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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Dimitri Ioannides som bidragit med värdefulla 

tips under uppsatsens gång. Vi vill även tacka Andrew Sutherland som bidrog till insikten om 

uppsatsämnets aktualitet. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som gjort 

den här uppsatsen möjlig samt våra korrekturläsare Kristin Godtman Kling och Carl 

Gunnarsson.  

 

Värt att notera är att en av respondenterna i uppsatsen, Farid Zareie, har avgått i protest från 

sitt uppdrag som integrationstrateg på Östersunds kommun (Immefors, 2016). Vi tycker att 

detta är väldigt tråkigt, dock påvisar det ämnets aktualitet. Vi har tyvärr inte kunnat föra 

resonemanget vidare då denna upplysning kom strax innan den slutgiltiga versionen av 

uppsatsen skulle lämnas in.   

 

Sebastian & Fredrik, 25/5-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
Migration is a factor that is greatly affecting the world today. Europe and Sweden are 

affected by migration in many respects. These include the growing need for housing, 

employment and a social place. There are indications that migrants, especially those born 

outside of the European Union have a hard time achieving full employment. Sweden needs to 

embrace the opportunities and advances that migrants hold for our society. The purpose of 

the study is to examine what actions are taken within the labour market measures 

(etableringsuppdraget) and to what degree the hospitality industry can provide the first 

employment. The study aims to identify what barriers migrants face when entering that 

labour market, towards employers and within the labour market measures. A theoretical 

framework has been laid out to favour the analysis and interpretation of the result in the 

study. Habitus, culture, language and labour market are central parts of this framework.  

The study was performed in the county of Ostersund, since the labour market 

measures are national it is possible to use the data in all regions of Sweden. Data has been 

collected through seven semi-structured interviews with employers in the hospitality industry 

and coordinators of the labour markets measures. A focus group with five migrants has also 

been conducted. The data show a unity that language and employment is vital for migrant’s 

future within a society. There is a difference of opinions in how to achieve full employment 

over time. For example, migrants want to use their language but rarely get the opportunity to 

do so. Some employers also tend to use the migrants during their internships, which is 

arranged by the unemployment office just for free labour. A number of proposals have been 

placed on how the labour market measures can become better. Conclusively, we can see 

indications that both migrants and the hospitality industry could benefit from each other. 

 
Keywords: migrants, labour market measures, hospitality industry, labour market, habitus 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
Folkvandringar är något som för tillfället påverkar världen allt mer. Europa och Sverige 

påverkas utav dessa folkvandringar då människor behöver bosättning, sysselsättning och en 

social samvaro. Det finns tydliga indikationer att utomeuropeiskt födda har svårt att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Därför behöver Sverige bli bättre på att tillgodogöra sig kompetens 

som nyanlända besitter. Denna studie undersöker vilka etableringsinsatser som finns inom 

etableringsuppdraget och i vilken utsträckning besöksnäringen kan vara en potentiell första 

arbetsplats. Studien ämnar identifiera barriärer för nyanlända på både arbetsmarknaden och 

mot eventuella arbetsgivare samt i etableringsuppdraget. En teoretisk referensram är utförd 

för att underlätta analysen och tolkningen av resultatet i undersökningen. Habitus, kultur, 

språk och arbetsmarknad är centrala delar av denna.  

Vidare är undersökningen genomförd i Östersunds kommun men eftersom 

etableringsuppdraget är nationellt kan resultatet även ligga till grund för andra regioner i 

Sverige. Information har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer med samordnare 

av etableringsuppdraget och arbetsgivare inom besöksnäringen. Därtill har en fokusgrupp 

med fem nyanlända utförts. Resultatet visar att det finns en konsensus kring språk och arbete, 

det är viktigt med båda för att etablera sig i samhället. Däremot finns det olika syn på hur 

arbetet ska bedrivas för att nyanlända på sikt ska uppnå full sysselsättning, till exempel 

framgår det att nyanlända vill praktisera sitt språk men får sällan möjlighet till det. Det finns 

även arbetsplatser som utnyttjar den praktik Arbetsförmedlingen samordnar för nyanlända, 

därför har en rad förslag lags fram om hur etableringsinsatserna kan bli bättre. Det finns även 

indikationer på att besöksnäringen och nyanlända kan dra fördel av varandra.  
 

Nyckelord: nyanlända, etableringsuppdraget, besöksnäring, arbetsmarknad, habitus 
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1. Inledning 
Europa har på den senaste tiden haft ett massivt tryck av flyktingströmmar och rapport efter 

rapport visar upp nya siffror på antal flyktingar som förväntas att komma. Det är svårt att sia 

om framtiden men allt tyder på att migrationen kommer fortsätta till Europa. Oroligheter som 

exempelvis beväpnade konflikter är inte den enda orsaken till flykt, utan klimatflyktingar 

förväntas även bli allt vanligare (The Guardian view, 2015). Sverige som är en del av Europa 

och Europeiska unionen (Europeiska unionen, 2016) ökade år 2014 sin befolkning med över 

100 000 personer på ett år, vilken är den högst uppmätta siffran någonsin. Immigrationen 

befann sig då på historiskt höga nivåer och flyktingströmmen från Syrien var en starkt 

bidragande orsak till statistiken (Statistiska centralbyrån, 2015). Framtida prognoser visar att 

immigration till Sverige förväntas minska, men den kommer ändå befinna sig på fortsatt höga 

nivåer. Allt tyder på att Sverige blir ett mer mångkulturellt land där antalet utrikesfödda 

fortsätter öka (Raneke, 2015).  
 

”Jag tror vi ser början på en tid av större folkvandringar”  

säger Fredrik Reinfeldt, Sveriges före detta stadsminister (Svensson, 2015).  
 

Ylva Johansson, nuvarande arbetsmarknadsministern, skriver i en debattartikel att 

sysselsättningen i Sverige ökar kraftigt (Johansson, 2016; se även Nannesson, 2016). Hon 

skriver också att sysselsättningen ökar för utrikesfödda, även om den är oacceptabelt låg hos 

kvinnor (Johansson, 2016). Statistik visar även att utrikesfödda mäns sysselsättning är lägre 

än hos de som är födda i Sverige (Migrationsinfo, 2016). Ylva Johansson fortsätter med att 

beskriva “den svenska modellen” som bygger på att alla ska arbeta, både män och kvinnor 

(Johansson, 2016). Här står Sverige inför en stor utmaning för att undvika segregation och 

utanförskap i framtiden (Berglund & Schedin, 2009). 
 

”Sverige förändras just nu. Arbetsmarknaden och jobbet är en väldigt viktig 

nyckel, och alla måste göra mer än vad vi gjort hittills” Ylva Johansson, Sveriges 

arbetsmarknadsminister (Persson, 2015). 
 

Framtidsutsikterna för arbetsmarknaden i Jämtland år 2016 har upprättats i en prognos utförd 

av Arbetsförmedlingen. En av de stora utmaningarna i prognosen är att integrera utrikesfödda 

på arbetsmarknaden, främst de som anländer från nationer utanför Europa. Det finns flera 
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samverkande hinder som bidrar till svårigheter för utomeuropeiskt födda att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Salomonsson, 2015). Svårigheterna är bland annat att överföra tidigare 

kompetens till svensk standard och att lära sig det svenska språket (Salomonsson, 2015; se 

även Sjögren et al., 1996 och Carlsson, 2003). Hur konjunktur och efterfrågan på 

arbetsmarknaden ser ut vid ankomst till Sverige är också något som spelar stor roll för 

utsikterna till arbete (Salomonsson, 2015).  

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet med huvudsyftet att föra individer till 

sysselsättning. Arbetsförmedlingen samordnar etableringsinsatser för nyanlända under 

namnet etableringsuppdraget, vilket individer inträder i efter att de beviljats uppehållstillstånd 

för bosättning i Sverige. När tillståndet är beviljat har individen ett år på sig att komma in i 

etableringsuppdraget. Då upprättas en individuell plan tillsammans med en handläggare där 

individen på sikt ska etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera och på det sättet bli 

självförsörjande. Under etableringsuppdraget är ett stort fokus att lära sig det svenska språket 

genom att delta i SFI- (Svenska för invandrare) undervisning (Sjöberg & Bodin, 2015). 

Uppdraget består också av andra typer av stöd för att underlätta etableringen, många delar 

görs i samband med andra aktörer. Deltagarna har exempelvis ekonomiskt stöd och får delta i 

samhällsorienterande aktiviteter (Arbetsförmedlingen, u.å.). 

Denna utmaning som Sverige står inför, det vill säga att integrera nyanlända på 

arbetsmarknaden, kräver en lösning. Därför har vi valt att undersöka om besöksnäringen kan 

vara en väg in på arbetsmarknaden. Besöksnäringen beskrivs av Zampoukos och Ioannides 

(2011) som en näring med stor ekonomisk påverkan i samhällen över hela världen. Riley et 

al. (2012) beskriver besöksnäringen som en näring med företag i alla slags storlekar, vilka 

erbjuder olika slags service samt har en varierad efterfrågan på produkten. Den stora 

diversifieringen inom näringen bidrar till flera olika typer av arbeten. Givet besöksnäringens 

natur med säsongsvariationer och stora variationer i efterfrågan över tid är det en industri som 

kräver både heltid-, deltids- samt säsongsarbete. En effekt av detta är att näringen generellt 

erbjuder arbeten med låga löner och låg utbildning där trösklarna till ett första arbete är 

relativt låga. Det är arbeten som går att lära sig under arbetes gång vilket bidrar till utveckling 

över tid samt en erfarenhet av arbetslivet som efterfrågas av arbetsgivare inom alla sektorer 

(Riley et al., 2002; se även Zampoukos & Ioannides, 2011). Besöksnäringen efterfrågar också 

personal med högre utbildning (Studentum, u.å.) samt det faktum att näringen består till en 

stor del av småföretagande, vilket ger en möjlighet till att starta eget företag (Riley et al., 

2002).  
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”I min bransch kan vi vara inkörsport till arbetsmarknaden. Vi kan vara en del 

av lösningen där. Vi har 124 nationer representerade i Choice idag”  
Petter Stordalen, ägare av hotellkedjan Nordic Choice Hotels (Mothander, 2015). 

 

Besöksnäringen är en bransch som under 2000-talet ökat markant både när det gäller 

exportvärde och sysselsättning i jämförelse med andra branscher i Sverige (Terpstra, 2016). 

Inte minst gäller detta i Jämtlands län där turismen är en basnäring och arbetstillfällena har 

ökat konstant det senaste decenniet. Reseanledningar till regionen är bland annat skidåkning, 

vandring, matkultur och stora evenemang som exempelvis musikfestivalen Storsjöyran i 

Östersund (Jämtland Härjedalen Turism, 2015). Under 2015 gjorde Östersunds kommun som 

ligger i Jämtlands län en toppnotering på 390 000 kommersiella gästnätter, en ökning på 12 

procent jämfört med 2014 (Wersén, 2016).  

Givet besöksnäringens tillväxt och goda framtidsutsikter i Östersunds kommun samt 

det utbud av olika slags arbeten som detta innebär är det av intresse att undersöka i vilken 

utsträckning branschen utgör en möjlighet för utomeuropeiskt födda att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Vinsten av en sådan här undersökning kan underlätta både för utmaningen 

som Sverige står inför nu men också inför framtida utmaningar som förväntas uppstå.  

 
1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga etableringsinsatserna för nyanlända generellt med 

fokus att komma in på arbetsmarknaden. Vidare är syftet att undersöka hur besöksnäringen 

kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden för nyanlända i Östersunds kommun.  

 

1.2 Frågeställningar 

Vilken betydelse har arbetsmarknaden för etableringen av nyanlända?  

Vilka eventuella barriärer finns det i etableringsinsatserna samt mellan arbetsgivare och 

nyanlända? 

Hur ser nyanlända på att arbeta inom besöksnäringen och vad kan nyanlända tillföra 

besöksnäringen? 
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1.3 Centrala begrepp  
1.3.1 Nyanlända 

Individer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Individer är nyanlända 

under tiden de omfattas av etableringsinsatser som pågår under två till tre år 

(Migrationsverket, 2014). 

 

1.3.2 Besöksnäringen 

I en rapport från Svensk Turism AB beskrivs besöksnäringen som den näring som bidrar till 

turismkonsumtionen och är en näring sammansatt av flera olika branscher. Hotell och 

restauranger tillsammans med andra former av logi samt transport och varuhandel tillhör de 

största branscherna inom besöksnäringen (Svensk Turism, 2010). 

 

1.3.3 Integration 

”Integration är ett sätt för invandrare och flyktingar att anpassa sig till ett nytt land” 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Detta bildar vad som brukar kallas för ett mångkulturellt 

samhälle. Integreringen har gjort att invandrarna har tagit del av den svenska kulturen och 

vice versa. Ett exempel på detta kan vara nya maträtter. Målet är att en grupp integreras med 

en annan grupp genom att lära sig det nya språket, ordna med boende samt arbete samtidigt 

som gruppen har kvar sitt modersmål och inte glömmer bort kulturen de kommer ifrån 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

 

1.3.4 Den svenska modellen 

I inledningen och även senare i arbetet dyker begreppet “den svenska modellen” upp. En 

specifik definition om vad begreppet innebär finns inte utan det handlar om vilka politisk-

ekonomiska drag som är unika för Sverige. Exempel på detta kan vara hur välfärden planeras, 

vilket givetvis beror på vilken regering som styr landet. “Den svenska modellen” har ett rykte 

om sig och används både som förebild och skräckexempel av andra länder (Lapidus, u.å.). 
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2. Habitus, språk och arbetsmarknad - en teoretisk referensram 
I detta avsnitt följer en redogörelse av tidigare forskning och teorier som är relevanta för 

uppsatsen. Bryman (2011) beskriver att “de stora teorierna” sällan erbjuder råd till hur 

forskningen ska styras eller hur insamlingen av empiriskt material bör ske. Vi har utgått ifrån 

en allomfattande teori av sociologen Pierre Bourdieu om hur individer styrs av deras habitus, 

vilket förklaras längre ner i texten. Detta för att förklara den utsatthet som kan uppstå för en 

individ i en ny social, kulturell eller ekonomisk kontext. Vidare beskriver Bryman (2011) att 

“teorier på mellannivå” försöker förstå och förklara en mer specifik del av samhället. Därför 

presenterar vi tidigare forskning inom ämnet nyanlända kopplat till arbetsmarknad med bland 

annat fokus på språk och kultur. Sedan kopplas detta samman med besöksnäringen som 

arbetsmarknad. Denna litteratur hjälper oss att senare tolka och analysera resultatet av vår 

studie. 

 

2.1 Kapital, habitus och fält 
Pierre Bourdieu har utvecklat begreppen kapital, habitus och fält, där habitus utgör grunden 

för hur en individ förhåller sig till sin omgivning (Hillier & Rooksby, 2005). Det finns 

mängder med litteratur och artiklar kring dessa tre begrepp. Vi har valt att presentera dessa 

mestadels med hjälp av Hillier och Rooksbys bok “Habitus: A Sense of Place”. Detta på 

grund av att författarna har gjort en grundlig genomgång av begreppen med hjälp av en 

mängd forskare samt Bourdieu själv. 

Låt oss starta med begreppet kapital, vilket ofta förknippas med monetära medel. 

Bourdieu har ett bredare perspektiv och menar att kapital bör betraktas som resurser. Dessa 

resurser kan vara i form av status, makt, personliga kontakter och den informella samt 

formella kunskapen. Därför kan kapital delas in i tre kategorier, vilka är ekonomiskt, socialt 

och kulturellt kapital. Det ekonomiska kapitalet består av monetära medel, materiellt välstånd 

och makt. Inom det sociala kapitalet ryms de resurser och makt som individer besitter genom 

sitt sociala nätverk. Det kulturella kapitalet är mer omfattande och innebär den kunskap som 

en individ förskaffar sig genom formell samt informell utbildning. Samtidigt är det relaterat 

till prestige och status vilket kan vara sättet att föra sig på, utseende samt kulturell 

medvetenhet. Kapital är generellt ofta något som skapas utifrån arv och miljö (Hillier & 

Rooksby, 2005). Piracha et al. (2014) förklarar att socialt kapital kan underlätta nyanländas 

etablering både på arbetsmarknaden och i sociala sammanhang i det nya landet. Genom 

informella möten mellan nyanlända och individer från den lokala kulturen kan socialt kapital 
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skapas. De båda grupperna får därmed en ökad förståelse för varandra som kan förhindra 

diskriminerande behandling både formellt och informellt (Piracha et al., 2014).   

Bourdieus mest kända begrepp är habitus och kan sägas vara summan av det kapital 

en individ besitter. Habitus är individens plats och roll i sin direkta omgivning. Varje enskild 

individ har en förkroppsligad och psykologisk platskänsla utifrån sin position i 

samhällsstrukturen. Detta ger en förståelse för beteendemönster som förklarar hur individer 

agerar och vad som skiljer dem åt (Hillier & Rooksby, 2005). Bourdieu och Passeron (1990) 

beskriver att “positioner” i det sociala rummet är “ärvda” och utvecklade i tidig ålder. Detta 

leder till att individer lättare förs in i situationer som bekräftar deras sociala positioner och 

undviker situationer som utmanar den (Bourdieu & Passeron, 1990). Vidare förklarar Hillier 

och Rooksby (2005) att habitus är en produkt av historia som ständigt utsätts för erfarenheter 

och därför konstant påverkas av dessa erfarenheter som antingen reproducerar eller 

modifierar dess struktur. En individ är mer benägen att välja ett beteende som möjliggör för 

ett önskat utfall med hänsyn till tidigare erfarenhet och de resurser som finns tillgängliga. 

Ofta föregås en handling inte av rationella tankar utan av intuition utifrån individens tidigare 

erfarenhet som kan sägas leda till en strukturell improvisation. Det går dock inte säga att alla 

handlingar utgår ifrån omgivningen eller strukturen, men individens habitus är i de flesta 

fallen intuitiv (Hillier & Rooksby, 2005). Geografer brukar diskutera i termer kring plats och 

rum vilket kan kopplas till habitus. Tuan (1997) menar att platser och rum kan vara en mängd 

olika saker för en individ. Exempelvis kan platser ge en känsla av frihet eller en känsla av 

begränsning (Tuan, 1997). Sjögren och Zenou (2007) diskuterar kring självselektion, med 

andra ord det som individer väljer själva. I en arbetskraftsinvandrares fall väljer denne att åka 

till ett annat land med syftet att hitta ett arbete. I en flyktings fall kommer individerna till ett 

nytt land utan några förberedelser vilket komplicera processen för inträde i samhället 

(Sjögren och Zenou, 2007).  

Fält är det avslutande begreppet av sammanställningen av Bourdieus verk. Fältet är 

den plats där individer möter varandra och kan även beskrivas som det sociala rummet. Den 

svenska arbetsmarknaden kan beskrivas som ett fält som är kodat med regler och värderingar. 

(Hillier & Rooksby, 2005). Bourdieu och Passeron (1990) menar att utvecklandet av kapital 

bidrar till att befästa positionerna i det sociala rummet. Differentieringsprinciperna som styr 

hur det sociala rummet är strukturerat och består av två delar: (1) Den totala mängd av kapital 

som aktörerna besitter. (2) Fördelningen mellan ekonomiskt, socialt, och kulturellt kapital 

(Bourdieu & Passeron, 1990). Inom fältet kan det uppstå konflikter och konkurrens eftersom 

att individerna tjänar sina egna ändamål. En individs handlingar är relaterade till deras 
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position i fältet, resurserna som finns tillgängliga för dem och deras syn på fältet. Individens 

relation till framtiden är deras habitus som är konstruerat över tid och de möjligheter som ges 

till individen. Vilka aktiviteter som är möjliga för individen beror på individens makt som i 

sin tur är beroende av vilken position denna har inom fältet (Hillier & Rooksby, 2005). 

 

2.2 Kulturella skillnader och processerna kring dessa 
En del av uppsatsen syfte är att undersöka etableringsinsatserna på arbetsmarknaden för 

nyanlända i Östersunds kommun. För att kunna undersöka detta behövs det en förståelse för 

vad som egentligen sker när individer kommer till en ny plats. Därför presenteras tidigare 

forskning inom ämnet integration vilket är direkt kopplat till individens habitus och kapital. 

Tuan (1977) diskuterar om vad en plats är och ställer sig frågan vad som egentligen kan 

definieras som ens ”hem”. Är det individens hemland, individens födelseort eller kanske 

omgivningen kring individens uppväxtplats. Platser kan vara centrum för ens värderingar och 

beteendemönster. Vidare beskriver Tuan att kultur är utvecklat i människor. Exempelvis kan 

en inuits platskänsla och plats uppfattas helt annorlunda mot en amerikans. Kultur är 

någonting som är ofrånkomligt och viktigt för människor (Tuan, 1977). Vad händer då när en 

individ kommer från en kultur till en ny kulturell miljö? Dustman (1995) menar att när en 

individ integreras i ett nytt samhälle är fyra faktorer betydelsefulla: kunskap, anpassning, 

exponering och begränsning. Alla dessa faktorer hör ihop. Kunskap om den nya sociala 

strukturen individen möter är en avgörande faktor för att i längden kunna uppskatta den nya 

miljön. De Leeuw & Van Wichelen (2012) beskriver att i vissa fall kan tester genomföras på 

nyanlända för att de ska beviljas medborgarskap. I exempelvis Nederländerna genomförs 

undervisning om landets lagar, regler och sociala koder som är obligatorisk för alla som söker 

medborgarskap (De Leeuw & Van Wichelen, 2012). Vidare beskriver Dustman (1995) att 

anpassningsprocessen sker i olika takt och beror på hur de olika grupperna vill föras samman. 

När en individ blir en del av ett nytt samhälle beskriver Barker-Ruchti et al. (2015) att 

samhället accepterar nya kulturer i olika faser. Vid förflyttningar av människor i stora 

grupper kan samhällen reagera negativt och spelar på de kulturella skillnader som finns, 

vilket bildar grupperingar. Detta kan leda till att gruppen som redan befinner sig på platsen 

anser att en främmande kultur är farlig för den egna kulturen och därför måste immigrationen 

regleras (Barker-Ruchti et al., 2015 se även De Leeuw & Van Wichelen, 2012). Vidare menar 

Dustman (1995) att exponering handlar om i vilken utsträckning individen väljer att 

interagera med den nya miljön och beror både på individen och det nya samhället. Detta kan 
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också kopplas till begränsningar, exempelvis starka ideologiska åsikter som kan begränsa 

individen när denne möter en ny kultur (Dustman, 1995). Över tid är det dock tydligt att de 

olika kulturerna kommer acceptera varandra och med inflöde av nya kulturer skiftar fokus 

från den tidigare folkgruppens kultur till den nya som kommer. Det skapas en kollektiv 

uppfattning om ”gamla” och ”nya” invandrare och samhället gör skillnad på dessa två 

grupper (Barker-Ruchti et al., 2015). 

Att använda kulturella skillnader som något negativt och skrämmande kan delvis 

förklaras genom processer som kulturöverföring. Bisin och Verdier (2001) beskriver 

kulturöverföring som den process i vilken barn tillgodogör sig sociala och kulturella 

färdigheter genom imitation av deras sociala omgivning, ofta genom sina föräldrar. Denna 

socialisering intensifieras och blir viktigare om kulturen tillhör en minoritet i ett samhälle. 

Tvärtom för de familjer som tillhör en kulturell majoritet kommer föräldrarna inte aktivt 

överföra sin kultur på sina barn, de anpassar och lär sig av samhällets kulturella egenskaper 

som önskas av dem (Bisin & Verdier, 2001). Eftersom invånare i värdlandet inte reflekterar 

över eller aktivt påverkar sin kulturella omgivning blir den nya kulturen mer påtaglig. 

Kulturöverföring kan också påverka en individs möjligheter när inträde på arbetsmarknaden 

är aktuell i en ny kulturell miljö (Sjögren & Zenou, 2007). 

Det kan skönjas en komplexitet mellan nyanländas habitus och kapital och invånarna 

på den nya platsen. Att tid är en faktor som formar accepterandet av kulturen blir tydligt 

genom habitus, det formas över tid och skapar en ny struktur för både nyanlända och 

invånarna på platsen. För att föra resonemanget vidare kommer vi presentera språket och 

utbildningens roll för nyanlända när de ska träda in på arbetsmarknaden. 

 

2.3 Språk och utbildning 
Sverige som land har sedan efterkrigstiden utvecklats mot ett utbildningssamhälle med en 

stark tilltro till utbildning som samhällsbyggare. Genom ökad obligatorisk skolgång och 

utvecklingen av statliga myndigheter som exempelvis läroverket, har en struktur skapats för 

utbildning och det har blivit en central del i alla människors liv. Skolan är en självklar 

institution i det svenska samhället och dess syfte är sällan ifrågasatt (Carlson, 2003). Språk 

kan ses på flera olika sätt och är ett omdebatterat ämne (Carlson, 2003; Sjögren et al., 1996; 

Lo Bianco, 2010). Det kan ses som en färdighet och kunskap individer besitter, men det kan 

också ses som ett samhällsfenomen. Då flyttas fokus istället till något socialt och kulturellt 

och blir helt plötsligt en maktfaktor. Behärskar individer det inhemska språket kan det betyda 
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en högre position i samhället. “En bra svenska” är ett återkommande uttryck i debatten kring 

nyanlända och utgår från ett problem med en given lösning: Har en individ bristande 

kunskaper i svenska är lösningen att lära sig “bra” svenska. Men hur det ska gå till och hur 

viktigt språket är finns det olika uppfattningar om i samhället (Sjögren et al., 1996). I flera 

decennier har det bedrivits forskning i hela världen kring språkundervisning. Detta för att 

hitta den mest effektiva inlärningsmetoden. Vad som framkommit genom åren är att det finns 

en signifikant skillnad mellan att lära sig ett språk i teorin och sen kunna använda kunskapen 

i praktiken (Bianco, 2010). Sjögren et al. (1996) beskriver att det finns en stor komplexitet i 

språkinlärningsprocessen. Det finns ett antal faktorer som behöver belysas för att förstå 

processen. En av dessa faktorer är den språkliga miljön som de nyanlända vistas i när de inte 

deltar i språkundervisning. Kommunikationen hos familjer kan se olika ut, en anledning till 

detta är att familjerna eller personerna kommer från olika ursprung (Sjögren et al., 1996). 

Nyanlända som kommer ifrån en språklig, utbildnings- och ekonomisk miljö som skiljer sig 

från den i värdlandet står inför ett antal utmaningar. Att överföra sina tidigare förvärvade 

kunskap till värdlandet kan vara svårt och arbetsgivare kan favorisera personer med 

utbildning ifrån värdlandet. I huvudsak beror det på en rädsla för eventuella framtida 

kostnader i samband med arbetsutbildning om det visar sig att kunskapen är otillräcklig. 

Detta leder till att nyanlända har svårt att få arbete som matchar deras formella utbildning 

(Piracha, et al., 2014). Utbildning är en central fråga i politikens rum, det är vår tids 

viktigaste redskap för att uppnå samhällelig förändring. Bakgrunden till SFI undervisningen 

finns i den svenska modellen. Det har skapats en tydlig ideologisk värdegrund för utbildning 

som appliceras på SFI undervisningen. Även om SFI är en frivillig utbildningsform är den ett 

medel för att uppnå politiskt uppsatta mål inom integration och arbetsmarknadspolitik 

(Carlson, 2003). Utbildning och språk bygger det kulturella kapitalet hos individer. Individer 

behöver ett kulturellt kapital för att navigera det fält som utgör arbetsmarknaden.  

 

2.4 Mångfald på arbetsmarknaden  
För en lyckad integration är deltagande på arbetsmarknaden sannolikt det viktigaste för 

nyanlända. Detta eftersom arbete både ger en ekonomisk trygghet samt ger möjligheter att 

skapa sociala kontakter, vilket bidrar till en inkludering i samhället (Berglund & Schedin, 

2009). Ett mångkulturellt arbetslag med personer från olika bakgrund och olika kulturer 

skapar också en mer kreativ arbetsplats (Fitzsimmons, 2011, se även Helg & Vakoufari, 

2001). En fördel är att nya influenser ger ett nytt perspektiv och utvecklar arbetsplatsen över 
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tid. En nackdel kan dock vara att det tar längre tid att utföra uppgifter i arbetslaget på grund 

av missuppfattningar och olika värderingar (Fitzsimmons, 2011). För att hantera det menar 

Kemp och Dwyer (2001) att desto starkare företagskulturen är i ett företag, desto mindre 

behöver ledningen styra det dagliga arbetet. Medarbetaren accepterar då företagskulturen och 

därigenom tillgodogör de sig formella arbetsrutiner (Kemp och Dwyer, 2001). Att tillämpa ett 

strategiskt mångfaldsarbete ser vissa arbetsgivare som en konkurrensfördel gentemot andra 

arbetsgivare. Det är dock svårt att implementera det i en organisation. Det finns få 

arbetsgivare i Sverige som diskriminerar medvetet men fördomar och stereotypt tänkande 

leder ofta till en omedveten diskriminering (Helg & Vakoufari, 2001). Den vanligaste formen 

av omedveten diskriminering kan vara kravet på att kunna läsa och skriva i Sverige (Berglund 

& Schedin, 2009). För att skapa ett företag med mångfald handlar det inte bara om att anställa 

exempelvis individer med utländsk bakgrund. Det handlar också om beteende- och 

attitydförändringar hos den befintliga personalen. Detta för att hela organisationen ska förstå 

mångfaldsarbetet för att på det sättet skapa en mer inkluderande arbetsplats (Helg & 

Vakoufari, 2001). Ett exempel på detta är Telias definition av mångfaldsarbete: ”Inom Telia 

är mångfald processen att se, förstå, värdesätta och tillvarata olikheter hos oss själva och 

vår omvärld” (Helg & Vakoufari, 2001, sid. 11).   

Kusluvan et al. (2010) beskriver att kulturen och arbetsklimatet inom en organisation 

påverkar hur den presterar. I en studie av Doran et al. (2008) beskrivs hur hotell som arbetar 

långsiktigt och har formella, tydliga och färdiga planer för att nå konkreta mål presterar 

bättre. Doran menar att dessa går att applicera på det vardagliga arbetet och att alla individer 

har lätt för att finna sin plats inom organisationen (Doran et al., 2008). Trots alla positiva 

aspekter det för med sig med ett mångfasetterat arbetslag deltar ändå inte utrikesfödda på 

samma nivå som inrikes födda på arbetsmarknaden. Det visar sig också att de utrikesfödda 

som deltar på arbetsmarknaden ofta gör det under sämre villkor än de som är inrikes födda. 

Det ska dock tilläggas att ursprungslandet en nyanländ kommer ifrån gör också skillnad på 

ens chanser men överlag är det svårare för individer att ta sig in på arbetsmarknaden 

(Berglund & Schedin, 2009).  

 

2.5 Besöksnäringens arbetsmarknad 
Personalen inom besöksnäringen är en del av den produkt som levereras till kunden. Service 

är något som produceras och konsumeras på samma gång, anställda samt kunder interagerar 

med varandra, vilket leder till att de tillsammans skapar produkten. Därför ställer det höga 
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krav på den anställdas personlighet i mötet med kunden. Utstrålningen, attityden och 

beteendet hos den anställda kan vara skillnaden för det upplevda produktvärdet för kunden. 

Arbetsgivarna inom besöksnäringen ser den mänskliga faktorn som en konkurrensfördel 

(Kusluvan et al., 2010). Detta utgör en utmaning då besöksnäringen ofta har en hög 

personalomsättning samt är en näring som ofta erbjuder okvalificerade arbeten (Riley et al., 

2002). En negativ aspekt för de nyanlända är att de ofta har okvalificerade arbeten. Detta 

leder dels till en ekonomisk ojämlikhet i samhället och dels till att vid en eventuell 

lågkonjunktur drabbas dessa arbeten mest (Berglund & Schedin, 2009). Kusluvan et al. 

(2010) beskriver att den höga personalomsättningen inom besöksnäringen gör att det är 

vanligt med stress relaterat till arbetet. Därför är det många som inte upplever en 

tillfredställelse i sitt arbete. Branschen kännetecknas även av att engagemang gentemot 

arbetsgivaren är lågt, vilket bidrar till en svårighet att motivera anställda. Dessa komponenter 

påverkar organisationens prestation och i längden kundernas uppfattning om produkten 

(Kusluvan et al., 2010). Pearlman och Schaffer (2013) beskriver i sin forskning att långsiktiga 

strategier för utbildning av anställda inom besöksnäringen är fördelaktiga. De långsiktiga 

strategierna bidrar till att hantera de utmaningar som finns när det gäller arbetskraften inom 

besöksnäringen. Vidare menar Pearlman och Schaffer att myndigheter bör hjälpa arbetsgivare 

ekonomiskt för fortbildning av arbetstagare, i Sveriges fall skulle detta vara 

Arbetsförmedlingen. Genom fortbildning tillsammans med arbetsgivare och myndigheter 

underlättar det för organisationen att utvecklas organisatoriskt, det blir en tydligare 

karriärstege för anställda inom företaget. Detta skulle bidra till att arbetskraften uppnår en 

större tillfredställelse i sitt arbete som vidare leder till ett högre engagemang i arbetet 

(Pearlman & Schaffer, 2013). Gagliardi (2015) beskriver att kvalificerad arbetskraft som 

nyanlända kan utgöra bidrar till utvecklingen av lokal innovationskraft. Det berikar den 

lokala kunskapsbasen vilket leder till en ökad kreativitet. Nyanlända har en direkt påverkan 

på lokalsamhället genom deras implicita kunskap som arbetsgivare får ta del av. Fang och 

Zhang (2014) beskriver implicit kunskap som kunskap inlärd genom erfarenhet, kulturell 

bakgrund och omgivningen som individen sedan applicerar för att utföra uppgifter. 
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3. Studieområde 
Uppsatsens valda studieområde är Östersunds kommun. Vi studerar turismprogrammet på 

Mittuniversitet i Östersund och därför tycktes det vara intressant att studera näringen på 

platsen utifrån ett annat perspektiv. För att få en uppfattning om det valda studieområdet 

följer här en karta över området samt en beskrivning: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. källa: http://ostersundconvention.se/om-ostersund/   
Figur 2. källa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Östersund_Municipality_in_Jämtland_County.png 

 

Östersunds kommun har cirka 61000 invånare (Carlgren, u.å.) och ligger i Jämtlands län. 

Östersund är den enda staden i kommunen och näringslivet domineras av små företag där 

besöksnäringen är den största näringen. Östersunds kommun har tagit fram en översiktsplan 

för var kommunen ska befinna sig år 2040. Ett tydligt mål är att kommunen ska växa 

befolkningsmässigt genom att attrahera nya medborgare samtidigt som mångfalden ska vara 

en naturlig del i kommunen (Östersunds kommun, 2014). Kommundirektör Anders 

Wennerberg vill sätta en minimigräns på att ta emot 300 nyanlända varje år från och med år 

2017. I år, 2016, anvisades det 107 stycken nyanlända till Östersunds kommun (Ljungmark, 

2016). I övrigt skiljer statistiskt sett inte kommunen sig nämnvärt från medelvärden i Sverige. 

Exempelvis är den öppna arbetslösheten 7,3 procent i Östersunds kommun medan snittet för 

Sverige ligger på 7,8 procent (Carlgren, u.å.).  
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4. Metod  
Detta avsnitt ämnar förklara vår valda metod samt hur studien har utförts. Först följer en 

genomgång av metodval och hur vi har samlat in data. Detta förklaras med hjälp av litteratur 

för att säkerhetsställa att vi använt rätt metod. Nästa steg är en förklaring av urvalet och 

utförandet av metoden där också våra respondenter presenteras. För att sammanfoga avsnittet 

redogörs det vilket etiskt ställningstagande vi tagit samt trovärdigheten och äktheten i 

studien.  

 

4.1 Metodval 
Vår studie har genomförts med kvalitativa metoder. Yin (2013) beskriver att genom 

kvalitativa metoder kan forskaren gå in på djupet och förklara sammanhang i en större 

kontext. Detta är en av aspekterna som motiverar vår valda metod eftersom vi vill förklara 

vilka sammanhang nyanlända befinner sig i. En annan aspekt är det Holme och Solvang 

(1997) beskriver, nämligen att syftet vid kvalitativ metod primärt är att främja förståelse och 

inte förklarande. Vidare menar Holme och Solvang (1997) att det då skapas en djupare 

förståelse för det som studeras. I denna uppsats handlar det inte om att lösa ett 

samhällsproblem, utan uppsatsen ämnar få en djupare förståelse för att kunna dra generella 

slutsatser som andra kan dra nytta av i framtiden. I denna uppsats handlar det om att göra en 

enskild studie på Östersunds kommun för att därmed få fram information som kan hjälpa 

både Östersund men även andra kommuner och regioner. Detta motiverar vår valda metod. 

För att samla in data har vi utfört semistrukturerade intervjuer med relevanta aktörer 

samt utfört en fokusgruppintervju. Finn et al. (2000) beskriver att semistrukturerade 

intervjuer är specifika frågor som möjliggör för respondenten att ge ett utvecklat svar utifrån 

frågorna. Vi ville hitta gemensamma nämnare i de svar som respondenterna ger. Detta för att 

skapa en överblick för de arbetsmarknadsmöjligheter som finns för de nyanlända i dagsläget. 

I kvalitativa intervjuer finns en flexibilitet i frågorna och Bryman (2011) beskriver att nya 

frågor kan formuleras under intervjun som en uppföljning av ett svar från respondenten. 

Vidare beskriver Finn et al. (2000) att fokusgrupper kan vara ett bra komplement till andra 

metoder och att en av huvudfördelarna är att både forskaren och deltagarna får djupare insikt 

i ämnet som diskuteras. Yin (2013) beskriver att en fokusgrupp kallas för just fokusgrupp 

eftersom de består av individer som har någon erfarenhet gemensamt. I detta fall intervjuas 

nyanlända som alla har gemensamt att de går igenom etableringsuppdraget. För att underlätta 

arbetet följde vi hela tiden figuren och förklaringen av Bryman som visas på sida 14: 
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Figur 3. Källa: Bryman (2011) s. 346 

 

4.2 Urval och utförande 
För att metoden skulle utföras på bästa sätt valde vi att dela upp de olika intervjuerna i tre 

olika faser. Detta på grund av att fas 1 antogs komma med fakta och tankar som kunde 

användas i intervjufrågorna till fas 2 och så vidare. Här följer en presentation av 

respondenterna samt en förklaring hur vi gick tillväga. 

 

4.2.1 Fas 1 

Roger Pettersson 
Intervjudatum: 2016-04-04 
Position: Etableringschef på arbetsförmedlingen i Östersund och Hammarstrand 
 
Farid Zareie 
Intervjudatum: 2016-04-07 
Position: Integrationsstrateg på Östersunds kommun 
  
Ylva Lundstedt  
Intervjudatum: 2016-04-11 
Position: Samordnare för språk, integration och arbetsmarknadstjänster på Hermods 
 
Marianne Fredriksson 
Intervjudatum: 2016-04-14 
Position: Samordnare för SFI på Primrose  
 
Tabell 1: Respondenter fas 1 

 

Fas 1 består av semistruktuerade intervjuer med relevanta aktörer som arbetar med 

integration och stöd för inträdet i det svenska samhället. När studien påbörjades 
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utkristalliserades det sig relativt fort att det finns många aktörer som arbetar med denna typ 

av frågor. Därför ansåg vi att denna grupp av aktörer inte kunde uteslutas och är av stor vikt 

för resultatet av undersökningen. Genom en träff med Andrew Sutherland, en tidigare student 

på Mittuniversitetet, fick vi en tydligare bild av vilka som kunde vara bra att kontakta. 

Andrew har arbetat med dessa frågor samt påbörjat ett projekt med liknande karaktär. 

Arbetsförmedlingen, Hermods och SFI valdes då ut och kontakten med kommunen fick vi 

genom intervjun med Arbetsförmedlingen. Dessa aktörer representerar de åtgärder som finns 

för nyanlända för att bli självförsörjande och därför intervjuades inte fler aktörer. Intervjuerna 

utfördes på aktörernas olika kontor och pågick under cirka 40 till 60 minuter. Först 

presenterades syftet och tankarna kring undersökningen och sedan påbörjades en inspelning 

av intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner, därefter transkriberades inspelningen. 

Intervjufrågorna var i grunden liknande till dessa aktörer och återfinns i bilaga 1.  

 

4.2.2 Fas 2 

Torbjörn Rinzén 
Intervju: 2016-04-27 
Position: Grundare av Jämtfald 
Typ av företag: Ett socialt icke vinstdrivande koncept som erbjuder gäster lunch, 
underhållning, utställningar med mera. De har cirka 25 anställda.  
 
Nicky Eby 
Intervju: 2016-04-28 
Position: Hotellchef på Scandic Syd 
Typ av företag: 25 fast anställda och del av den stora hotellkedjan Scandic, bland annat 
med ett hotell till i Östersund. 
 
Anna Kristina Bystedt 
Intervju: 2016-05-03 
Position: Chef på Hotell Emma, ett litet ”Bed and Breakfast” hotell med sex anställda. 
 
Tabell 2: Respondenter fas 2 

 

Fas 2 består av semistruktuerade intervjuer med relevanta aktörer inom besöksnäringen. 

Dessa valdes ut för att få med olika typer av företag, både storleksmässigt, hur de drivs samt 

vad de erbjuder för produkt. Motivet till detta var för att eventuellt hitta skillnader i hur olika 

företag arbetar. Intervjuerna utfördes på samma sätt som i fas 1 och pågick under cirka 30-60 

minuter. Frågorna återfinns i bilaga 2.  
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4.2.3 Fas 3 

Tabell 3: Respondenter fas 3 

 

Fas 3 består av en fokusgrupp med fem nyanlända. Dessa fick vi kontakt med genom 

intervjun i fas 1 med SFI. Vi besökte vid ett senare tillfälle Primrose lokaler på Frösön och 

berättade om vårt arbete under en SFI lektion. Detta för att först ta kontakt med individerna 

innan fokusgruppen skulle utföras. Lektionen som besöktes bestod av deltagare som befann 

sig i sista steget av utbildningen i svenska. Där hamnar individer antingen på grund av de gått 

igenom alla steg eller att de anses vara kapabla till att lära sig språket snabbare. Denna grupp 

valdes ut på grund av att de oftast har varit i Sverige under en längre period och för att 

missförstånden i språket inte skulle bli för stora mellan oss och respondenterna. När vi 

berättade om undersökningen var det till en början svårt att få några individer att ställa upp. 

Exempelvis frågade en person i gruppen vad det innebär för hen att vara med i intervjun. Då 

berättade vi att det innebär enbart att de bistår med tankar och idéer som kan vara till hjälp för 

uppsatsen samt att deltagandet sker anonymt. Då lättades stämningen upp och fem personer 

valde att delta. När fokusgruppen senare utfördes användes ett enskilt rum i Primrose lokaler. 

Vi började med att presentera oss lite mer ingående och vad uppsatsen syfte är, detta för att 

Elsa 
Land: Eritrea 
Kom till Sverige: För 9 månader sen 
Utbildning: Utbildad sjuksköterska 
 
Pablo 
Land: Syrien 
Kom till Sverige: För 17 månader sen 
Utbildning: Utbildad agronom 
 
Samer 
Land: Syrien 
Kom till Sverige: För 17 månader sen 
Utbildning: Utbildad läkare 
 
Muhanned 
Land: Syrien men ursprungligen från Palestina 
Kom till Sverige: För 36 månader sen 
Utbildning: Påbörjad civilingenjörsutbildning 
 
Maria 
Land: Syrien  
Kom till Sverige: För 29 månader sen  
Utbildning: Utbildad inom turism 
 



    17 
 

inte några missförstånd skulle ske. Sedan fick respondenterna skriva ett påhittat namn på en 

lapp som placeras framför varje individ för att underlätta transkriberingen. Därefter 

påbörjades inspelning med hjälp av två telefoner med inspelningsfunktion och pågick i cirka 

40 minuter. För att transkriberingen skulle underlättas ytterligare fördes ett protokoll på när 

någon pratade med hjälp av siffror i den ordningen respondenterna var placerade. Vi försökte 

att blanda gruppen med individer från olika länder och kön. Det var dock svårt då SFI- 

gruppen innehöll många från Syrien och bestod mestadels av män. Individerna har också 

utbildning inom olika områden vilket kan anses problematiskt. Detta eftersom de kanske inte 

har något intresse för besöksnäringen. Vi ansåg ändå att de var relevanta att intervjua 

eftersom de är en del av etableringsuppdraget och därför kan bistå med information om deras 

upplevelser och tankar kring detta. Frågorna återfinns i bilaga 3.  

 

4.3 Etiskt ställningstagande 
Vi har inför varje intervju tydligt redogjort för uppsatsens syfte, därefter har vi informerat 

respondenterna om att deltagande är frivilligt och ställt frågan om de godkänner att intervjun 

spelas in. Detta är helt i enlighet med informationskravet som Bryman (jmf 2011, s.131) 

beskriver. I enlighet med samtyckeskravet som Bryman (jmf 2011, s. 132) beskriver har alla 

respondenter blivit uppmärksammade på att deltagande varit frivilligt. Något som kan 

ifrågasättas i vår undersökning är konfidentialitetskravet då alla respondenter förutom 

deltagarna i fokusgruppen är presenterade med namn och yrkestitel (jmf Bryman, 2011. s. 

132). Vi anser att den information som samlats in i Fas 1 och Fas 2 av undersökning inte 

riskerar att skada respondenterna eftersom de har fått ge sin syn på etableringsuppdraget 

utifrån deras yrkesroll. Vi har dock varit tydliga i mötet med dessa respondenter och ställt 

frågan om hur de vill att vi behandlar deras namn och yrkestitel i arbetet och samtliga har då 

givit sitt samtycke till att bli presenterade med namn och yrkestitel. Det sista etiska 

ställningstagande för svensk forskning beskriver Bryman (jmf 2011, s.132) är 

nyttjandekravet. Våra insamlade uppgifter har inte och kommer inte användas till något annat 

än forskningsändamålet. Om någon vill ta del av vår undersökning kommer de bara kunna ta 

del av den färdiga och publicerade uppsatsen.  

 
4.4 Trovärdighet och äkthet 
Det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet och därför rekommenderas 

triangulering för att säkerställa trovärdigheten i undersökningen (Bryman, 2011). Yin (2013) 

beskriver att triangulering söker bekräftelse från tre olika slags källor. I vår undersökning har 
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vi intervjuat minst tre personer som befinner sig i tre olika delar av etableringsuppdraget för 

att få deras bild av hur det är utformat och fungerar. För att återkoppla till syftet vilket ämnar 

undersöka om besöksnäringen kan fungera som en väg in i arbetslivet för nyanlända har tre 

olika verksamheter intervjuats. Utöver det gör genomgången av tidigare forskning att vi 

bedömer därför att vi har en hög trovärdighet i vårt resultat. Vidare beskriver Bryman (2011) 

att överförbarheten syftar till att ge en bild över huruvida studien kan överföras till någon 

annan social kontext eller situation. Vi menar att eftersom uppsatsen behandlar universella 

ting så som kultur, språk och arbetsliv går det att applicera studien på andra områden 

framförallt i Sverige. Etableringsuppdraget finns nationellt, hotellbranschen är internationell, 

kultur och språk är även internationella. Bryman (2011) beskriver att pålitligheten i 

undersökningen är beroende av hur transparant materialet är, detta genom att ge en 

fullständig redogörelse för forskningsprocessen och tillgängliggöra relevant material för 

externa granskare. Vi menar att vi har varit öppna i vår forskning inför både handledare och 

examinator men även respondenterna i undersökningen och därför bör vår undersökning 

anses vara pålitlig. Vad gäller att styrka och konfirmera beskriver Bryman (2011) att det är 

svårt att få någon fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning, därför bör vi 

försöka säkerställa att vi inte medvetet låtit personliga värderingar och teoretisk inriktning 

påverka slutsatserna från undersökningen. Vi upplever att detta bidragit till att säkerställa 

objektiviteten. Vad gäller reliabilitet beskriver Bryman (2011) att det rör vilka 

forskningspolitiska konsekvenser undersökningen har i allmänhet. Huruvida studien 

förmedlar en rättvis bild av uppfattningarna i gruppen som studerats och om den bidrar till att 

öka förståelsen för respondenterna över den sociala verklighet de lever i samt om det finns 

möjlighet att förbättra den sociala situationen (Bryman, 2011). Vi har på ett objektivt sätt 

försökt bredda förståelsen för hur etableringsinsatserna fungerar och om besöksnäringen kan 

fungera som en väg in i arbetslivet för nyanlända. Därmed vill vi kunna tillföra något till både 

näringslivet och de nyanlända för att vi ska kunna bygga ett mångkulturellt Sverige. Slutligen 

ska det tilläggas att tidsaspekten av uppsatsen kan göra att viktiga aspekter missas och att det 

skulle vara möjligt att göra fler intervjuer för ytterligare säkerställa vårt resultat, analys samt 

slutsats.  
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5. Olika perspektiv på etableringen för nyanlända 

Detta avsnitt syftar till att presentera resultaten av datainsamlingen. För att få en förståelse 

hur det fungerar för nyanlända följer först en kort redogörelse av etableringsuppdragets 

funktion i Östersund kommun. Därefter presenteras resultaten av den insamlade datan under 

olika rubriker där svaren från respondenterna redovisas tillsammans.  

 

5.1 Etableringsuppdraget 

Inom ramen för etableringsuppdraget har deltagarna rätt till stöd under 24 månader. 

Arbetsförmedlingen upprättar aktiviteter åt deltagarna för att de ska sysselsättas åtta timmar 

per dag. Grunden ligger i att medverka på SFI för att lära sig det svenska språket, vilket halva 

dagen ägnas åt. Sedan får varje individ anpassade aktiviteter utifrån deras behov (Pettersson, 

Arbetsförmedlingen).  

Primrose är en av aktörerna som erbjuder utbildning, i första hand SFI men även 

gymnasieutbildningar. Utifrån tidigare utbildningsnivå tilldelas deltagarna olika timmar med 

SFI och i olika grupper. Om utbildningssamordnaren finner det nödvändigt beviljas en person 

upp till 24 månader med SFI, efter det finns möjligheter till vidareutbildning i 

gymnasiekursen svenska som andraspråk. Om det finns svårigheter i inlärningsprocessen sker 

en utredning om eventuella inlärningssvårigheter (Fredriksson, SFI).  

Hermods är en utbildningsenhet som hjälper till med diverse uppgifter. När en person 

kommer till ett nytt land från en helt annan kultur kan grundläggande saker vara viktiga att 

lära sig. Därför erbjuder Hermods ett program som kallas för grundläggande moduler, där 

deltagarna deltar i samhällsorientering. Ett exempel på detta är att lära sig hushålla med sin 

egen ekonomi då det kan skilja sig väsentligt åt mot ursprungslandets system. I programmet 

ingår även en praktikperiod för att lära sig det svenska språket. Deltagarna blir då placerade 

på olika företag för att snabbare kunna ta till sig hur det svenska språket används i vardagen 

samt hur fackspråk på företag fungerar. Hermods erbjuder även ett program som heter 

meritportfölj där de med akademisk bakgrund eller annan högre utbildning får individuell 

studieyrkesvägledning för att kunna validera sina kunskaper och betyg (Lundstedt, Hermods). 

Målet för etableringsuppdraget är att individerna ska kunna börja arbeta eller vidareutbilda 

sig direkt efter avslutat uppdrag (Pettersson, Arbetsförmedlingen).  
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5.2 Barriärer i systemet kring etableringsuppdraget 

Arbetsförmedlingens huvuduppdrag är att individer ska hamna i sysselsättning och de har två 

kunder, arbetsgivare samt arbetssökande. Arbetsförmedlingen i Östersunds kommun ser ljust 

på framtiden och enligt Pettersson har de för tillfället många beställningar inne från 

arbetsgivare. Han menar dock att eftersom de nyanlända som ingår i etableringsuppdraget 

kommer från många olika slags bakgrunder är det olika svårt att matcha dem mot 

arbetsmarknaden. Därför är det viktigt med den individuella etableringsplanen eftersom 

individer har olika förutsättningar utifrån arv och miljö. 

 
Figur 4. Källa: Mailkonversation med Roger Pettersson, Arbetsförmedlingen i Östersund (2016-04-05). 

 

Bilden ovan visar hur många som var kvar i etableringsuppdraget under olika månader år 

2014 och år 2015 i Östersund. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var det 28 % som hade ett 

arbete eller praktik när de avslutade uppdraget år 2014. År 2015 var siffran 27 %. 

(Mailkonversation med Pettersson 2016-04-05). Zareie på Östersunds kommun berättar att de 

har en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om vilka mål som ska finnas för 

etableringsprocessen vilka är generella och övergripande. Detta för att hela tiden utveckla 

insatserna. För en tid sedan påbörjades en processkartläggning internt inom kommunen. 

Zareie förklarar att resultatet av den visar på att kommunikationen måste bli bättre mellan alla 

myndigheter och aktörer som erbjuder eventuella praktikplatser. Det viktigaste är att komma 

fram till konkreta åtgärder för att kommunikationen ska bli bättre, vilket är något som det 

arbetas med för tillfället inom kommunen. Pettersson säger att Arbetsförmedlingen inte kan 

lösa alla praktiska bitar själv utan belyser vikten av ett samarbete mellan alla aktörer i 

samhället och vilka möjligheter det innebär för Norrlands inland: 
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”Alltså Arbetsförmedlingen kan ju inte lösa det här själv men om alla jobbar tillsammans, 

offentlig förvaltning, den privata sidan och alla aktörer då kan vi lösa det här. Det är då en 

fantastisk förutsättning egentligen, i Norrlands inland pratar vi om avbefolkning, skolor får 

stängas, service försvinner och helt plötsligt pratar vi om att vi måste bygga skolor och 

inrätta affärer, så det är fantastiska möjligheter som finns” 

 

För att skapa en bättre struktur inom etableringen av nyanlända beskriver Zareie att det bör 

tittas mer på naturliga flöden in till kommunala arbeten. Kommunen har en person anställd 

som etableringskoordinator, denna tjänst innebär en delad anställning på både 

Arbetsförmedlingen och kommunen. Syftet med tjänsten är att etablera människor inom 

ramen för etableringsuppdraget, att hitta sysselsättning för människor. Detta innebär stora 

påfrestningar på en person som jagar praktikplatser, nystartsjobb eller instegsjobb på olika 

arbetsplatser. En etableringskoordinator ska inte behövas menar Zareie och enstaka 

praktikplatser här och där räcker inte. Det finns fler aktörer som arbetar med etablering på 

arbetsmarknaden, bland annat utbildningssamordnare som inom ramen för sin utbildning ska 

erbjuda praktik till sina deltagare. Hermods är en av dessa utbildningssamordnare som 

upplevt problem med att hitta praktikplatser:  
 

“Vi har verkligen fått slagits oss fram. Det är ju många aktörer som kämpar om samma 

praktikplatser och det finns ingen samordning i stort, det gör de inte. Det är väl det som jag 

kan se som ett litet problem, vi har ju vårt uppdrag att vi ska ordna praktikplatser. 

Arbetsförmedlingen har också en person anställd som jobbar med att ordna praktikplatser, 

andra leverantörer jobbar också med praktikplatser, så risken är att det kan bli lite kaka på 

kaka ibland” (Lundstedt, Hermods) 

 

Eby på Scandic Syd berättar att det finns en problematik i hur systemet fungerar för tillfället. 

När en person är med i etableringsuppdraget letar de ansvariga aktörerna efter praktikplatser 

och språkpraktiker. När en praktikplats hittas blir det inte en regelrätt intervju med personen 

utan Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren pratar då över huvudet på personen som ska ha 

praktiken menar Eby. Vidare beskriver hon att kontrakt skrivs på och de nyanlända har svårt 

att hänga med i vad som sägs. Det är helt enkelt för mycket formalia som ska vara på plats.  

Zareie på kommunen har en god överblick över alla instanser och han uttrycker sin oro:  
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 “Jag är lite orolig faktiskt för framtiden. Det finns lite motsättningar i våra uppdrag […] 

Arbetsförmedlingen uppdrag är att se till att folk går in i sysselsättning och det kan betyda en 

praktikplats på tre månader och det har man under en två års period. Du har alla typer av 

insatser och stöd under två år. Sen efter de två åren så vet man inte riktigt vad som händer. 

För då är de borta, då finns det inte alla de här typerna av stöd längre. Det är jättesvårt” 

 

5.3 Arbetsmarknadens betydelse 
Det finns en konsensus bland respondenterna att en av de viktigaste delarna för integration är 

att komma i arbete. Detta beskriver bland annan Lundstedt på Hermods: 
 

”Jag tänker att det är bara att komma in arbete som är det viktiga, behovet av jobb är 

oerhört stort och kommer att öka dramatiskt, sen är det också bevisat att har man ett jobb så 

är det mycket enklare att få ett annat” 

 

Bystedt på Hotell Emma tror att individer lär sig snabbare att komma in i det svenska 

samhället genom att få komma ut i det “verkliga” livet. Med det menar hon att det är viktigt 

att komma in på arbetsplatser för att på det sättet umgås med svenskar samt arbeta 

tillsammans med svenskar. Pablo i fokusgruppen menar också att kontakten med svenskar är 

viktig, något som en praktikplats kan erbjuda. Därför är han missnöjd med att hans praktik på 

kommunen bara varade i två veckor. På samma sätt menar Maria från fokusgruppen att 

konkurrensen om arbeten är hård, det finns svenskar som är arbetslösa som också konkurrerar 

om arbeten. Hon upplever att svenskar ofta har en förtur till arbeten.   

Sociala företag som Jämtfald är en aktör som erbjuder många olika slags vägar att 

komma i sysselsättning. De har många positioner inom organisationen, exempelvis servering, 

disk, kallskänka, konferenspersonal med mera. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen 

har Jämtfald tagit emot praktikanter, vilket i många fall har lett till en vidare anställning. 

Rinzén på Jämtfald berättar att de erbjuder andra vägar in i sysselsättning för de som befinner 

sig långt ifrån arbetsmarknaden. Blanda annat arbetsträning på cirka 25 procent där det 

handlar om att få ett socialt liv och coaching. Idag finns det till och med några volontärer på 

Jämtfald som är där för gemenskapen och tycker det är kul att göra något på sin fritid. Detta 

stycke leder oss vidare till hur det egentligen fungerar för att komma in i samhället och på 

arbetsmarknaden. 

 



    23 
 

5.4 Habitus - Att navigera fältet med hjälp av kapitalet 
Petterson på Arbetsförmedlingen beskriver att ansvaret för integration faller på kommunen 

och menar att Arbetsförmedlingen bara har ett samordningsansvar. Ansvaret innebär att 

Arbetsförmedlingen samordnar det aktiviteter som nyanlända medverkar på under deras tid 

inom etableringsuppdraget. Alla olika insatser är viktiga, framförallt samhällsorienteringen 

menar Pettersson. I motsättning till Arbetsförmedlingens svar om att integrationsansvaret 

ligger på kommunen menar Zareie att ansvaret ligger hos Arbetsförmedlingen. I enlighet med 

det nationella direktivet som finns är det Arbetsförmedlingen som har grundläggande ansvar 

för integrationen. Pablo i fokusgruppen anser att kommunen måste ta ett större ansvar:  
 

“Kommunen ger praktik för bara 2 eller 3 veckor. De måste ta ansvar för att integrera 

invandrare” 

 

Lundstedt på Hermods beskriver att under de första åren finns mycket insatser för de 

nyanlända, det händer mycket på kort tid. Rinzén på Jämtfald beskriver på samma sätt att det 

finns instanser i samhället som arbetar med nyanlända och att hjälpa människor. Vad som 

saknas är någon som arbetar med framtidsutsikterna för individer menar han. I fokusgruppen 

säger både Pablo och Samer att det är svårt att se en framtid i Östersund eftersom de inte getts 

möjlighet att använda deras formella utbildning. Rinzén menar att nyckeln till att lösa mycket 

problematik i samhället bygger på att individer finner en tro på framtiden. Zareie på 

kommunen vill att det ska skapas förutsättningar och arenor för individer och de grupper som 

kommer hit, för att de själva ska kunna bestämma villkoren för sina liv. Främst handlar det 

om att inte kategorisera människor vilket är vanligt i Sverige enligt Zareie. Rinzén pratar om 

samma sak och menar att det är ett samhällsproblem. Därför är det är en viktig del av 

Jämtfalds arbete: 
 

“Jag bestämde mig att skapa en mötesplats som handlar om en alkoholfri mötesplats där alla 

människor ska vara lika mycket värda. Det spelar ingen roll om du har en droghistorik eller 

du kommer som nyanländ eller någonting. Meningen var att skapa en mötesplats där alla 

känner sig lika mycket värda […] Här på Jämtfald är det ungefär 25 personer varje dag från 

åtta till nio olika nationaliteter”  
 

Vidare beskriver Rinzén att människor egentligen inte är “rasister” utan det handlar om att 

olika grupperingar i samhället vill ha någon att “sparka” på. Afghanerna är en grupp, 
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alkoholisterna en annan och överklassen en tredje och så vidare. Det bildar subkulturer och 

det blir lätt att sparka på de som befinner sig längst ner i samhället, vilket i många fall blir de 

nyanlända anser Rinzén. Zareie på kommunen menar att samhället behöver skapa fler 

officiella nätverk för att mötas som människor och inte som grupper. Rinzén berättar att på 

Jämtfald avdramatiseras mycket av samhällsnormerna. Där kan alla människor bidra med 

något:  
 

“Det som är gemensamt för allihop som är här är att allihop har haft problem att ens få en 

praktikplats, idag så serverar vi mellan 50-150 lunch om dagen, vi får super betyg utav alla 

för vår mat och det är människor som inte ens fått en praktikplats. Och det visar ju att 

människor kan”  
 

På samma sätt beskriver Zareie att näringslivet är bättre på att fånga upp människor än vad 

kommunen är: 
 

“Statistiken visar på att näringslivet faktiskt är bättre på att fånga upp människor än vad 

kommunen är. Det beror på att de kanske till och med avdramatiserar hela frågan. Dom ser 

personer på listan hos Arbetsförmedlingen som kompetenser, inte som sociala frågor och inte 

människor som behöver omhändertas. Så man ger makten till individen än att försöka få in 

dem i någon slags inkludering som baseras på våra villkor och inte deras.” 

 

Det framgår även av rösterna från näringslivet, möjligheten att utföra arbetsuppgiften är det 

primära när de anställer. Bland annat säger Bystedt på Hotell Emma: 
 

“Det är A och O att man är serviceminded, att man brinner för service och att hjälpa 

människor och då spelar det ingen roll vilken nationalitet man har utan det är det är de som 

är det primära” 

 

Utifrån Arbetsförmedlingens perspektiv beskriver Pettersson att arbetsmarknaden och dess 

arbetsgivare står inför utmaningar men är samtidigt försiktigt optimistisk: 
 

“Arbetsgivarna ska ju också vänja sig vid den här gruppen, det är lättare nu tycker jag att få 

ut folk på arbetsmarknaden. Alltså det har ju varit ett antal folkvandringar, exempelvis 

finländska arbetskraftsinvandringen. Vi har ju haft tidigare flyktingvågor från Iran och 
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Balkan så det är ju ingen nyhet för oss egentligen och ibland kanske vi glömmer bort det. Vi 

har ju faktiskt upplevt det här förut och gjort det förut och det har fungerat jättebra”  
 

Eby på Scandic Syd beskriver att det även finns kulturskillnader som utgör en utmaning. För 

vissa kan det vara svårt att vänja sig vid att arbeta på en jämställd arbetsplats och att svara 

inför en kvinnlig chef. Arbetet kräver att entusiasmera, engagera och utveckla personalen och 

är individen inte trygg med en kvinnlig chef kan det vara svårt att prata om de saker som 

behövs för att uppnå just detta: 
 

”Då får man tänka på var kommer de här kvinnorna ifrån? Dom kommer kanske ifrån länder 

där de inte har fått ha en plats, de har varit hemma och inte fått träffa män. Inte fått vara i en 

organisation där man blandar kvinnor och män, där allting är jämlikt och öppet. Vi får säga 

vad vi vill och vi får klä oss hur vi vill. Många kanske är icke troende, man visar kanske inte 

alltid respekt till män eller äldre. Det finns så många olika parametrar som spelar roll i det 

här. Efter en lång tid på flykt eller resa och ska bosätta sig här, då ska man anpassa sig 

ganska snabbt till ett helt nytt samhälle och en helt ny kultur. Jätte, jättesvårt kan jag tänka 

för många” 

 

Denna utmaning är inte enbart kopplad till arbetsgivaren. Eby beskriver hur både gäster och 

medarbetare påverkar organisationen: 
 

”Jag vill jättegärna vara med i det här, men jag börjar inse vidden av det. Jag kan ju vilja, 

men jag kan ju ha medarbetare här som absolut inte vill, hur får jag med dem? För det 

handlar ju också om att vi ska vara ett accepterande företag, vi ska främja mångfald. Det kan 

stå i vår policys, men det är ju inget jag frågar vid en rekrytering, men det kanske är något 

som vi bör ta med”  
 

Eby på Scandic Syd vill väldigt gärna anställa personer med utomeuropeisk bakgrund men 

upplever att besökare börjar reagera på det. Besökarna lämnar kommentarer på populära 

bokningssidor så som booking och tripadvisor om språkkunskaperna på de anställda. Det blir 

ett dilemma som är svårt att förhålla sig till när det finns ett behov av att anställa nyanlända 

som besökarna inte ser menar Eby: 
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“Det är ju en mental resa för mig och det är en mental resa för medarbetarna. Att se att vi 

vill ju faktiskt göra gott, vi behöver hjälpa och vi behöver faktiskt nya medarbetare som 

kommer från andra länder som har idéer eller är mer kreativa. Hur får vi ihop det med då 

gäster som har andra åsikter och tankar?”  
 

Deltagarna i fokusgruppen upplever en likande problematik i samhället överlag. De är 

intresserade av att skapa ett kontaktnät med svenska personer men upplever att det är svårt. 

Bland annat berättar Muhannad att han har svårt att interagera med sina granne som endast 

hälsar på honom sporadiskt. Trots att Muhannad själv upplever att han verkligen försöker få 

kontakt. Maria upplever att äldre människor är rädda för människor med en annan bakgrund. 

Hon tror att det kan bero på att det är nytt för dem och att de har svårare att vänja sig. 

Sist i detta stycke beskriver Petterson på Arbetsförmedlingen sin optimism i frågan kring 

integration: 
 

“Det består utav två delar, att det är någon som vill integreras och att det är någon som vill 

att de integreras. Jag ser det här som en möjlighet, alltså om fem år ska vi kunna titta tillbaks 

och säga, vad bra vi gjorde det här! Tack vare att vi gjort det här så står vi här framme nu, vi 

har en befolkningsökning i Östersunds kommun” 

 

5.5 Det svenska språket 
Under intervjuerna har det svenska språket varit ett ämne som återkommit i samtliga 

diskussioner. Även om språkets betydelse för att arbeta i Sverige varit en intervjufråga har 

nästan alla respondenterna börjat diskutera kring språket innan vi hunnit ställa frågan själva. 

Det finns lite olika tankar kring hur ”bra” svenska nyanlända behöver kunna för att arbeta 

men också för att ta sig fram i samhället. Bland annat säger Rinzén på Jämtfald: 
 

“Det finns en språkbarriär, man ska tänka att ett genomsnittsföretag i Jämtland är mellan en 

till fem anställda och att då plocka in någon som kanske inte kan kommunicera speciellt bra 

på svenska eller ens engelska med en Jämtländsk företagare, då kan det blir stora problem. 

Absolut är språkbarriären ett hinder, det är nånting som man måste komma över”  
 

När frågan ställs till fokusgruppen om språkets betydelse på arbetet säger Elsa: 
 

”Ja man måste prata bra svenska, språket går först” 
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Samer beskriver språket betydelse för hans framtid: 
 

”Språket är nyckeln till att arbeta i Sverige för att förstå kultur och traditioner, det 

är huvudnyckeln. Eftersom att jag är läkare är jag i behov av att lära mig mycket svenska för 

att förstå patienter och för att patienter ska förstå mig” 
 

När diskussionen går lite djupare och fokuseras på besöksnäringen specifikt blir det 

lite annat tänk kring språket. Bland annat beskriver Rinzén på Jämtfald: 
 

“Alla ska lära sig svenska, alla måste lära sig svenska. Men jag kan säga om vi varit väldigt 

få så hade det varit en stor barriär men nu är vi väldigt många […] När man är fler så går 

det lättare, väldigt många pratar inte engelska heller […] Vi hittar sättet att prata med 

varandra, igenom varandra. Så att jag skulle vilja säga att det tillför faktiskt någonting, det 

är inte bara ett problem. Utan det tillför någonting i företagskulturen, att vi kommer från 

olika ställen och vi har lite olika språk och där vårt gemensamma intresse är att utveckla 

varandra. Så att jag skulle vilja säga att det inte är ett stort problem det är de inte”   
 

Zareie på kommunen är inne på frågan ur ett större perspektiv och beskriver att språket har en 

överdriven betydelse. Om det ska vara arbetsmarknadsfrågor som är nyckeln till att integreras 

i samhället borde det inte ha någon betydelse vilket språk individen talar, bara denne har ett 

arbete. Vidare menar Zaire att personer blir bedömda efter sin språkanvändning. På vilket sätt 

språket används kan handla om dialekt, tonfall eller hur en person ser ut när den pratar. Detta 

är överdrivit enligt Zareie och ta sig själv som exempel: 
 

“Hör man mig på radio utan att nämna mitt namn så kanske man uppfattar mig som 

någonting helt annat. Men ser man mig helt plötsligt så kanske man uppfattas på ett helt 

annat sätt” 

 

Bystedt på Hotell Emma diskuterar också kring vad andra språk kan ha för betydelse för 

besöksnäringen och menar att det går vända på frågan om betydelsen av det svenska språket. 

Bystedt menar att hon skulle behöva lära sig både tyska, franska och spanska för att kunna 

konversera bättre med sina gäster. Pablo i fokusgruppen berättar att han har andra 

språkkunskaper som han ännu inte haft nytta av i Sverige: 
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“Jag pratar engelska och franska och lite svenska och arabiska. Jag kan jobba inom turism, 

varför inte?” 

 

Bystedt fortsätter att diskuterar hur hon ser på språket och berättar att det också handlar 

mycket om vilka gäster hon har: 
 

“Det kan ju vara många som är äldre och som inte har så stora kunskaper i engelska, så 

skulle jag ha någon som står i receptionen som bara prata engelska, då blir det lite svårt. 

Just då tror jag att det är viktigt, speciellt på ett litet hotell som Hotell Emma är. Här är man 

ensam att jobba i reception. Är man flera på ett större hotell då jag tror inte det är lika 

viktigt för då har man ändå en svensktalande som kan gå in och hjälpa till en sån gång”  
 

När det handlar om att lära sig det svenska språket i arbetsmiljö genom arbete eller 

språkpraktik är alla respondenter inne på samma spår. Det går fortare att lära sig och det blir 

ett annorlunda språk än på SFI. Rinzén på Jämtfald tycker att SFI är bra och att nyanlända lär 

sig det teoretiska men menar samtidigt att det är viktigt att komma ut i verksamheter för att 

träffa nya människor: 
 

“Vi har flera exempel, Rami min chefskock säger att han har lärt sig mera svenska på tre 

månader här än vad han gjorde på två år på SFI. Det är för att om det kommer en svensk 

person och frågar vad är det för nånting i maten? Då måste du lära dig och du känner att du 

vill kunna svara och då tar man reda på det” 

 

Eby på Scandic Syd beskriver att språket utgör en barriär som är svår att hantera. Det finns 

olika aspekter av problematiken kring språket. Att interagera med gäster är det viktigaste 

inom ett serviceyrke och känner individer sig inte trygga i språket kan det göra att personer 

undviker att prata. Att kunna ta till sig instruktioner är också viktigt, ibland kan det vara en 

person som säger ja, fast den inte förstår menar Eby. Bystedt på Hotell Emma berättar att hon 

anställt en student med utomeuropeisk bakgrund som arbetar extra ibland. Han hjälper främst 

till med att städa för att han inte behärskar språket tillräckligt bra för att arbeta i receptionen. 

Hon berättar att han är intresserad av att lära sig svenska med anledning av att kunna 

kommunicera och föra sig lättare i samhället. Det är dock svårt att lära sig svenska och det tar 

tid vilket kräver tålamod från både anställda och individen som ska lära sig menar Bystedt. 
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När en person deltar i etableringsuppdraget är språkpraktik en del av det. Lundstedt på 

Hermods beskriver att det är många intressenter och grupper i samhället som är ute efter olika 

sorters praktikplatser generellt, vilket gör det komplicerat. Språkpraktik ses som något 

positivt av respondenterna men det ställer samtidigt krav på arbetsgivarna som inte alltid 

uppfylls. Eby på Scandic Syd menar att det är en bra möjlighet för att lära sig svenska. Det är 

dock viktigt att vara uppmärksam och det kräver en hel del arbete från både arbetsgivare samt 

arbetstagare. Det slutgiltiga resultatet beror på hur mycket tid som lagts ner, hur stor vilja 

individen har och de individuella förutsättningarna för att ta till sig språket menar Eby. På 

samma sätt menar Pablo i fokusgruppen att: 
 

“Om du går till språkpraktik måste det vara språkpraktik, inte bara arbeta utan att träna ditt 

språk”  
 

Maria fyller i: 
 

“Jag hade praktik 2 veckor i ett kök och det var jättesvårt. Dom pratade inte med mig där, 

utan sa bara till mig att göra det och göra det. Jag gick dit för att träna mitt språk, men mitt 

språk blev sämre”  
 

Fokusgruppen diskuterar också kring vart det är mest effektivt att ha språkpraktik. Blanda 

annat säger Muhanned: 
 

”Praktik på kommunen är bättre än att ”jobba” på restaurang eller annan plats. För 

kommunen är en myndighet” 

 

Eby på Scandic Syd berättar att det är svårt att utvärdera för en arbetsgivare om en 

språkpraktik har varit lyckad. Det fungerar för vissa men inte för alla. Ett exempel på när det 

inte fungerar är enligt Eby när personer hamnar på en arbetsplats med personer som pratar 

samma språk. Då blir det lätt grupperingar och svenskan praktiseras inte tillräckligt. Även om 

det finns en stor vilja att hjälpa till med praktikplatser är det inte alltid lätt utifrån 

verksamheten. På Scandic Syd tar de emot nyanlända på bland annat språkpraktik och 

instegsjobb men beskriver också problematiken: 
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”Efterfrågan på platser är jättestor. Vi får många frågor, mest hela tiden och vi är en liten 

arbetsplats. Vi vill gärna hjälpa till, men vi kan inte alltid hjälpa till så mycket som behovet 

är. Vilket gör det lite komplicerat”  
 

Bystedt beskriver på samma vis att det är svårt att erbjuda praktikplatser utifrån hennes 

verksamhet på Hotell Emma:  

 

“Arbetsförmedlingen har ringt vid ett tillfälle men det var ganska länge sen, just vid det 

tillfället när de ringde hade jag både en person som arbetstränade och jag har också 

praktikanter ifrån gymnasieskolan och även en del från grundskolan. Just då passade det inte 

i tiden att jag kunde ta emot någon, jag kan inte ha så många praktikanter samtidigt eftersom 

det inte är som på ett stort hotell att man har specifikt en städ avdelning och man har en 

avdelning för det och det” 

 

Under fokusgruppen kommer också en annan diskussion upp som egentligen går ifrån vårt 

syfte men tål att tänkas på. Fokus ligger på nyanlända inom etableringsuppdraget men innan 

individerna får uppehållstillstånd är det olika lång väntan för de som kommer till Sverige. 

Pablo berättar att han sov i 7 månader och gjorde ingenting innan han fick beviljat 

uppehållstillstånd. Samer berättar: 
 

“Man behöver kunna prata svenska från början. När man kommer till Sverige ska man börja 

nästa vecka med det. Det tar lång tid innan man får uppehållstillstånd, så den tiden är tom” 

 

5.6 Besöksnäringen som arbetsplats 
En del av syftet är att undersöka besöksnäringen och om det kan vara en väg in på 

arbetsmarknaden för nyanlända. När vi mot slutet av intervjuerna kom in på frågor kring 

besöksnäringen specifikt var alla respondenterna positiva emot näringens betydelse. 

Lundstedt berättar bland annat: 
 

“Besöksnäringen är en jätteviktig och en bra bransch, den är så bred. Det finns ju inte bara 

jobb för de som inte har någon utbildning utan ekonomichefer, destinationsutvecklare, det 

finns ju hela spektrat, hotellchefer, receptionschefer och så vidare” 

 

Eby på Scandic Syd är positiv men ser risker på sikt: 
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”För att hjälpa våra världsmedborgare är det en jättebra bransch att börja i för att många 

av dem som kommer har ju jobbat i den här branschen hemma. De har jobbat som kock eller 

i städet eller varit guide eller något sådant. Det är egentligen samma sak, men det blir olika 

språk. Då blir det lätt för dem att komma in i vår bransch. Det som är risken är att dem 

hamnar på jobb som är på en lägre nivå, att man börjar med städ, disk och får svårt att 

komma upp sen” 

 

I fokusgruppen var Elsa, Pablo och Maria positiva till att arbeta inom besöksnäringen för att 

komma in i språket och samhället. Samer och Muhannad vill helst inte arbeta inom 

besöksnäringen eftersom de vill komma igång med arbetet inom sina respektive utbildningar. 

De anser dock båda att de behöver lära sig det svenska språket bättre och hur samhället 

fungerar innan de är kapabla till att arbeta som läkare och civilingenjör. Elsa väntar på sin 

legitimation och vill arbeta med något tills hon får den. Som vi tidigare skrivit om berättar 

Pablo att hans språkkunskaper kan komma till användning vid ett arbete inom 

besöksnäringen. Pettersson menar att besöksnäringen absolut kan vara ett bra tillfälle för att 

få arbetslivserfarenhet, samtidigt är det viktigt att se till individen vad dennes behov är. Har 

en person en utbildnings och yrkesbakgrund som läkare, lärare eller något annat 

kvalifikationsyrke ska denne arbeta med det i Sverige också, annars vore det slöseri med 

kompetens.  

Kvalifikationer för att arbeta inom näringen handlar till stor del om ha rätt 

personlighet. Eby på Scandic säger bland annat: 
 

”Jobbar man i denna bransch ska man vara öppen och nyfiken och ställa frågor och ha rätt 

bemötande. Alla jobbar ju i och för sig med service idag, alla branscher. Det blir otroligt 

mycket viktigare att ha rätt inställning och har man det och vill så tror jag att vi kan komma 

jätte, jätte långt”  
 

Likadant är det när det handlar om praktik enligt Bystedt på Hotell Emma: 
 

“Alltid oavsett vad praktikanten kommer ifrån så är det viktigt att de själv vill komma hit på 

praktik därför att de är intresserad av serviceyrket och att möta människor på olika sätt och 

att de ska ett genuint och äkta intresse för det”  
 



    32 
 

Eby berättar också att Scandics Syds rekryteringsprocess förespråkar mångfald och även om 

tidigare erfarenheter och utbildning är två viktiga aspekter är det ändå personligheten som 

ofta fäller avgörandet.  

Som tidigare beskrivits är besöksnäringen en näring där tröskeln är relativt låg för 

att komma in på arbetsmarknaden dock finns det också andra aspekter att tänka på som 

personalomsättning. Där är det olika tongångar mellan aktörerna inom näringen, Bystedt på 

Hotell Emma berättar: 

 

“Vi har ingen hög personalomsättning på det här hotellet så att det är ju inte så ofta som att 

det är platser lediga. Det är väldigt, väldigt sällan och då i regel har jag haft extrapersonal 

som har gått in och de hamnar ju till sist på en företrädes-lista och då blir de tillfrågade först 

i och med att det är ju enligt avtal”  
 

Eby berättar att Scandic Syd har en hög personalomsättning som är både positiv och negativ. 

Även om det ger arbetstillfällen bidrar också en hög personalomsättning till att sänka statusen 

på yrket och då blir löneutvecklingen lidande. Därför är det svårt att rekrytera den kompetens 

som faktiskt behövs i verksamheten, det finns en fara i att denna utveckling fortsätter för 

branschen. Det är och förblir en genomfartsbransch där en person arbetar ett par år för att 

sedan gå vidare till en annan bransch. Då är det svårt att få kontinuitet i verksamheten menar 

Eby. För att hantera den problematik har Scandic ett internt talangprogram som 10-15 

personer får chansen att gå varje år. Att ta tillvara kompetens och erbjuda möjligheten att 

bygga en karriär internt är väldigt viktigt för verksamheten. Vad som krävs är dock att 

personerna är öppna för att eventuellt behöva flytta till en annan stad eftersom på en ort som 

Östersund kan det finnas begränsade karriärmöjligheter berättar Eby. 

Lundstedt på Hermods berättar att det finns ett stort behov av att anställa nyanlända 

inom besöksnäringen. Exempelvis finns det ingen idag som erbjuder besöksmål för de med 

arabisk eller afrikansk bakgrund i Jämtland. Lundstedt menar att dessa influenser behövs 

inom besöksnäringen genom nytänkande och kreativa tankar kring hur vi ska utveckla 

besöksnäringen i regionen. Besöksnäringen kan dra nytta av att anställa nyanlända, vilket kan 

ge en ny dimension till produkterbjudandet enligt många av respondenterna. Bystedt på 

Hotell Emma berättar: 
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“De kommer ju ifrån andra kulturer och jag tror säkert det finns mycket att lära på så sätt 

[...] Det finns säkert många bra idéer och mycket stor kunskap som vi kan få som tillför oss 

väldigt mycket och kan få oss attraktivare, det tror jag definitivt”  
 

Rinzén på Jämtfald säger att han redan sett att besöksnäringen i Östersund fått nya influenser 

av nyanlända och berättar bland annat en historia om falafeln Jämtfald erbjuder: 
 

“Er falafel är den godaste falafeln vi någonsin käkat och jag kommer ändå från Malmö, 

falafelns huvudstad sa en kund till mig [...] Då har man ju ett stort värde i Jämtland. 

Jämtland har den godaste falafeln till och med godare än Skåne, det är inte jämtlänningar 

som har skapat den, det är våra kamrater från Syrien” 
 

När vi frågar Fokusgruppen om vad det tänker kring besöksnäringen i Östersund börja de 

prata i mun på varandra och de kommer med många tankar och idéer. Först och främst är 

gruppen enig om att Östersund inte är en turiststad utifrån deras perspektiv. Bland annat säger 

Pablo: 
 

“Ni tänker bara på naturturism. Är det rätt?”  
 

Gruppen menar att det inte finns de faciliteter som behövs för att kunna erbjuda gäster det de 

behöver. Att affärerna stänger tidigt och att det inte finns tillräckligt bra busstrafik är saker 

som diskuteras. Sedan tycker gruppen att storsjön utnyttjas för lite och där borde mer 

restauranger och caféer finnas. Östersund är en vacker stad och har fin natur är alla eniga om 

men det är räcker inte för att folk ska komma. Bland annat menar Maria att det idag kommer 

många människor från grannländerna och Tyskland men när de är på plats måste det finnas 

saker att göra. Pablo säger att besökarna måste komma hem igen och berätta för sina 

kompisar att besöka Östersund. Som det är nu tycker gruppen att utbudet är för smalt och det 

fokuseras för mycket på naturen.  
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6. Analys 
Denna del av uppsatsen ämnar ta ut de viktigaste delarna i resultatet och jämföra med den 

presenterade teoretiska referensramen, detta för att hitta samband eller motsägelser. Precis 

som tidigare är avsnittet uppdelat i rubriker med en genomgång av materialet som också kan 

kopplas till frågeställningarna. 

 

6.1 En förutbestämd struktur 
För att uppfylla vårt syfte med att undersöka inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända 

måste processerna som uppstår när individer hamnar i nya sociala och kulturella kontexter 

först förklaras. Utifrån Bourdieus teoretiska uppslag där individens habitus och kapital 

bestämmer individens plats och roll i samhället (Hillier och Rooksby, 2005) kan vi se att det 

finns en komplexitet när en individ ska komma in på arbetsmarknaden och följa en 

förutbestämd struktur. Tillsammans med habitus kan vi även se att Tuan (1997) beskriver att 

värderingar och beteendemönster kan vara kopplat till en plats. Även om 

etableringsuppdraget är individuellt anpassat finns det en tydlig struktur i vad deltagarna 

sysselsätter sig med. De ska lära sig svenska på SFI, de ska utföra praktik och så vidare. 

Lundstedt på Hermods menar att det finns väldigt mycket insatser under 

etableringsuppdraget, det är en tidsbestämd insats som syftar till att nyanlända ska uppnå 

sysselsättning. Delar av fokusgruppen har svårt att se en framtid i Östersund då de har svårt 

för att finna sysselsättning. Precis som Rinzén på Jämtfald beskriver arbetar samhället med 

att ”hjälpa” människor vilket vi håller med om. Vi menar att den förutbestämda strukturen 

kan hämma utvecklingen av individens habitus och kapital, ett resonemang som även 

framkom i intervjun med Eby på Scandic Syd. Eby upplever en problematik med hur 

systemet fungerar, speciellt när det kommer till praktikplatser. Då diskuterar och planerar 

arbetsförmedlingen och arbetsgivaren praktikperioden för att sedan introducera praktikanten. 

När praktikanten skriver på kontraktet upplever Eby att de inte är införstådda med vad som är 

bestämt. I motsatt till detta beskriver Berglund och Schedin (2009) att den vanligaste formen 

av diskriminering kan vara kravet på att kunna läsa och skriva som ställs av det svenska 

samhället omedvetet. På sättet som Arbetsförmedlingen arbetar kan det leda till en 

diskriminering åt andra hållet, här förutsätts att individen inte kan läsa och skriva. Vi vill 

hävda att strukturen gör att individens fria vilja och förutsättningar utifrån deras kapital och 

habitus åsidosätts vilket är problematiskt. Individen tillåts inte heller att faktiskt utveckla de 
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kapital och habitus som behövs för att framgångsrikt navigera det fält som utgör 

arbetsmarknaden.  

 

6.2 Integreras i samhället 

För att integreras i Östersund är de flesta respondenterna övertygade att det handlar om att 

komma in på arbetsmarknaden. Bland annat beskriver Bystedt på Hotell Emma att det är 

viktigt med SFI och andra arbetsmarknadsinsatser men att umgås och arbeta tillsammans med 

svenskar möjliggör för nyanlända att komma in i det svenska samhället. För att inkluderas i 

samhället menar Berglund och Schedin (2009) att ett deltagande på arbetsmarknaden är 

sannolikt den viktigaste aspekten för nyanlända. Deltagarna i fokusgruppen är också överens 

om att arbete och kontakten med svenskar är viktig. Därför är Pablo missnöjd med att hans 

praktik på kommunen bara varade i två veckor. Samtidigt berättar Maria att det finns en 

konkurrens gentemot inrikes födda som är arbetslösa och hon menar att de ofta har förtur till 

arbetsmarknaden. Dustman (1995) beskriver att för i längden kunna uppskatta den nya miljön 

behövs kunskap om den sociala strukturen. Här menar Piracha et al. (2014) att socialt kapital 

kan underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Hillier och Rooksby (2005) menar 

att individens kapital ofta skapas utifrån arv och miljö. Detta pratar även Pettersson på 

Arbetsförmedlingen om och han menar att individer har olika förutsättningar utifrån arv och 

miljö och därför är den individuella etableringsplanen viktig. Vi kan tydligt se att det blir 

svårt att bygga upp det kapital som behövs för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. 

Kapital som nyanlända besitter sedan tidigare kan vara obrukbart i den svenska kontexten.  

 Vidare beskriver Zareie på kommunen att näringslivet är bättre på att fånga upp 

människor eftersom aktörerna avdramatiserar integrationsprocessen. Kommunen ser ofta 

arbetet med nyanlända som sociala frågor medan näringslivet ser de som kompetenser menar 

Zareie. Rinzén berättar att människor som inte ens fått en praktikplats får idag goda betyg av 

gäster som serveras på Jämtfald. Helg och Vakoufari (2001) menar att ett strategiskt 

mångfaldsarbete ser vissa arbetsgivare som en konkurrensfördel men det kan vara svårt att 

implementera i en organisation. Vi anser att systemet förutsätter att alla nyanlända behöver 

omhändertas, att vara hjälpsam är i grunden positivt. Dock bildas det en norm i det svenska 

samhället, där alla nyanlända ses som sociala frågor istället för människor. I 

Arbetsförmedlingens statistik som beskrivs under figur fyra i resultat syns det tydligt att 

nyanlända i Östersund har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden efter har avslutat 

etableringsuppdraget. Det blir en paradox och hinder som är svårt att komma över. 
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Nyanlända behöver komma in på arbetsmarknaden för att integreras samtidigt som samhället 

inte ser deras kompetenser. 

 

6.3 Grupperingar i samhället 
Bourdieu beskriver begreppet fält som en socialt strukturerad plats där individer möter 

varandra. Fältet är också en plats där individer tjänar sina egna ändamål och därför kan 

konflikter och konkurrens uppstår (Hillier & Rooksby, 2005). Arbetsmarknaden är ett fält där 

det finns en konkurrens vilket försvårar inträdet för nyanlända. Eftersom både teorin och 

resultatet visar upp att arbete ger människor en plats i samhället blir det komplext. 

Arbetsmarknaden är en plats där individer både ska inkluderas och konkurrera. Bourdieu 

beskriver att individer tar med sig sitt habitus till fältet, vilket styr individens handlingar 

(Hillier och Rooksby 2005). Eby på Scandic Syd berättar att på hennes arbetsplats finns det 

både gäster och medarbetare som påverkar produkten. Gäster har reagerat på bokningssidor 

där de uttrycker sitt förakt mot arbetstagare med bristfälliga kunskaper i svenska. Eby 

upplever också en problematik med att få inrikes födda medarbetare att engagera sig för att 

inkludera nyanlända i verksamheten. Helg och Vakoufari (2001) menar för att skapa ett 

företag med mångfald handlar det inte bara om att anställa exempelvis individer med 

utländsk bakgrund. Det handlar också om beteende- och attitydförändringar hos den 

befintliga personalen (Helg & Vakoufari, 2001). Samtidigt upplever det sociala företaget 

Jämtfald en helt annan vardag. Rinzén berättar att han har skapat en mötesplats där alla 

människor ska vara lika mycket värda. Han erbjuder människor som står långt utanför 

arbetsmarknaden chanser att etablera sig. På Jämtfald har det fungerat bra för både gäster och 

medarbetare menar Rinzén. Här har vi två företag, Scandic Syd och Jämtfald, som arbetar 

inom besöksnäringen med målet att ge god service till sina gäster. Jämtfald är ett uttalat 

socialt företag och därför är det tydligt vad gästen kan förvänta sig vad gäller 

mångfaldsarbete. De attraherar antagligen medvetna besökare som genom sitt habitus är 

öppna för nya kulturer och erfarenheter. I sin tur finns det här ett utrymme för nyanlända att 

öka sitt kapital och skapa bättre förutsättningar för att ta vidare steg i arbetslivet. Gästerna 

som varit missnöjda med upplevelsen på Scandic Syd är troligen människor som förväntar sig 

en service som de upplevt tidigare. När gästen då möter någon som inte pratar perfekt 

svenska infinner sig ett missnöje hos den trångsynta gästen. Vi menar att fältet och det 

habitus som är aktivt på de olika arbetsplatserna skapar olika förutsättningar. Det är också 

problematiskt att Jämtfald kan bli en plats där nyanlända samlas på, vilket bildar en 



    37 
 

motsättning i Jämtfalds syfte. Rinzén menar att det finns subkulturer i det svenska samhället 

och att olika grupper vill ha någon att “sparka” ner på. Barker-Rutchi et al. (2015) beskriver 

att det kan finnas grupperingar i samhället som anser att en främmande kultur är farlig. Om 

det bara kan vara de sociala företagen som tar emot grupper som står utanför samhället blir 

det på sikt ingen inkludering enligt oss. Fokusgruppen beskriver en liknande problematik när 

det kommer till samhället i övrigt, där de upplever att det är svårt att få kontakt med svenska 

personer. Därför gör Jämtfald ett viktigt arbete och det borde ge andra arbetsgivare och det 

övriga samhället förståelse för att det fungerar alldeles utmärkt att blanda grupper. Det blir 

paradoxalt att sociala företag kan bidra till problematiken men också vara med att lösa den. 

Kopplingen till denna problematik handlar till stor del om språkkunskaper. 

 

6.4 Språk och utbildning 
Samer i fokusgruppen beskriver att språket är huvudnyckeln för att dels kunna arbeta i 

Sverige och dels för att förstå landets kultur samt traditioner. Det svenska språket och vad 

som är en “bra” svenska är en komplicerad fråga utan några givna svar. Carlson (2003) 

beskriver att Sverige har en stark tilltro till utbildning som samhällsbyggare. Sjögren et al. 

(1996) menar att behärska det svenska språket kan betyda en högre position i samhället för 

individer. Detta är en barriär som alla nyanlända står inför när de anländer till Sverige. När 

det kommer till arbetsmarknaden och besöksnäringen har det identifierats att på arbetsplatser 

med fler anställda är språket inte lika viktigt. Rinzén på Jämtfald menar att på sikt behöver 

individer lära sig det svenska språket men till en början går det bra att kommunicera på andra 

sätt inom Jämtfald. Bystedt menar att i hennes småskaliga verksamhet på Hotell Emma är det 

svårt att arbeta utan kunskaper i det svenska språket. Detta är två arbetsgivare som vill 

integrera nyanlända i sin verksamhet men har olika förutsättningar. Med denna problematik 

identifierad behövs det en lösning på problemet. Den nuvarande lösningen är deltagande på 

SFI och språkpraktik. Här beskriver Sjögren et al. (1996) att det finns en stor komplexitet i 

språkinlärningsprocessen. En faktor är den språkliga miljön som de nyanlända vistas i när de 

inte deltar i språkundervisning (Sjögren et al. 1996). Vi tycker precis som fokusgruppen att 

språkpraktiken utöver SFI är positiv. Däremot menar fokusgruppen att den är för kort och 

riskerar att missbrukas. Bland annat var Maria i ett kök i två veckor och upplevde att hennes 

språk blev sämre än det varit innan praktiken. Detta är en barriär som ställer stora krav på 

arbetsgivarna. Även om arbetsgivaren tar in en praktikant måste alla på arbetsplatsen förstå 

vad syftet är med praktiken.  
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En annan barriär som identifierats är att överföra sina tidigare kunskaper till svensk 

standard. Piracha et al. (2014) menar att nyanlända kan ha svårt att validera sin formella 

utbildning med ett arbete i den nya miljön. Här anser dock Pettersson på Arbetsförmedlingen 

att han ser en förändring i Östersund. Han menar att arbetsgivarna har mer kunskap om att ta 

in nyanlända idag eftersom det har varit ett antal folkvandringar de senaste decennierna.  
 

6.5 Arbete inom besöksnäringen 
Denna sista del i analysen ämnar visa på vilken betydelse besöksnäringen kan ha för 

etablering av nyanlända. Först och främst beskriver Riley et al. (2002) att besöksnäringen 

erbjuder ett brett spektra av arbeten och kännetecknas av en hög personalomsättning. Utifrån 

vår undersökning finns det skillnader i personalomsättning beroende på storleken på 

verksamheten. För nyanlända är det svårt att komma in i Hotell Emmas verksamhet eftersom 

Bystedt hittills aldrig behövt annonsera efter ny personal. När hon väl behöver någon ny finns 

det personer som är timanställda och går före i kön enligt avtal. På Scandic Syd finns det 

däremot möjligheter men Eby menar att det finns en fara med att besöksnäringen är en 

genomfartsbransch med hög personalomsättning, vilket hindrar löneutveckling och riskerar 

att sänka statusen på yrket. Kompetensförsörjningen blir även lidande och som en följd av 

detta blir kontinuiteten också svår att upprätthålla menar Eby. Det finns både positiva och 

negativa aspekter av okvalificerade arbeten och hög personalomsättning menar vi. Ur en 

positiv synvinkel är besöksnäringen en bransch som erbjuder en start på inkluderingen i 

samhället. Individer kan lära sig det svenska språket de samhällsstrukturer som finns och 

sedan antingen stanna inom näringen eller byta till en annan. Vad som kan vara en negativ 

aspekt är att inträdet i besöksnäringen för nyanlända bidrar till att de fastnar i branschen och 

har svårt att komma vidare. 

Kusluvan et al. (2010) beskriver att medarbetarna inom besöksnäringen är en del av 

produkten som levereras till kunden. På samma sätt berättar både Eby och Bystedt att 

personligheten är det viktigaste när det kommer till rekryteringsprocessen. Petterson på 

Arbetsförmedlingen menar att det är kapitalförstörelse att exempelvis en läkare arbetar med 

ett annat arbete. I fokusgruppen har alla utom Maria utbildning inom andra områden men två 

av de fyra övriga kan ändå tänka sig att arbeta inom besöksnäringen under en kortare period. 

Vi förstår vad Pettersson menar med att det är kapitalförstörelse men som det ser ut i nuläget 

är arbetsmarknaden den snabbaste vägen till inkludering. Vi menar att ett okvalificerat arbete 

under rätt förutsättningar kan bidra till att utveckla individens habitus för att navigera det 

svenska samhället och arbetsmarknaden. Det framgår också att fokusgruppen har en 
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annorlunda syn på hur besöksnäringen bör fungera, vilket för utvecklingen av besöksnäringen 

i Jämtland, likt Gagliardi (2013) beskriver, kan berika den lokala kunskapsbasen och öka 

kreativiteten. Många av respondenter diskuterar om vad nyanlända kan ge för influenser till 

besöksnäringen och ser bara möjligheter. Vi har en syn på vad som lockar besökare till 

Jämtland men influenser från nyanlända skulle kunna öppna upp för ett helt nytt 

kundsegment. Om dessa resurser inte tillgodoses är det kapitalförstörelse enligt oss.  

Eby på Scandic Syd beskriver ytterligare en utmaning, vilken är att det kan vara svårt 

för nyanlända att vänja sig vid en jämställd arbetsplats där män och kvinnor blandas. För att 

arbeta inom besöksnäringen beskriver både Eby och Bystedt att det krävs en viss 

personlighet. De menar att de som arbetar hos dem måste vara nyfikna och intresserade av att 

alltid ge en god service till kunderna. Rätt inställning går ofta före vilka direkta kunskaper en 

individ har. Kemp och Dwyer (2001) beskriver att en stark företagskultur minskar ledningens 

behov av att styra det dagliga arbetet. Med en stark företagskultur blir det lättare för 

medarbetarna att tillgodogöra sig arbetsrutiner (Kemp & Dwyer, 2001). Doran et al. (2008) 

menar att denna företagskultur byggs upp genom långsiktiga och formella mål, som går 

applicera på det vardagliga arbetet. Vi menar att utmaningen som Eby beskriver samt andra 

kulturella och språkliga utmaningar som tidigare beskrivits går att överbyggas genom en stark 

företagskultur. Samtidigt krävs det en viss personlighet inom besöksnäringen för att kunna 

anamma dess företagskultur.  
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7. Slutdiskussion  
7.1 Vilken betydelse har arbetsmarknaden för etableringen av nyanlända?   
Under arbetets gång har det tydligt visat sig att arbetsmarknaden är den enskilt viktigaste 

pusselbiten i etableringen. Både genom ett befintligt arbete men också genom praktik. Det 

har identifierats att när individer befinner sig i arbetsmiljö sker etableringen snabbare. 

Individer får möta andra kulturer, lära sig det svenska språket och samtidigt få en 

samhällsorientering. Vi påstår att arbetsmarknaden erbjuder allt som etableringen kräver på 

en och samma plats. Den ekonomiska biten går inte heller att förringa. När nyanlända 

avslutar etableringsuppdraget försvinner allt ekonomiskt stöd och ett arbete blir än mer 

betydelsefullt.  

Först och främst handlar det om att samhället måste vilja integrera de nyanlända. 

Detta är något som är svårt att påverka från exempelvis Arbetsförmedlingens sida. Det vi har 

upptäckt under arbetets gång är att alla diskuterar hur nyanlända ska integreras. Men det är få 

som talar om hur det övriga samhället ska få en förståelse för de nyanlända. Eftersom Sverige 

blir ett allt mer mångkulturellt samhälle blir det även viktigt för inrikes födda att förstå hur de 

ska kunna navigera sig i sin omgivning. Konkreta åtgärder: 

 

• Utbildning i både skola och arbetslivet om fördelarna att vara ett inkluderande 

samhälle.  

 

7.2 Vilka eventuella barriärer finns det i etableringsinsatserna samt mellan  

       arbetsgivare och nyanlända? 
Vi har identifierat att den största barriären är språket, de flesta respondenter är överens om att 

det är en barriär men har olika syn på hur man ska hantera den. Vi menar i enlighet med 

fokusgruppen att interaktionen mellan människor är en viktig faktor för att tillgodogöra sig 

språket. Därför vill vi påstå att språkpraktiken måste börja behandlas bättre, det är inte 

acceptabelt att vara på en språkpraktik där språket hos individen försämras. Samtidigt måste 

vi skapa fler mötesplatser för människor att mötas som människor. Därför är mötesplatser 

som Jämtfald skapat viktiga. Det är tydligt att företaget förespråkar en mångfald, då blir även 

mötesplatsen mer accepterande mot andra kulturer. I en accepterande atmosfär blir det 

enklare att interagera och tillgodogöra sig språket.  
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De kulturella skillnaderna identifierar vi delvis som en barriär men också som en 

möjlighet. Kulturskillnader gör att människans habitus skiljer sig väsentligt vilket utgör en 

utmaning för arbetsgivare och arbetstagare. Det måste finnas en ömsesidig förståelse för att 

kunna omfamna kulturskillnader som något positivt. Här kan vi se en tydlig koppling till 

tidsaspekten, det är en process som kräver långsiktighet och tålamod. Arbetsgivare och 

ansvariga för etableringsuppdraget kan se fördelarna med att involvera nyanlända i 

besöksnäringen, men det verkar som att övriga samhället inte är redo för det.  

Till sist har vi sett att själva etableringsuppdraget kan vara en barriär men att det i 

grunden är positivt. Vad vi kan se är att det finns en mängd aktörer som ska samverka för att 

skapa förutsättningar för nyanlända att komma i sysselsättning under en begränsad tidsperiod. 

En aspekt av detta är att det läggs stora resurser på att finna praktikplatser, dessa varierar i tid 

och omfattning. Denna brist på struktur på praktikplatserna finner vi problematisk. Det finns 

även arbetsgivare som utnyttjar praktikanterna för egen vinning. Konkreta åtgärder: 

 

• Tydligare struktur för praktikplatser inom etableringsuppdraget.  
 

7.3 Hur ser nyanlända på att arbeta inom besöksnäringen och vad kan 

nyanlända tillföra besöksnäringen? 

Vi vill vara tydliga med att besöksnäringen är en bransch med ett brett spektra av arbeten, det 

kräver en viss personlighet och därför är det inte en bransch för alla bara för att den erbjuder 

okvalificerade arbeten. Vad vi kan se är att arbete är viktigt för både individer och samhället i 

stort, och givet besöksnäringens goda tillväxt i Östersund kan det finnas utrymme för att 

arbeta inom näringen även om individen har en högre utbildning. Även om alla deltagare inte 

ställde sig positiva till att arbeta inom besöksnäringen kan vi se en vilja hos deltagarna i 

fokusgruppen att arbeta och interagera med människor för att utveckla sitt habitus och 

kapital. Därför menar vi att utifrån den nuvarande strukturen kan besöksnäringen utgöra ett 

arbete mellan arbete tills möjligheten ges att praktisera sin formella utbildning.  

I fokusgruppen var det också tydligt att deras influenser skulle kunna bidra till nya 

kundsegment. På Jämtfald kommer det redan besökare från andra orter bara för att testa deras 

meny. Nyanlända skulle kunna bidra på alla nivåer inom näringen, inte bara på arbeten med 

låga trösklar. De som planerar och marknadsför besöksnäringen i Östersund skulle 

förmodligen har stor nytta av nya tankar och idéer.  
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En annan aspekt är att även om nyanlända kan bidrar till besöksnäringen måste de samtidigt 

ha en vilja att bidra. Branschen handlar om att ha den rätta personligheten för att kunna ge 

den service kunden kräver. Konkreta åtgärder: 

 

• Besöksnäringen bör tillgodogöra sig kunskapen som finns hos de nyanlända, 

exemepelvis genom anställningar på högre postioner, workshops med mera.  

 

7.4 Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har det vid några tillfällen funnits aspekter som har uteslutits på grund av 

tidsbegränsningen i uppsatsen. Inom ramen för kulturgeografi skulle det därför vara intressant 

att studera mer inom dessa områden: 

• Hur upplever nyanlända sin nya plats? Vill de stanna här? Hur upplever de den nya 

kulturen?  

 

• Göra en studie om ”Hej Främlings” arbete, vilket är en frivilligorganisation som 

arbetar i Östersund med att hjälpa flyktingar i första stadiet, innan de beviljats 

uppehållstånd. Detta för att förstå vikten av deras arbete samt att belysa första 

processen av integrationen. En frågeställning kan exempelvis vara: Vad betyder det 

för flyktingar att möta och socialisera sig med människor på den nya platsen?  
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9. Bilagor 
9.1 Intervjufrågor fas 1 
1. Kan du berätta om din roll i organisationen? 

2. Kan du berätta om er position i etableringen av nyanlända? 

3. Hur fungerar etableringsuppdraget i Östersunds kommun? 

4. Vad händer när etableringsplanen löper ut? 

6. Hur arbetar ni med den privata/offentliga sektorn?  

7. Hur ser du på besöksnäringen som en möjlig första arbetsplats? 
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9.2 Intervjufrågor fas 2 
1. Kan du berätta om din roll i organisationen? 

2. Kan du berätta om hur ni bidrar i integrationsprocessen? 

3. Hur fungerar samarbetet med den offentliga och privata sektorn? 

4. Hur viktigt anser du språket vara för integrationsprocessen? 

5. Var börjar och slutar vad vi kallar för integration?  

6. Ofta när man pratar om integration uppfattar vi att det viktigaste är att nyanlända ska vara 

självförsörjande, finns det andra aspekter som ni arbetar med? 

7. Hur ser du på besöksnäringen som ett första steg in på arbetsmarknaden? 
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9.3 Intervjufrågor fas 3 
1. Hur ser ni er framtid här i Sverige, finns det en tydlig bild av vad den är?  

2. Hur känns Östersund? Vill ni stanna här eller vill ni till någon annan stad? 

3. Är det någon som haft en praktikplats eller annan anställning i Sverige. Anställningsform 

som är attraktivt eller som fungerar?  

4. Är det viktigt att få ett arbete för att komma in det svenska samhället? 

5. Hur ser ni på språkkunskaper?  Hur “bra” svenska vill ni kunna innan ni börjar arbeta? 

6. Hur tänker ni kring att arbeta med turismen/besöksnäringen eller är det annat ni hellre vill 

göra? 

7. Är det arbeten som känns roliga för er? 

8. Även om ni vill arbeta med något annat, känns det som ett arbete inom turismen är ett bra 

första arbete? 

9. Är det något som ni tycker saknas i turistnäringen i Östersund? Finns det något ni skulle 

kunna bidra med? 


