan leda till mer negativa effekter för minoritetsgrupper, 

och att den offentliga sektorn har HR-praktiker som är mindre diskriminerande än privata 

aktörer (Terpstra & Honore 2016). Även i Sverige tycks etnisk tillhörighet vara den vanligaste 

diskrimineringsgrunden på arbetsplatser. 2017 stod det för 227 av 650 anmälningar till 

diskrimineringsombudsmannen, när det gäller diskriminering på arbetsplatsen. Detta kan 

jämföras med den näst vanligaste diskrimineringsgrunden kön, som stod för 128 av 

anmälningarna (Diskrimineringsombudsmannen 2018).  

 

Utveckling av arbetsmarknaden   
 

Den ökade globaliseringen har gjort att andelen industrijobb har minskat, vilket ökar 

konkurrensen bland de arbeten som finns kvar. Samtidigt ökar antalet serviceyrken, och de 
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mer kvalificerade jobben fylls av högutbildade personer, medan invandrare med lägre 

utbildning anställdes för jobben med lägre kvalifikationskrav. Utvecklingen har ökat 

efterfrågan på anställda med högre kompetens, medan outbildad arbetskraft ses som 

överflödig på grund av strävan efter att effektivisera. Vidare innebar utvecklingen att 

arbetsplatser blev mer flexibla och inriktade sig på teamarbete och datorbaserad produktion. 

Denna process gjorde att vikten av informell kompetens kring den svenska arbetsmarknaden 

ökade, vilket innebär språkkunskaper, förståelse för teamarbete och relationer med 

arbetsmarknadsorganisationer och andra aktörer (Bevelander & Lundh 2007, s.5-6).  

Som en följd av arbetsmarknadens utveckling och att servicearbeten har professionaliserats, 

har social kompetens blivit en egenskap som fått allt större inflytande i arbetslivet och som 

arbetsgivare värderar allt mer. Detta handlar om egenskaper som att vara flexibel, 

kommunikativ och kunna interagera med andra människor. Därför kan dessa egenskaper 

förstås som kompetenser som är jämförbara med andra kunskaper och erfarenheter som är 

relevanta vid rekrytering. Därför menar vissa forskare att den ökade efterfrågan av social 

kompetens, sker på bekostnad av formella utbildningar och erfarenheter (SOU 2006:60, 

s.160-161). Den sociala kompetensen handlar också om att förstå informella regler för det 

sociala handlandet på arbetsplatsen, vilket kan handla om förståelse för teamarbete och 

relationer med arbetsmarknadsorganisationer och andra aktörer (Bevelander & Lundh 2007, 

s.5-6). Denna kompetensform lämnar ett stort utrymme för rekryterarens egen värdering och 

omdöme, och det bedöms också utifrån individens kategori- eller grupptillhörighet. 

Grindvakterna har alltså inflytande i hur detta definieras och vilka som anses vara attraktiva 

på arbetsmarknaden (SOU 2006:60, s.161-162).  

Många forskare menar att övergången från industrisamhälle till servicesamhälle och den 

kunskap som krävs, kan ha en negativ effekt för invandrare. Kompetensen ökar genom 

arbetserfarenhet, men bristen på kunskap utgör ett första hinder för etableringen och detta 

hinder har blivit större i och med utvecklingen. På grund av arbetsgivarnas osäkerhet om 

invandrarnas färdigheter minskar efterfrågan för deras arbetskraft och de ses inte som lika 

attraktiva på arbetsmarknaden (Lundborg 2013, s.220).  

   Utvecklingen och globaliseringen har även lett till att den offentliga sektorn har förändrats. 

Den offentliga sektorn har förflyttats mer mot privatisering och new public management, med 

målet att effektivisera verksamheten och nå bättre resultat. Dessa regleringar har i den privata 

sektorn kritiserats för att vara diskriminerande, därför finns det anledning att tro att 
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ojämlikheten på arbetsmarknaden har ökat både i privat och offentlig sektor (Wilson, 

Roscigno, Huffman 2012, s.976). 

Arbetsmarknaden för invandrare 
 

Utlandsfödda arbetar främst inom branscher med en hög andel okvalificerade yrken i privata 

näringen, såsom hotell och restaurang, vård och omsorg, industri och olika serviceyrken (SOU 

2006:59, s.62-75). De flesta första jobben för invandrare är ofta i småföretag med högst 20 

anställda, vilket går i linje med att hotell- och restaurangbranschen har blivit allt vanligare 

(Forslund, Liljeberg, Åslund 2017, s.23). Dessutom är invandrare överrepresenterade i 

anställningar med mindre säkerhet, såsom korta deltidsjobb och tidsbegränsade anställningar 

(SOU 2006:59, s.62-63). Skyddet för dessa typer av anställningar är relativt svagt jämfört 

med en tillsvidare anställning och varierar mellan olika branscher och företag, bland annat 

beroende på huruvida man har kollektivavtal eller inte. För att motivera företag att anställa 

nyanlända kan de få del av ett anställningsstöd riktat till invandrare, genom att erbjuda 

instegsjobb. Stödet kan vara upp till 80 % av ordinarie lönekostnad samt bidrag för 

handledning, men trots det har det inte utnyttjats i särskilt hög utsträckning. Detta förklaras 

bland annat genom krångliga system och att man inte vill bli beroende av myndigheter. Men 

eftersom stödet motsvarar sådan stor del av kostnaderna, kan det även bero på dålig 

matchning, brist på socialt nätverk och diskriminering (Forslund, Liljeberg, Åslund 2017, 

s.34).  

 

En viktig skillnad för inrikesfödda och invandrare med samma kompetens eller utbildning, är 

att arbetsgivarna ofta är osäkra på hur de ska bedöma den kompetens som skaffats i ett annat 

land. Detta kan leda till att arbetsgivare väljer bort de personer där den osäkerheten är större 

(Forslund, Liljeberg, Åslund 2017, s.34-36). Det kan vara en anledning till att invandrare 

oftare hamnar i arbeten där anställningsskyddet är svagare, såsom tidsbegränsade 

anställningar och deltidsjobb. Dock finns det en koppling mellan svagare anställningsskydd 

och högre nivå av yrkesutövning och lägre nivå av överkvalificering. Där anställningsskyddet 

är strikt kan det resultera i att man anställer invandrare till arbeten under deras 

kompetensnivå. Dock har det en positiv effekt för skydd mot diskriminering i anställning och 

på arbetet (Bilgili, Huddleston & Joki 2015, s.12). Inom vård- och omsorg i privat regi är det 

en högre andel som har deltids- och tidsbegränsad anställning än inom offentlig sektor. Inom 

privat sektor är det fler som är deltidsanställda på grund av att de inte hittar eller får en 

heltidsanställning, än inom offentlig sektor (Kommunal 2016).  
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Ett informellt nätverk och kontakter på arbetsmarknaden underlättar arbetssökandet. Detta ger 

en negativ effekt för invandrare som ofta saknar det nätverk som behövs, därför kan man 

genom politik skapa ett kontaktnät (Forslund, Liljeberg, Åslund 2017, s.34-36).  

Genom att man använder politiska medel för att skapa ett kontaktnät för invandrarna och 

offentliga aktörer är mer mottagliga för politiska och statliga policys, kan man tänka sig att 

detta främst riktas mot de offentliga aktörerna. Dessutom kan offentliga organisationer ha 

mindre diskriminerande HR-praktiker, vilket har en positiv effekt för invandrares möjligheter 

att få en anställning (Terpstra & Honore 2016). 

 

Politiska processer har en viktig roll för att öka invandrares sysselsättning och möjligheter på 

arbetsmarknaden. Detta inkluderar anti-diskrimineringslagar, statliga kontrakt med 

entreprenörer, statligt finansierade program och välfärdspolicys. En studie av afroamerikaners 

jobbmöjligheter i USA visar att deras sysselsättningsmöjligheter minskade eller avstannade 

när man minskade det statliga stödet till dessa organisationer, program och policys 

(Stainback, Robinson & Tomaskovic-Devey 2005, s.1204). Under 70-talet började OFCCP 

(Office of Federal Contract Compliance Programs) i USA kräva att de företag som har 

statliga kontrakt lämnar in årliga rapporter kring företagens sammansättning av deras 

anställda. Invandrares anställningsmöjligheter ökade snabbare i de organisationer och företag 

som hade kontrakt med staten, vilket visar hur offentliga organisationer och företag som har 

en koppling till staten är mer mottagliga för policys och program som främjar invandrares 

möjligheter på arbetsmarknaden (Stainback, Robinson & Tomaskovic-Devey 2005, s.1210-

1220).  

   Offentliga organisationer och företag med statliga kontrakt har alltså en bättre integration än 

den privata sektorn utan statliga kontrakt. Detta beror främst på att de tidigt implementerar 

policys för att möta kraven och förväntningarna från staten. Pressen på att lämna in årliga 

rapporter är ytterligare en faktor som är positiv för invandrarnas möjligheter (Stainback, 

Robinson & Tomaskovic-Devey 2005, s.1210-1222). I offentliga sektorn har det blivit 

obligatoriskt att arbeta med mångfald och de är mer mottagliga för statligt inflytande, vilket 

gör att de arbetar mer med anti-diskrimineringspolicys och regleringar mot detta. Den privata 

sektorn utsätts snarare för en moralpolitisk påtryckning, och förväntas stödja mångfald, men 

det är inte obligatoriskt på samma sätt som för de offentliga arbetsgivarna (SOU 2006:59, 

s.75).  
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Teoretiskt ramverk 

Utifrån den tidigare forskning som presenterats ovan har jag skapat ett teoretiskt ramverk med 

fyra faktorer som lyfts fram som särskilt viktiga för invandrares möjligheter på 

arbetsmarknaden. Här kommer jag att presentera och förklara dessa faktorer, samt skapa 

hypoteser utifrån teorin och den tidigare forskningen.  

 

Kunskap och utbildning 

I detta tema kommer jag att fokusera på hur arbetsgivarna ser på möjligheterna att matcha 

arbetssökande invandrare till de jobb som finns på arbetsplatsen. Anledningen att detta är 

intressant för min studie är att kravet på social och informell kompetens har ökat vilket ger 

större utrymme för arbetsgivarens egen värdering och omdöme. I sin roll har de också 

möjlighet att arbeta med matchning och kompetenshöjning som kan öka anställningsbarheten. 

Här kan skillnader upptäckas i hur de värderar och ser på olika kompetenser, när det gäller 

rekryteringen. 

Den kunskap som lyfts som särskild viktig i den tidigare forskningen handlar om språklig och 

social kompetens. Språket har alltid varit en viktig del för att komma in i samhället och på 

arbetsmarknaden, men är nu ännu viktigare i och med utvecklingen av arbetsmarknaden och 

de ökande kraven på att kommunicera med andra parter (Bevelander & Lundh 2007, s.5-6). 

En av faktorerna som gör att det finns skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda handlar om 

bedömning och validering. Arbetsgivares osäkerhet kring hur de ska bedöma en viss 

utbildning eller kompetens, kan göra att de väljer bort de personer där osäkerheten är större 

(Forslund, Liljeberg, Åslund 2017, s.34-36). Det kan också leda till att de får en mindre trygg 

anställning. Med mindre trygg anställning avses exempelvis deltid- och tidsbegränsade 

anställningar som är mindre trygga än heltidsanställningar (SOU 2006:59, s.62-63). Inom 

vård- och omsorg är det högre andel som har deltid- och tidsbegränsad anställning i privata 

sektorn än i offentliga sektorn. I den privata sektorn beror det oftare på att man inte hittar eller 

inte får en heltidsanställning, än i offentlig sektor (Kommunal 2016). Detta kan bero på att 

man i offentlig sektor har mindre diskriminerande HR-praktiker och bättre system för 

kompetenshöjande insatser för att invandrare ska etableras på arbetsmarknaden, genom att 

man samverkar med andra myndigheter.  

Utifrån detta kan vi förvänta oss att offentliga organisationer jobbar mer aktivt med 

kompetenshöjande insatser för invandrare, än vad privata organisationer gör.  
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Socialt nätverk  

Den andra faktorn handlar om socialt nätverk, som är särskilt viktig inom den privata sektorn. 

I privata sektorn används informella kanaler 68 % mer än av de som får jobb i offentlig 

sektor. I och med att invandrare ofta saknar de nätverk som behövs, kan man använda 

politiska medel för att skapa dem (Forslund, Liljeberg, Åslund 2017, s.34-36). Eftersom 

offentliga aktörer är mer mottagliga för politiska och statliga policys, kan man tänka sig att 

detta främst riktas mot de offentliga aktörerna och att det främst är inom den offentliga 

sektorn som man arbetar med detta. Offentliga aktörer arbetar även mer med andra aktörer 

och myndigheter, och arbetar således mer utanför deras interna nätverk.  

Utifrån detta förväntar vi oss att offentliga arbetsgivare arbetar mer utanför deras sociala 

nätverk än privata arbetsgivare, vilket bör ha en positiv effekt för invandrarnas möjligheter.  

Politiska processer och policys 

I offentliga organisationer är man mer mottaglig för statliga policys och program. Detta 

handlar både om att de implementerar nya regleringar tidigt, men de arbetar även mer 

förebyggande för att möta de politiska förväntningarna (Stainback, Robinson & Tomaskovic-

Devey 2005, s.1210-1222). Offentliga organisationer arbetar mer med anti-

diskrimineringsprogram och mångfald på grund av att de är mer mottagliga för statligt 

inflytande. Privata aktörer utsätts för en moralisk press snarare än politisk, där de förväntas 

stödja mångfald men har inte samma krav på sig (SOU 2006:59, s.75).  

Detta gör att vi kan förvänta oss att de offentliga arbetsgivarna arbetar med policys och 

antidiskriminerings-program i större utsträckning än de privata arbetsgivarna. 

 

Hypoteser  

Utifrån den tidigare forskningen har jag formulerat fyra hypoteser, vilket är det jag förväntar 

mig att frågeställningarna kommer resultera i. 

Offentliga arbetsgivare utsätts i högre utsträckning för en politisk press. Privata aktörer har en 

moralisk press på sig men inte i samma utsträckning som i den offentliga sektorn. 

Hypotes 1: Offentliga arbetsgivare anser sig ha ett större ansvar för invandrares etablering på 

arbetsmarknaden än privata arbetsgivare. 

Utifrån att offentliga aktörer anser sig ha ett större ansvar för invandrares etablering, samt att 

de har en större politisk press på sig att skapa en mer jämlik arbetsmarknad, formulerar vi den 
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andra hypotesen. 

Hypotes 2: Offentliga aktörer arbetar mer med policys och antidiskriminerings-program för 

att främja invandrares möjligheter på arbetsmarknaden, än privata aktörer.  

Den tredje hypotesen formuleras utifrån att offentliga arbetsgivare antas arbeta mer aktivt för 

att främja invandrares möjligheter på arbetsmarknaden.  

Hypotes 3: Offentliga organisationer jobbar mer aktivt med kompetenshöjande insatser för 

invandrare, än vad privata organisationer gör.  

Den fjärde och sista hypotesen formuleras utifrån att man inom den privata sektorn antas 

behöva ett större socialt nätverk för att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Hypotes 4: Offentliga arbetsgivare arbetar mer utanför deras sociala nätverk än privata 

arbetsgivare, vilket bör ha en positiv effekt för invandrarnas möjligheter på arbetsmarknaden. 
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Metod  
I detta kapitel kommer jag att gå igenom vilken metod jag kommer att använda mig av, vilket 

material som kommer samlas in, hur materialet kommer analyseras samt studiens 

avgränsningar.  

Samtalsintervju 

Jag kommer att genomföra två intervjuer med en offentlig och en privat arbetsgivare. Syftet 

med intervjuerna är att studera arbetsgivarnas uppfattningar om nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden. En fördel med intervjuer är att det tillåter forskaren att gå djupare och skapa 

en bättre förståelse för människors uppfattningar. Anledningen att en kvalitativ metod 

tillämpas är att syftet kräver mer förklaringar från informanterna som inte lika lätt nås genom 

en kvantitativ studie. Genom intervjuer tillåts informanterna att ge mer djupgående och 

utvecklade svar som kan användas för att besvara studiens frågeställning (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2012, s.229).  

Då syftet med studien är att undersöka arbetsgivares uppfattningar, kommer jag att använda 

mig av en semistrukturerad intervjuform. Genom semistrukturerade intervjuer kan jag få 

djupare och mer spontana svar än vad en mer strukturerad intervju hade genererat, detta 

eftersom informanten får styra samtalet och fördjupa sig i de viktigaste delarna. Samtidigt kan 

jag som forskare välja hur mycket vi ska följa upp de nya riktningar som intervjun tar, så att 

materialet kan besvara frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 2014, s.172-173). 

Studien syftar till att förstå människors uppfattningar och föreställningar för att tolka och 

placera det i ett större sammanhang, nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Studien har 

alltså en idealistisk utgångspunkt. Inom den idealistiska uppfattningen ser man idéer som den 

främsta förklaringen till samhällsförändringar. Det är också genom idéer och föreställningar 

som vi förstår och skapar världen. Idéerna förutsätter ett språk som i sin tur organiserar den 

sociala verkligheten, vilket kan återspeglas i intervjuer med arbetsgivarna (Bergström & 

Boréus 2005, s.20-21 & 305).  

Det finns viss intern kritik mot att använda intervjuer som forskningsmetod. En del av kritiken 

handlar om att det är mycket fokus på individen, och att man bortser från den sociala 

interaktionen som pågår. Detta kan lösas genom att ta hänsyn till interaktionen i analysen, 

genom att redovisa sammanhanget som ledde fram till intervjupersonens svar. Vidare är det 

också viktigt att ta hänsyn till att människors berättelser är influerade av sociala praktiker, 
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vilket jag kommer att ta hänsyn till analysen (Kvale & Brinkmann, 2014, s.348-350).   

En annan kritik mot intervjumetoden handlar om intervjuareffekter. Det kan handla om 

omedveten påverkan från intervjuaren, såsom mimik, uttal av frågor och selektivt lyssnande. 

Det kan också vara så att informanten anpassar sina svar till vad de upplever förväntas av 

dem. Att informanten anpassar sina svar är svårt att kontrollera. För att undvika detta till så 

stor del som möjligt kommer intervjuerna hållas på informanternas respektive arbetsplats. 

Detta eftersom det är viktigt att det är en plats där informanten känner sig trygg och där 

intervjun kan genomföras i lugn och ro. Jag menar att arbetsplatsen är en plats där 

informanten känner sig trygg i sin roll, vilket gör risken för intervjuareffekten kan minska. Jag 

kommer även att informera om konfidentialitet för att i största mån undvika att informanten 

anpassar sina svar. Personliga intervjuer är dock en bra metod för att få utförliga svar och att 

undvika missförstånd (Esaiasson et.al. 2012, s.235 & 368).  

Material 

Materialet i studien kommer bestå av de intervjuer som genomförs, och transkriberingen av 

dessa. Detta kommer senare att analyseras för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Anledningen att jag väljer att transkribera materialet är för att få en överblick 

av materialet i analysen. En fördel med att själv göra transkriberingen är att man lär känna sitt 

material och på så sätt kan påbörja tolkningsarbetet redan under lyssnandet. En annan fördel 

är att det är lättare för personen som varit med vid intervjutillfället att höra och förstå vad som 

sägs, vilket gör att det lönar sig i det långa loppet (Ahrne & Svensson, 2015, s.49-52). 

När man transkriberar kan man reducera delar av materialet. Reducering handlar om att sålla 

fram det man helst vill uppmärksamma, vilket kan spara tid och göra det slutgiltiga materialet 

mer överskådligt (Ahrne & Svensson, 2015, s.220). I mitt fall var hela intervjun föremål för 

transkriberingen och inga reduceringar gjordes, detta för att inte riskera att materialet blir 

subjektivt. Däremot kommer jag att belysa vissa viktiga delar från materialet genom att 

använda citat från intervjuerna i analysen.  

Analysmetod 

Jag kommer att använda mig av en tematisk analys, då texten kodas efter olika teman och 

ämnesområden. Detta är ett sätt att sortera materialet, med strävan att kategorisera materialet 

efter de företeelser som är intressanta för studiens syfte och frågeställningar. Denna analys 

baseras på ett tolkande perspektiv, vilket innebär att jag kommer att söka både det latenta och 
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manifesta innehållet i materialet. Genom detta kan man få mer djupgående svar, vilket går i 

linje med den semistrukturerade intervjumetoden (Bryman 2011, s.290). Det analytiska 

ramverket skapas genom ett index av centrala teman och subteman som definieras genom 

teorier och tidigare forskning. I mitt fall kommer ramverket vara de teman som presenterats i 

teorikapitlet. De grundar sig på teorin, och kommer att utgör grunden för analysen av 

materialet. Genom kategoriseringen ämnar jag att kunna jämföra informanternas svar för att 

kunna besvara mina frågeställningar och studiens syfte. En fördel med att använda sig av 

tematisk analys är att kvalitativt material lätt kan bli oöverskådligt. Genom att sortera 

materialet i olika kategorier och teman underlättas detta, då det skapar en bättre överblick 

över materialet.  

 

Trots att temana är bestämda på förhand finns vissa aspekter att ta hänsyn till. Det första 

handlar om likheter och skillnader, det vill säga hur informanterna kan diskutera temana på 

olika sätt och skilja sig från varandra. Det är också viktigt att studera informanternas 

språkbruk, då uttryck som ”på grund av” och ”därför att” kan lyfta fram samband och 

kopplingar i intervjupersonens medvetande. Vidare vad gäller språkbruk kan deltagarna återge 

sina tankar på ett annorlunda sätt, exempelvis genom metaforer, vilket kan behöva extra 

uppmärksamhet (Bryman 2011, s.528-529).   

 

Ett problem som kan uppstå vid tematisk analys är att kriterierna för identifikationen av 

temana är otydliga. En faktor som kan styra detta är hur ofta de företeelser som står för temat 

återkommer, det vill säga hur vanligt förekommande de är. Detta kan också göra att vissa 

teman anses viktigare än andra (Bryman 2011, s.551). De huvudteman jag utgår från har valts 

utifrån att de är faktorer som lyfts fram som viktiga och som är vanligt förekommande i den 

tidigare forskningen i ämnet.  

 

Forskningsetik 

Eftersom detta är en studie som rör människor samt att jag kommer att genomföra intervjuer, 

så har jag tagit hänsyn till de etiska frågor som rör just intervjuer. När man genomför en 

intervju finns det fyra områden för forskningsetiken som är särskilt viktiga, informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. 

När det gäller informerat samtycke kommer jag att informera samtliga informanter om 

studiens syfte, hur studien är upplagd, samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avsluta sin medverkan när som helst. Jag kommer att informera om vilka som kommer ta del 
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av studien och materialet. Beroende på studiens syfte kan man välja att undanhålla delar av 

det specifika syftet tills intervjun är avslutad, för att få mer spontana svar om ämnet. Jag 

kommer att informera om studiens syfte för att ha en transparens gentemot informanterna, 

eftersom jag har en semistrukturerad intervju så kommer deltagarna ändå ha en frihet i sina 

svar (Kvale & Brinkmann 2014, s.107-108).   

Jag kommer även att informera om konfidentialitet. Det handlar om vilken information som 

ska vara tillgänglig för vem. I en intervju kan enskilda uttalanden göra att en individ blir 

identifierad, därför är denna punkt särskilt viktig att ta hänsyn till när man genomför 

kvalitativa intervjuer. Anonymitet finns till för att skydda deltagarna, och gör också att svaren 

blir mer spontana vilket är viktigt för analysen. I de citat som används i intervjun kommer jag 

därför att avidentifiera de delar som gör att respondenten kan avslöjas (Kvale & Brinkmann 

2014, s.109).   

Det tredje området, konsekvenser handlar om att bedöma vilka konsekvenser deltagande i 

studien samt studiens resultat kan generera. När det gäller intervjuer måste forskaren vara 

lyhörd för intervjupersonen, då öppenheten i situationen kan göra att informanten delar med 

sig av sådant som de senare ångrar. Därför är det viktigt att vara lyhörd för hur mycket man 

som forskare ska fördjupa sig i frågorna (Kvale & Brinkmann 2014, s.110).   

Det sista området handlar om forskarens roll, detta är särskilt viktigt i intervjuer eftersom det 

är genom mig som forskare som kunskapen erhålls. Det handlar till stor del om forskarens 

oberoende, vilket kan vara hotat under intervjusituationer om man identifierar sig med 

informanten. Detta sker oftast om man genomföra flera långa intervjuer med samma 

individer, vilket inte kommer att ske i denna studie (Kvale & Brinkmann 2014, s.107-111).   

 

Avgränsning  

Studien kommer endast att omfatta arbetsgivare i Östersunds kommun. Valet av kommun 

beror på att Jämtland är ett av de län som lyckats bäst med att integrera nyanlända på 

arbetsmarknaden. Under mätperioden juni 2016 till maj 2017 hade 38 % av de nyanlända 

arbete inom 90 dagar. Det kan jämföras med rikssnittet på 28 % (Arbetsmarknadsnytt 2017). 

Östersund är den största kommunen i länet och den kommun som tagit emot flest antal 

nyanlända (Länsstyrelsen Jämtland). Anledningen till att studera en enskild kommun är för att 

utesluta andra faktorer som kan påverka etableringen. Genom att undersöka samma kommun 

har arbetsgivarna samma förutsättningar vad gäller kommunens totala arbetslöshet, ekonomi 

och utbildningsnivå. 
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   De arbetsgivare jag valt att studera är äldreboenden, eftersom vård och omsorg är en av de 

branscher som erbjuder flest första kontakter och inträdesjobb för invandrare och nyanlända 

(Forslund, Liljeberg, Åslund 2017, s.21).  Dessutom är denna typ av verksamhet och 

arbetsgivare inte begränsad till Östersund utan finns i hela landet. Dessa två faktorer gör att 

resultatet blir mer generaliserbart och ökar den externa validiteten. Jag har begränsat mig till 

två olika äldreboenden. Ett boende som representerar den privata sektorn, och ett kommunalt 

boende som representerar den offentliga sektorn. Det som påverkar generaliserbarheten 

negativt är att det bara är en representant från varje sida. Detta kommer jag att ta hänsyn till 

när resultatet presenteras. Dock arbetar samtliga kommunala äldreboende i kommunen efter 

samma regelverk och kvalitetskrav, och det privata boendet är en stor koncern som finns i 

flera kommuner i landet vilket ökar validiteten. 

   Jag har valt boenden utifrån att de ska vara så lika varandra som möjligt, för att det ska bli 

så jämförbart som möjligt. Boendena har ungefär lika många lägenheter, de ligger i samma 

område i kommunen och båda boendena är bemannade dygnet runt. Genom att använda två 

boenden som har så många liknande faktorer som möjligt, så blir jämförelsen mellan den 

privata och offentliga driften mer tillförlitlig, eftersom andra påverkansfaktorer uteslutits i så 

stor mån som möjligt.  

   Slutligen har jag valt att intervjua enhetscheferna på respektive boende, detta eftersom de 

har en central position inom organisationerna. Denna strategiska urvalsprincip kallas 

centralitet, och handlar om att nå nyckelpersoner inom det fält man vill studera. Den främsta 

anledningen att jag valt enhetschefer är att de har en övergripande kunskap om verksamheten 

och de frågor jag vill studera. Det är också viktigt att intervjupersonerna har erfarenhet av 

arbetet för att kunna ge tillräcklig information för att kunna besvara frågeställningarna 

(Esaiasson et.al. 2012, s.258).  

 

Validitet och reliabilitet 

 

En viktig faktor när det kommer till intervjuer är att säkerställa reliabiliteten. I intervjuer kan 

reliabiliteten bli bristande genom missförstånd, hörfel, slarviga anteckning och 

ouppmärksamhet (Esaiasson et.al. 2012, s.63). För att undvika detta kommer jag att spela in 

och transkribera intervjuerna, samt formulera frågorna på ett enkelt sätt med ett lättförstått 

språk för att undvika missförstånd. 

När det gäller validiteten finns det tre områden att ta hänsyn till. Det första området handlar 

om att ha en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationell indikator. 
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Det andra området handlar om frånvaro av systematiska fel. Det sista området handlar om att 

vi mäter det vi påstår oss mäta. Inom forskningen brukar man skilja på intern och extern 

validitet. Med intern validitet avses välgrundade slutsatser utifrån analysenheterna man 

studerat. Extern validitet avser möjligheten att generalisera sina slutsatser till en större 

population (Esaiasson et.al. 2012, s.57-58).  

Att urvalet av arbetsgivare är så pass litet kan påverka den externa validiteten, eftersom det 

minskar möjligheterna att generalisera resultatet. Urvalet är inte representativt för alla typer 

av arbetsgivare, vilket jag kommer att ta hänsyn till när analysen och resultatet presenteras. 
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Analys och resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet utifrån de olika teman som presenterats i 

teoriavsnittet. Jag kommer att redogöra för resultatet från de olika intervjuerna genom att först 

svara på de förväntningar som teorin genererat, för att senare kunna besvara studiens 

frågeställningar.  

Kunskap och utbildning 

När det gäller validering och bedömning av utländska utbildningar arbetar både det privata 

och offentliga boendet på samma sätt, de tar hjälp av externa aktörer och skolorna som 

validerar utbildning. Däremot beskriver det privata boendet att de har många vikarier som inte 

har någon utbildning, och att de istället introduceras mer i verksamheten för att lära på plats. 

Det kommunala boendet beskriver att måste ha någon typ av utbildning för att få en 

anställning.  

Båda arbetsgivarna menar att språket är det största hindret när det kommer till kunskap och 

utbildning, och beskriver den sociala kompetensen som en särskilt viktig del eftersom de 

arbetar med människor och behöver förstå människors behov. De beskriver att även om man 

har en utbildning från sitt hemland så behöver man komplettera utbildningen i Sverige för att 

lära sig språket och de termer, mediciner och rutiner som används här. Att språket är en av de 

viktigaste faktorerna stämmer överens med teorin och den tidigare forskning som presenterats 

(Bevelander & Lundh 2007, s.5-6).  

Enhetschefen på det kommunala boendet beskriver problemet som följande: 

”Vi har ju till exempel de som är sjuksköterska från sitt land men det funkar 

inte att vara sjuksköterska här tyvärr, jag vet att det inte är bra men så är 

det ju. Då måste man ändå lära sig svenska språket för det är olika, alltså 

sjukdomar kanske heter annorlunda, olika termer, och medicinerna är inte 

samma, kanske mått är inte detsamma, alltså man använder ju olika termer 

även vården, så därför man kan ju själva jobbet man måste fortfarande… 

språket är ju viktigaste”   

Enhetschefen på det privata boendet beskriver det på samma sätt, att de kan ha en utbildning 

men att det trots det kan uppstå problem med just språket:  

”Alltså det är ju svårt om de inte kan språket riktigt… och kan väl se också, 

många som har gått undersköterskeutbildning här i Sverige de har ju en 
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godkänd utbildning men de har jättesvårigheter vid dokumentation och 

sådant” 

Den kunskap som lyfts som särskilt viktig i litteraturen handlar om språklig och social 

kompetens, vilket visar sig tydligt i intervjuerna både från privata och offentliga sektorn. 

Språket har alltid varit en viktig del för att komma in i samhället och på arbetsmarknaden, 

men är nu ännu viktigare i och med utvecklingen av arbetsmarknaden och de ökande kraven 

på att kommunicera med andra parter (Bevelander & Lundh 2007, s.5-6).  

Det finns dock skillnader i hur det privata respektive det kommunala boendet arbetar med just 

kunskapsbristen i språket. Det kommunala boendet beskrivet att de har något som kallas för 

språkpraktikanter. 

”Många som kommer och praktiserar hos oss kallas för språkpraktikant, 

som de är både i verksamheten och lär sig svenska språket […] man kan 

naturligtvis gå in på en praktik och sen är man redo att jobba”  

Om man har fått sin utbildning validerad kan man alltså praktisera för att lära sig språket och 

hur verksamheten fungerar, med målet att gå vidare till en anställning efter avslutad praktik.  

På det privata boendet arbetar man inte lika aktivt med detta, det fanns inget språkstöd eller 

liknande på samma sätt som inom den offentliga sektorn  

”Alltså vi jobbar väl inte så mycket med det här vi brukar ju säga att de ska 

ju prata svenska när de är här och försöka liksom ta till sig av sina kollegor 

som är svensk så att dom liksom lär sig” 

Inom den offentliga sektorn arbetar man alltså mer aktivt för att invandrare ska komma in i 

verksamheten och skapar möjligheter genom språkpraktik, medan man i den privata sektorn 

inte arbetar aktivt med det utan menar att man ska kunna språket när man påbörjar en 

anställning. Inom den offentliga sektorn har de alltså mer förebyggande och etablerande 

arbete när det gäller detta. Detta stämmer överens med teorin då språket är en viktig för att 

överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden (Bevelander & Lundh 2007, s.5-6).  

Detta stämmer överens med förväntningen att offentliga organisationer jobbar mer aktivt med 

kompetenshöjandeinsatser för invandrare, än privata organisationer.  
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Socialt nätverk 

I detta tema förväntade vi oss att offentliga arbetsgivare arbetar mer utanför deras sociala 

nätverk än privata arbetsgivare, det vill säga att det är viktigare med ett eget socialt nätverk 

inom den privata sektorn än inom det offentliga. Detta visar sig stämma när det kommer till 

rekrytering av personal då det privata boendet använder sig mer av sina egna kontakter. 

Enhetschefen på det privata boendet upplever det ibland som viktigare att själv ha ett nätverk, 

då det underlättar att hitta personer som vill arbeta:  

”Många gånger så kan det ju vara personalen själv som känner folk som 

behöver komma och jobba […] Alltså idag tror jag det är viktigare för 

arbetsgivaren, det är svårt att rekrytera folk och det är det ju överallt, så 

det underlättar… om man har lite nätverk”  

Inom den offentliga sektorn är det inte enhetschefen själv som ansvarar för rekryteringen. När 

det gäller timvikarier så ansvarar kommunens bemanningsenhet för det. Hon beskriver att de 

bland annat brukar gå på olika mässor, personalmässor, och prata med studenter på 

mittuniversitetet. När det däremot gäller en heltidstjänst är det boendets personalavdelning 

som ansvarar för annonsering av tjänsten. Då beskriver hon för personalavdelningen vilka 

kompetenser som behövs och därefter annonserar dom ut den. Hon beskriver också att de 

samverkar med andra aktörer i olika projekt: 

”Just nu har vi ju olika från olika projekt som någonting som heter KIVO 

som är kommer ifrån arbetsmarknadsenheten kommer från 

arbetsförmedlingen, det är många språkpraktikanter, ehm, ja, det finns ju 

olika projektpersoner som jobbar hos oss” 

Både inom offentliga och privata sektorn använder man sig av Arbetsförmedlingen för att 

annonsera ut tjänster, däremot har den offentliga sektorn mer samarbeten och projekt med 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer. På det privata boendet samarbetar man inte lika 

mycket med andra aktörer, och deltar inte i arbetsmarknads-projekt lika mycket som på det 

kommunala boendet.  

”[…] jag vet ju att dom har ringt och frågat om just sådana här instegsjobb 

tror jag det heter, just då hade vi inte möjlighet att ta emot för det måste vi 

ju också kunna för att det ska bli bra för dem så det fick vi ju tacka nej till, 

men… det kan komma på sikt tänker jag” 
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Att instegsjobben utnyttjas i låg utsträckning är något som Forslund, Liljeberg och 

Åslund beskriver i sin studie. Det menar att det kan bero på dålig matchning, vilket 

kan vara fallet här då det inte fungerade för båda parter (Forslund, Liljeberg, Åslund 

2017, s.34). 

Sammantaget stämmer detta med teorin om att man inom offentlig sektor arbetar mer med 

andra aktörer och utanför deras egna sociala nätverk (Forslund, Liljeberg, Åslund 2017, s.34-

36). Det sociala nätverket är alltså särskilt viktigt inom den privata sektorn då informella 

kanaler tycks användas oftare, vilket även visats i den tidigare forskningen. 

Politiska processer och policys 

När det kommer till politiska processer och policys var det, i enlighet med förväntningarna 

tydligt att de offentliga arbetsgivarna arbetade mer aktivt utifrån policys och riktlinjer. 

Enhetschefen på det kommunala boendet beskriver att de har kvalitetskrav från kommunen 

som de arbetar utifrån, samt att personalavdelningen har en policy att anställa personer med 

olika nationaliteter och språk. Hon beskriver att antidiskriminering är något de arbetar aktivt 

med och att detta följs upp på flera olika sätt.  

”Det är ju utifrån våra kvalitetskrav, vi är ju ålagda att anställa folk och 

personalavdelningen har också en sådan policy som läggs på alla 

verksamheter att vi jobbar ju med diskriminering och olika nationaliteter 

och så, så vi jobbar ganska aktivt med det”  

På det privata boendet arbetar man också med antidiskriminering, men har inte lika tydliga 

policys som man arbetar efter, utan de arbetar snarare utifrån den lagstiftning som finns på 

området. På frågan om de har några policys kring detta svarar hon:  

”Kanske inte så jättemycket just runt det, men det är ju det här som redan 

finns, att man inte ska diskriminera och mobbning och den biten. Det 

bygger ju på det, dom rutiner och policys vi har, oftast bygger det ju på 

lagstiftningen” 

De offentliga arbetsgivarna arbetar alltså tydligare efter interna och politiska riktlinjer och 

policys. Detta kan bero på att man inom den offentliga sektorn upplever en större press att 

arbeta med dessa frågor, än inom den privata sektorn. Detta visar sig i intervjuerna då det 

inom den kommunala verksamheten följs upp mycket kring dessa frågor, hur man arbetar med 

det och hur det appliceras på verksamheten.  
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”[…] när socialstyrelsen gör sådan här enkätundersökning så är den 

frågan med år efter år, hur många språk finns i varje verksamhet, och sen 

kommunen har ju också krav, i våra kvalitetskrav att det ska finnas folk med 

olika bakgrund, olika språk. ja, ibland blir det granskning och ibland, ja det 

kommer ju enkätundersökning, det kommer frågor från, vi har ju någon 

egenkontroll kallas det så vi måste ju göra en årsrapport. Så det är mycket 

kontroll är det” 

På det privata boendet upplever man inte någon press att arbeta med frågorna utan det ses som 

något som ingår i arbetet. Även på det privata boendet förekommer granskningar, men det är 

ingenting som påverkar verksamheten: 

”Det är väl egentligen ingen skillnad om det är svenska eller utländska 

tänker jag, mobbning och diskriminering och sådant får ju inte förekomma 

på en arbetsplats så det får man ju jobba aktivt med oavsett […] alltså, det 

här är ju saker som man är skyldig att ta upp på arbetsplatsträffar och 

prata om på arbetsplatsen och ha policys, och det är väl inga konstigheter 

egentligen, nej jag tycker inte det” 

Trots att informanten menar att det inte är något som påverkar arbetet, så menar hon att det är 

något man är skyldig att genomföra och som man måste jobba aktivt med. Det kan tolkas som 

att det finns en viss press att arbeta med dessa frågor, men att det är så pass normaliserat att 

det ses som en självklar del i vardagsarbetet. Detta kan vara en anledning till att man inte 

arbetar efter policys och rutiner kring detta lika tydligt som på det offentliga boendet.  

Detta stämmer överens med teorin att man inom den offentliga sektorn upplever politisk press 

i större utsträckning, och därför arbetar mer aktivt med att implementera policys och program 

(Stainback, Robinson & Tomaskovic-Devey 2005, s.1210-1222, & SOU 2006:59, s.75). Detta 

såg vi även i det tidigare temat socialt nätverk, då offentliga aktörer oftare samverkar med och 

deltar i projekt med andra aktörer. Att de offentliga aktörerna ska lämna in en årsrapport och 

har andra kontroller som handlar om mångfald, kan ha en positiv effekt för invandrarnas 

möjligheter, utifrån Stainback, Robinson och Tomaskovic-Devey som menar att 

organisationer som behöver lämna in årliga rapporter kring mångfalden har en bättre 

integration än aktörer som inte har de kraven på sig (Stainback, Robinson & Tomaskovic-

Devey 2005, 1210-1222) 
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Slutsats 

Hur ser arbetsgivare på sin roll att underlätta nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden? 

Arbetsgivarna beskriver att den sociala kompetensen är en egenskap som har stor betydelse 

för etableringen på arbetsmarknaden. Att kunna kommunicera och interagera i olika sociala 

sammanhang är, i enlighet med teorin något arbetsgivarna värderar högt. En skillnad man kan 

se mellan hur de offentliga och privata arbetsgivarna ser på sin roll att underlätta invandrares 

etablering, handlar om den sociala kompetensen och språket. Som jag beskrivit tidigare under 

temat kunskap och utbildning, så arbetar inte det privata boendet aktivt för att underlätta och 

stärka denna kompetens. Offentliga arbetsgivare har däremot språkpraktikanter och deltar i 

andra projekt. Detta kan tolkas som att offentliga arbetsgivare ser större möjligheter att 

underlätta invandrares etablering på arbetsmarknaden, genom att i sin roll erbjuda olika typer 

av stöd. 

Arbetsgivarna inom både privat och offentlig sektor anser att det är en viktig del i deras arbete 

att hjälpa invandrare i deras etablering på arbetsmarknaden. Inom offentliga sektorn upplever 

man en större press att arbeta med dessa frågor än inom den privata sektorn. Detta kan tolkas 

som att man inom offentlig sektor anser att rollen som arbetsgivare innebär ett större ansvar 

att underlätta och skapa möjligheter för nyanländas etablering. Den press som offentliga 

arbetsgivare upplever kan även kopplas till de kontroller och granskningar som genomförs 

regelbundet, samt att de årligen ska göra en rapport där de beskriver mångfalden i 

verksamheten. Pressen på att lämna in dessa rapporter kan ha en positiv effekt för invandrares 

möjligheter (Stainback, Robinson & Tomaskovic-Devey 2005, 1210-1222), vilket visar sig då 

de arbetar mycket med mångfald inom verksamheten.  

Utifrån detta kan vi bekräfta hypotes 1, att offentliga arbetsgivare anser sig ha ett större 

ansvar för invandrares etablering på arbetsmarknaden än privata arbetsgivare. Vilket kan bero 

på att offentliga arbetsgivare i högre utsträckning utsätts för en politisk press.  

Hur agerar arbetsgivarna utifrån hur de uppfattar sin roll?  

Som jag beskrivit ovan så arbetar offentliga arbetsgivare mer aktivt med policys och projekt 

för att förbättra invandrares situation på arbetsmarknaden. De arbetar dels med 

språkpraktikanter för att stärka den språkliga kompentensen, som blivit allt viktigare på 

dagens arbetsmarknad. De har även policys kring mångfald, och krav på att rekrytera personal 
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med olika bakgrund och språk. Det offentliga boendet har ett mer förebyggande arbete för 

invandrares etablering, genom att samverka med andra aktörer. Detta kan vara ett resultat av 

att man anser sig ha ett större ansvar för invandrares etablering, samt den politiska pressen 

som finns kring att arbeta med dessa frågor.  

   På det privata boendet anser inte arbetsgivaren att rollen innefattar lika mycket ansvar, 

vilket resulterar i att man inte agerar lika aktivt för att underlätta nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden.  

Sammantaget gör detta att vi kan bekräfta den andra hypotesen: offentliga aktörer arbetar mer 

med policys och antidiskriminerings-program för att främja invandrares möjligheter på 

arbetsmarknaden, än privata aktörer.  

   Vi kan även bekräfta den tredje hypotesen: Offentliga organisationer jobbar mer aktivt med 

kompetenshöjande insatser för invandrare, än vad privata organisationer gör.  

   Att dessa hypoteser bekräftas kan vara ett resultat av att offentliga aktörer anser sig ha ett 

större ansvar för invandrares etablering, samt att de har en större politisk press på sig. 

 

Vilka skillnader finns mellan arbetsgivarna i den privata, respektive offentliga sektorn? 

Både inom privat och offentlig sektor upplever man nyanländas etablering som en viktig 

fråga, men det finns skillnader i hur de uppfattar sin roll och hur de arbetar med frågan. Inom 

den offentliga sektorn anser man att rollen som arbetsgivare innefattar ett större ansvar för 

etableringen, än inom den privata sektorn. Detta visar sig främst genom att man inom 

offentliga sektorn arbetar mer aktivt med policys, program och projekt för att underlätta 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden, vilket stämmer överens med de förväntningar som 

teorin genererat. Som Stainback, Robinson och Tomaskovic-Devey kom fram till i sin studie, 

visar även mina resultat att offentliga organisationer är mer mottagliga för statliga policys och 

projekt. De arbetar därför för att motsvara de politiska förväntningarna. De offentliga 

organisationerna har även mer kontroller när det gäller antidiskriminering och mångfald, än 

privata organisationerna, vilket kan ha en positiv effekt för invandrarnas möjligheter 

(Stainback, Robinson & Tomaskovic-Devey 2005, 1210-1222).  

   Problembeskrivningen av språket som den viktigaste faktorn, eller största hindret, delas av 

båda informanterna. Däremot finns det skillnader i hur man arbetar med detta, vilket kan vara 

en effekt av att offentliga aktörer är mer mottagliga för politisk press och 

arbetsmarknadsåtgärder.  
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Vidare fanns det även skillnader i hur viktigt det är med sociala nätverk. Forslund, Liljeberg 

och Åslund (2017), menar att det inom privat sektor är särskilt viktigt att ha ett socialt nätverk 

för att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta visar även min studie, då informella kanaler 

användes oftare bland privata aktörer. Inom den privata sektorn är det vanligare att man 

använder sig av sina egna nätverk, medan man inom offentlig sektor i större utsträckning 

samarbetar med andra aktörer och deltar i olika arbetsmarknads-projekt.  

Detta gör att vi kan bekräfta den fjärde hypotesen, att offentliga arbetsgivare arbetar mer 

utanför deras sociala nätverk än privata arbetsgivare, vilket bör ha en positiv effekt för 

invandrarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Detta kan bero på att man inom offentlig sektor 

har mer regleringar för rekryteringen.  
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Sammanfattande analys 

I detta avslutande kapitel kommer jag först att göra en sammanfattning av studien, därefter 

följer en diskussion kring studien och hur den kan utvecklas.  

Sammanfattning 

I denna uppsats har jag genomfört en kvalitativ studie om invandrares situation på 

arbetsmarknaden, med fokus på arbetsgivares perspektiv. Syftet har varit att undersöka hur 

privata och offentliga arbetsgivare ser på sin roll att underlätta nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden, och vilka skillnader som finns mellan privata och offentliga aktörer. Samt 

att undersöka hur de agerar utifrån hur de uppfattar sin roll. För att undersöka detta har jag 

genomfört intervjuer med enhetschefer på två äldreboenden, ett privat boende och ett 

kommunalt. Äldreboenden valdes eftersom vård och omsorg är en av de branscher som 

sysselsätter flest invandrare.  

   I studien prövas fyra hypoteser, som grundar sig på den tidigare forskningen på området. I 

slutsatserna ser vi att båda hypoteserna bekräftades i enlighet med förväntningarna som 

skapats utifrån teorin. Den första hypotesen handlade om att offentliga arbetsgivare anser sig 

ha större ansvar för invandrares etablering på arbetsmarknaden. Den andra hypotesen 

handlade om att offentliga aktörer arbetar mer med policys och antidiskrimineringsprogram, 

för att främja invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. Den tredje hypotesen handlade om 

att offentliga arbetsgivare arbetar mer aktivt med kompetenshöjande insatser för invandrare, 

än privata organisationer. Den fjärde och sista hypotesen handlade om att offentliga 

arbetsgivare arbetar mer utanför deras sociala nätverk, än privata arbetsgivare.  

 

Diskussion 

Då det endast är en informant från den privata sektorn kan det vara svårt att generalisera 

resultatet till andra privata vårdföretag, då de kan arbeta efter olika policys och riktlinjer. Det 

kommunala boendet arbetar på samma sätt som resterande av de offentliga boendena i 

kommunen, vilket gör att det går att generalisera dess resultat inom kommunen. Däremot kan 

olika kommuner arbeta på olika sätt, men då det stämmer överens med tidigare forskning samt 

att kommuner utgår från gemensamma riktlinjer från staten och andra offentliga aktörer kan 

resultatet ändå antas stämma i andra delar av landet. Sammantaget kan resultatet alltså vara 

svårt att generalisera på grund av att antalet informanter är litet, men då det privata 
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vårdföretaget är en aktör som finns över hela landet kan resultatet ändå till viss del appliceras 

i en större kontext. Jag inser dock att jag kunde ha utökat antalet informanter.  

Då det finns lite tidigare forskning på ämnet vore det intressant om framtida forskning 

fördjupar sig mer i arbetsgivarnas perspektiv och de policys som finns på området. Det skulle 

även vara intressant att göra en jämförelse mellan olika branscher, exempelvis för att se om de 

branscher som sysselsätter flest nyanlända är de som arbetar mest aktivt med det.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Kunskap och utbildning 

 Kan du berätta litegrann om vilken kunskap eller utbildning man behöver ha för att 

arbeta hos er?  

 Har ni lätt för att rekrytera till lediga tjänster?  

 Hur arbetar ni med validering och bedömning av utländska utbildningar?  

- Tar ni hjälp av någon annan aktör för det 

- Är det svårt att bedöma vilken kunskap som det motsvarar (för en svensk utbildning) 

 Hur viktigt är det med social kompetens?  

- Ex: språk, att kunna interagera med olika personer i olika sammanhang.  

- Arbetar ni något med detta? Språkstöd eller liknande.  

 Hur agerar ni om det finns en osäkerhet kring bedömningen? 

 

Politiska processer & Policys  

 

 Arbetar ni med mångfald och/eller antidiskriminering på något sätt? 

- Har ni några riktlinjer eller policys kring det?  

 Upplever ni att det finns en press eller förväntningar på er att arbeta med dessa frågor? 

- Politisk, moralisk 

- Om ja, hur påverkar det ert arbete med dessa frågor?  

 Politisk: Hur uppfattar lagstiftning och regelverk på området?  

- Hur påverkar det ert arbete? 

 

Socialt nätverk 

 Vi pratade tidigare om rekrytering, kan du berätta lite om hur ni jobbar med det här?  

- Ex: vilka kanaler. 

 Brukar ni ta hjälp av andra aktörer?  

- Om ja, vilken typ av aktörer? 

 Finns det några externa riktlinjer på hur ni ska arbeta med detta? 

- Finns det några interna riktlinjer?  

 


