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Sammanfattning 

Invandringen har på senare år varit den största bidragande orsaken till den befolkningsökning 

som nu sker i landet. Det finns samtidigt en problematik med att invandrare har svårt att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Invandrares arbetsmarknadsetablering är av central betydelse att 

studera för att kunna urskilja arbetsgivares synsätt kring detta och utifrån det kunna arbeta för 

en snabbare arbetsmarknadsetablering, vilket är nödvändigt för att kunna åtgärda den 

arbetskraftsbrist som finns i landet.  Vård- och omsorgsbranschen är inget undantag, branschen 

står inför stora utmaningar där det finns ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare. I Luleå 

kommun är behovet av personal med rätt kompetens stort inom vård- och omsorgssektorn och 

de beräknar att det kommer krävas många nya medarbetare till år 2025.  Utifrån detta har jag i 

denna studie undersökt arbetsgivares syn på invandrares arbetsmarknadsetablering. 

 

Undersökningen har tillämpat en kvalitativ metod där sju intervjuer har genomförts med 

arbetsgivare som är verksamma inom Luleå kommun och som bedriver verksamheter som 

innefattar vård- och omsorg. Ämnesområdet har undersökts utifrån tre olika aspekter som är; 

Kommunikation, normer och värderingar och sociala nätverk. Utifrån dessa tre aspekter har jag 

identifierat möjligheter och hinder för invandrares arbetsmarknadsetablering. 

 

Resultatet av undersökningen visar att språket är den mest betydelsefulla faktorn för 

invandrares arbetsmarknadsetablering, i synnerhet för en snabb etablering. I takt med att 

språkkunskaperna ökar finns det en möjlighet till ett bredare socialt nätverk. Detta ökar dina 

chanser till att erhålla en anställning, då nätverksrekrytering är vanligt förekommande bland de 

arbetsgivare jag har intervjuat. Olika kulturella tillhörigheter ser arbetsgivarna som något 

positivt inom verksamheterna och således inget hinder. Däremot har det framkommit 

misstankar om att det kan förekomma fördomar gällande kulturell tillhörighet som kan utgöra 

ett hinder för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Nyckelord; Invandrare, nyanlända, integration, arbetsmarknadsetablering, arbetskraftsbrist 
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Abstract 

In the recent years, the immigration is the largest contributory to that the population in Sweden 

has increased. There is at the same time a problem that immigrants have it difficult to establish 

at the swedish labor market. The immigrants labor market establishment is important to study, 

to be able to identify factors that affects and by that work for a quicker labor establishment, 

which is nessassary to be able to appoint the labor market with workers. Health and socialcare 

industry is not an exception, the industry stand in front of big challenges where there is a big 

need to recruit new workers. In the municipality of Luleå, the health and socialcare industry is 

in a big need of new workers to year 2025 and also workers with right abilities. Based on that I 

have in this study analyzed which factors employers observed as particulary important for 

immigrants labor market establishment. 

 

The study has applied a qualitative method where the seven interwies has been accomplish with 

employers who is active in health and socialcare industry in the municipality of Luleå.The field 

has analyzed based on three different aspects, there is: Communication, norms and values and 

social network. Based on this aspects I have identify opportunities and obstacle for immigrants 

labor market establishment.  

 

The result of the study shows that the language is the most important factor for immigrants 

labor market establishment. The language is the biggest obstacle for a quick labor market 

establishment. When the language knowledge increases there is a bigger opportunity to a wider 

social network, and then increases immigrants opportunities to get a work, then network 

recruitment is usually common among the employers I have interviewed.  Different cultural 

belongings observe the employers as something positive and thus no obstacle. It has also 

emerged suspicions that prejudices in terms of cultural belongings can be an obstacle for 

immigrants to establishment at the labor market.  

 

Keywords; Immigrants, newcomers, integration, labor market establishment, labor force deficit 
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Förord 

Jag vill i första hand tacka alla respondenter, utan er hade denna uppsats aldrig blivit till. Tack 

till alla nära och kära som stöttat mig under resans gång när det har gått emot. Till sist vill jag 

rikta ett stort tack till min handledare Leif Berglund som med sitt engagemang och kloka råd 

bidragit till att kvalitén på uppsatsen höjts ett par nivåer. 

 

Luleå den 20 maj 2019 

 

Alexander Borg  
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1. Inledning 

Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrundsbeskrivning av undersökningen, specificera 

undersökningens problem och syfte samt att ge en förklaring av de begrepp som är 

återkommande i uppsatsen. 

 

Sverige har från 2000-talets början till 2018 ökat sin befolkning med 1,4 miljoner människor. 

Den befolkningsökning som nu äger rum kan till största del förklaras genom en allt mer 

omfattande invandring, som utgör 80 procent av den totala befolkningsökningen, resten beror 

på att det föddes fler människor än det dog (SCB, 2019a). Andelen utrikesfödda uppgick till 

ungefär 18,5 procent av den totala befolkningen i slutet av 2017. Dagens samhälle består av 

människor från olika delar av världen, människor som av olika anledningar hamnat i Sverige 

för att fortsätta sina liv. Med detta följer även normer och värderingar ur de olika kulturer som 

ska integreras i vårt samhälle. Detta ställer stora krav på att samhället ger dessa människor den 

hjälp de behöver för att underlätta deras integration. För att integrationen ska lyckas, är 

arbetsmarknadsetableringen en viktig faktor, ett arbete kombinerat med språkstudier ger ökade 

kunskaper i svenska språket och möjligheten till ett mer självständigt liv i form av bostad och 

självförsörjning (Regeringen, 2018a). Trots reformer av olika karaktärer, i syfte att underlätta 

invandrares arbetsmarknadssituation, förekommer problematiken fortfarande, då statistik visar 

att endast hälften av alla invandrare förvärvsarbetar efter åtta år i Sverige (SCB, 2017). 

 

I en rapport från SCB (2016) har individer som är födda utanför Europa en lägre sannolikhet 

att förvärvsarbeta än andra grupper invandrare. Rapporten visar även att sannolikheten att 

förvärvsarbeta ökar per år med vistelsetiden i Sverige för alla grupper invandrare, däremot ökar 

den minst för invandrare som kommer utanför Europa. En del invandrare som bosätter sig i 

Sverige har tillräcklig kompetens för att kunna erhålla ett arbete, däremot värdesätts inte alltid 

denna kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Statistik framtagen av SCB (2016) 

beskriver att människor som har bott i Sverige upp till nio år och som har en eftergymnasial 

utbildning, har en lägre sannolikhet att erhålla ett yrke med hög kvalifikationsnivå. Svenska 

institutet för standarder (2016) beskriver att många invandrare som kommer till Sverige har 

utbildning inom yrken där vi har arbetskraftbrist. Vidare menar de att vi på ett bättre sätt bör ta 

tillvara på invandrares kompetenser för att fylla ut arbetsmarknadsbehovet, samtidigt som det 

leder till en effektivare arbetsmarknadsetablering (Svenska institutet för standarder, 2016).  
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Den 1 januari 2018 infördes ett nytt regelverk med syfte att öka nyanlända invandrares 

möjlighet till att snabbare erhålla ett arbete på den svenska arbetsmarknaden, vilket regleras i 

förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS:2017:820). 

Arbetsförmedlingen är fortsatt den myndighet som är ansvarig för att skapa en etableringsplan 

tillsammans med den nyanlända invandraren. Detta med syfte att kartlägga invandrares 

kompetenser och erfarenheter för att på så sätt kunna få klarhet över vilken typ av resurser som 

denne behöver få hjälp med för att snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

Etableringsprogrammet är till för nyanlända invandrare mellan 20–64 år med uppehållstillstånd 

som flykting eller skyddsbehövande. Det nya regelverket bygger på den gamla 

etableringsreformen från 1 december 2010, där den största skillnaden gentemot detta är ett ökat 

individansvar. Tydligast belyses detta i det nya regelverket genom att den så kallade 

etableringsersättningen helt eller delvis kan dras in om den nyanlända invandraren inte deltar i 

programmet. Syftet efter att invandraren har fullgjort sin medverkan på etableringsprogrammet 

är att denne ska kunna erhålla en anställning på arbetsmarknaden och kunna försörja sig själv. 

Om det inte förhåller sig på det sättet efter avslutat program har kommunen ett ansvar att 

försörja den nyanlände invandraren (Migrationsinfo, 2019). Resultatet av 

etableringsprogrammet har förhållandevis inte visat någon större effekt. Arbetsförmedlingen 

har inte kunnat arbetat med att individanpassade insatser i den mån som är tänkt för att kunna 

underlätta invandrares möjligheter till arbete. Regeringen behöver här bli tydligare med sin 

information gällande utbildningsplikten för att stärka de nyanländas etablering. Det ökade 

individansvaret kan även det utgöra ett hinder att lyckas driva sin etableringsprocess framåt 

med anledning av att invandraren exempelvis inte förstår de villkor och den information som 

gäller i etableringsprogrammet (Statskontoret, 2019).  

 

Arbetsförmedlingen (2015) belyser att en fortsatt hög nettoinvandring är av allra största vikt för 

att kunna förse arbetsmarknaden med arbetskraft, då det väntas stora pensionsavgångar inom 

många branscher. Rapporten beskriver även att en väl fungerande integration är ett måste för 

att ta till vara på och förse människor som kommer till vårt land med arbete. För att klara av 

utmaningarna i detta är det därför viktigt att skapa goda förutsättningar för att kunna matcha 

utbudet av arbetskraft. Det rapporten beskriver som fungerat mindre bra i integrationsprocessen 

är gruppen invandrare som är korttidsutbildade. Denna grupp har ofta stora problem med att ta 

sig in på arbetsmarknaden, vilket delvis kan förklaras genom bristen på utbildningsvägar. Detta 

innebär att det saknas effektiva grundutbildningar och yrkesutbildningar, i form av studielängd 
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och utbildningsinriktning, för att kunna matcha efterfrågan på den arbetskraft som kommer 

behövas i framtiden (Arbetsförmedlingen, 2015).  

 

Den svenska arbetsmarknaden har stora rekryteringsbehov i framtiden. Detta gäller många 

branscher, utöver detta finns det en stor problematik att kunna matcha arbetskraftens kompetens 

till de krav som arbetsgivare ställer (Arbetet i framtiden, 2016). I en arbetsmarknadsprognos 

utförd av, Arbetsförmedlingen (2018), framhävs det en utbredd brist på arbetskraft i nästan åtta 

av tio yrken i landet, en stor förklaring till det, är att det inte finns tillräckligt mycket utbildad 

personal. Samtidigt finns det en stor andel outnyttjad arbetskraft runt om i landet, i form av 

nyanlända invandrare, där det måste riktas insatser för att fler nyanlända ska etablera sig på 

arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2017). Exempelvis finns det, enligt Sveriges kommuner 

och landsting (2014), stora behov av personal inom vård- och omsorgsarbeten, där det beräknas 

krävas ungefär 230 000 nya medarbetare till år 2023, detta för att det väntas stora 

pensionsavgångar inom branschen.  Detta samtidigt som arbeten inom vård- och omsorg länge 

har brottats med dilemmat att kunna förse branschen med personal som har rätt kompetens. Det 

är även av stor vikt att arbeta med kompetensutveckling av de befintligt anställda för att kunna 

möta brukarnas/patienternas ökade krav och med anledning av den omfattande medicinsk-

tekniska utvecklingen.  För att kunna komma till rätta med utmaningen krävs det ett skapande 

av utbildningsvägar för att säkerställa och öka personalens kompetens. Detta för att fortsatt 

kunna erbjuda samhällsmedborgarna en god service inom dessa områden (Sveriges kommuner 

och landsting, 2014).  

 

Luleå kommun (2017) beskriver i en artikel att befolkningen har ökat kraftigt i kommunen 

sedan 1990-talet. Den största bidragande orsaken till en ökad befolkning är att fler människor 

har valt att bosätta sig i staden. Under 2016 ökade befolkningen med 682 personer varav 15 

procent kom från andra länder. I en rapport beskriver Luleå kommun (2016) vikten av att kunna 

få dessa individer i arbete, då Luleå kommun är i ett stort behov av ny arbetskraft fram till år 

2025. För att samhället ska kunna leva vidare är det därför viktigt att kunna förse 

arbetsmarknaden med de resurser vi befogar över. Luleå kommun (2015) belyser att det kan 

uppstå en matchningsproblematik genom att det förväntas stora pensionsavgångar som kommer 

kräva att den kommande efterfrågan på arbetskraft besitter rätt kompetens för att kunna fylla ut 

luckorna som blir.  I ett insändarinlägg i tidningen Norrländska Socialdemokraterna beskriver 

tillförordnad chef för Socialförvaltningens personalenhet i Luleå kommun, Anders Tegelid 

(2015) bristen på personal inom vård- och omsorgsarbeten samt svårigheterna att hitta personal 



S0055A – Kandidatuppsats – Alexander Borg 

4 

 

med rätt kompetens. Utifrån detta är det av stor vikt att undersöka invandrares förutsättningar i 

form av möjligheter och hinder för att kunna etablera sig på Luleå kommuns arbetsmarknad. 

Enligt statistik råder det fortfarande en lång etableringstid för invandrare i Sverige och en 

fortsatt hög arbetslöshet bland utrikesfödda. Arbetsförmedlingen (2018) beskriver att 19,9 

procent av det totala antalet utrikes födda är arbetslösa. Även i Luleå kommun råder det en hög 

arbetslöshet bland utrikesfödda. I den senaste månadsrapporten som publicerats av Luleå 

kommun i februari (2019) gällande befolkningsstatistik och arbetsmarknad beskriver de att 17,6 

procent av den totala andelen utrikesfödda står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.  

 

1.1 Problemformulering  

Både det svenska samhället och den enskilde invandraren har stora utmaningar framför sig, för 

att integrationen skall bli lyckad. För en lyckad integration krävs det en ömsesidig process där 

alla människor oavsett etnisk- eller kulturell tillhörighet arbetar tillsammans. Integration är inte 

endast en fråga om och för invandrare. I ett samhälle som utgörs av en etisk- och kulturell 

mångfald bör människor komplettera varandra och bidra med sina erfarenheter och 

kompetenser för att mångfaldens kapacitet ska kunna komma till användning i samhället (SCB, 

2005). Att som invandrare komma till ett nytt land innebär begränsade resurser i form av socialt 

nätverk och språkkunskaper. Lundborg (2013) beskriver i sin undersökning att språkförståelse 

är det i särklass största hindret för invandrare på arbetsmarknaden. Kommunikationen på 

arbetsplatsen handlar om att kunna förmedla och förstå budskap och information, vilket har en 

avgörande betydelse för en människas arbetsprestation (Hagerlund & Kaukopuro, 2013).  Det 

är genom kommunikationen individer blir medvetna om organisationens målsättningar, vilket 

ställer krav på en god kommunikation på arbetsplatsen, där medarbetarna hjälper varandra för 

att kunna utföra deras uppdrag inom verksamheten (Heide, Johansson & Simonsson, 2015). 

Utöver det har det blivit allt vanligare bland arbetsgivare att anställa via kontakter som utgörs 

av det mänskliga kontaktnätet. Detta bidrar till att invandrare, som generellt har ett begränsat 

socialt nätverk, hamnar utanför arbetsmarknaden (Cederberg, 2012). Ett socialt nätverk, som 

består av betydelsefulla kontakter, ökar möjligheterna till en anställning, vilket invandrare i hög 

grad saknar, framförallt till en början men som breddas i takt med att individen integreras i det 

svenska samhället (Behtoui, 2004; Cederberg, 2012). Därtill har invandrare som kommer till 

Sverige växt upp i en annan kultur, eller har föräldrar som har gjort det, om denne är född i 

Sverige. Människor med invandrarbakgrund bär med sig kulturer som i ett eller flera avseenden 

kan skilja sig från den svenska (Giddens, 2011).  
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Genom att Luleå kommun är i stort behov av att rekrytera ny arbetskraft fram till år 2025 samt 

att det råder stor brist i att hitta personal inom vård- och omsorgsarbeten är det därför av stor 

vikt att undersöka arbetsgivares synsätt kring ämnet för att kunna arbeta mot en effektivare 

arbetsmarknadsetablering. Studien kommer att ta sin utgångspunkt i att undersöka fenomenet 

utifrån tre olika aspekter som är: normer och värderingar, sociala nätverk och kommunikation. 

För att undersöka detta kommer jag genomföra ett antal intervjuer med arbetsgivare som är 

verksamma inom Luleå kommun och som bedriver vård- och omsorgsarbete. Tanken med det 

är att identifiera vilken betydelse dessa aspekter har för arbetsgivare gällande 

anställningsmöjligheterna inom deras verksamheter. 

 

1.2  Syfte  

Syftet är att undersöka arbetsgivares syn på invandrares arbetsmarknadsetablering. 

 

1.3  Frågeställningar 

• Vilken betydelse har kommunikationen för att kunna erhålla en anställning? 

• På vilket sätt kan normer och värderingar påverka anställningsmöjligheterna? 

• Vilken påverkan kan det sociala nätverket ha för invandrares möjligheter till etablering på 

arbetsmarknaden? 

 

1.4  Begreppsförklaring 

Presentation av de begrepp som studien återkommande använder sig av. 

 

Invandrare – Regeringen (2000) beskriver att invandare är ett komplext begrepp som inte kan 

förklaras på något entydigt sätt. Begreppet kan syfta på människor som kommer till Sverige 

från ett annat land men även människor som är födda i Sverige av föräldrar med 

invandrarbakgrund. Det kan även utgå från både objektiva och subjektiva kriterier. Objektiva 

kriterier kan innefatta medborgarskap, födelseland, vistelsetid i Sverige, familjebildning eller 

modersmål. Subjektiva kriterier kan handla om en persons utseende eller om hen talar med eller 

utan brytning. Det är med anledning av dessa faktorer begreppet invandrare anses som 

svårdefinierat, där både objektiva och subjektiva aspekter kan ligga till grund för vad det 

innebär (Regeringen, 2000). Den grupp av invandrare som i första hand undersöks i denna 

studie är människor av icke västerländskt ursprung. 
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Vård och omsorgsarbeten – Enligt Socialstyrelsen (2006) är människor som arbetar med 

antingen omvårdnad av äldre, omvårdnad av funktionshindrade eller omvårdnad inom hälso- 

och sjukvård, exempelvis sjuksköterskor, verksamma inom vård och omsorgssektorn. I denna 

uppsats innefattar det arbeten gällande vård och omsorg av äldre människor och människor med 

psykiska- eller fysiska funktionsnedsättningar. Verksamheterna kan både drivas av 

kommunala- likväl som privata aktörer. 

 

Integration – Begreppet integration innebär, enligt Information om Sverige (2018), som är 

Sveriges länsstyrelsers webbplats för asylsökande eller människor som har fått 

uppehållstillstånd, att individen ska känna en tillhörighet i samhället. Med andra ord att alla ska 

känna sig som en del av det svenska samhället och oavsett var du kommer ifrån ska du ha 

samma möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Min tolkning utifrån denna definition är 

att invandrare, likt alla samhällsmedborgare, ska kunna delta på lika villkor i det svenska 

samhället. Invandrare ska ha samma möjlighet till att arbeta och utbilda sig, utifrån dennes 

önskemål, som resten av majoritetssamhället. För att nå dit har samhället en viktig uppgift att 

möjliggöra resurser i form av utbildningar och andra insatser som underlättar din väg till ett 

självständigt liv.  

 

Uppehållstillstånd – Ett uppehållstillstånd innebär, enligt Migrationsverket (2018) att en 

individ har fått ett godkännande att leva och verka i Sverige. Det finns både permanent och 

tidsbegränsat uppehållstillstånd. Permanent innebär att uppehållstillståndet gäller så länge du 

är bosatt i Sverige och kan endast återkallas under särskilda omständigheter. Ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd innebär att du endast får stanna kvar i landet under en bestämd tidsperiod, 

detta kan dock förlängas om det finns skäl för det. 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka arbetsgivare som är verksamma inom Luleå kommun 

och som bedriver en verksamhet som innefattar vård- och omsorgsarbete. Att uppsatsen 

avgränsar sig till Luleå kommun samt vård- och omsorgssektorn beror på att kommunen är inne 

i en period av befolkningsökning samtidigt som det finns problem att hitta personal inom vård- 

och omsorgsarbeten i kommunen. Utöver det finns det en problematik att invandrare har 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket gör fenomenet intressant att studera. 
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1.6  Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel; Inledning, bakgrund, tidigare forskning, teori, metod, 

resultat och analys samt diskussion. Syftet med det inlednings- och bakgrundskapitlet är att ge 

läsaren en ökad förståelse för fenomenet, genom att både beskriva hur Sveriges invandring har 

sett ut ur ett historiskt perspektiv, men även hur invandares arbetsmarknadssituation ser ut idag. 

Här beskrivs även återkommande begrepp i uppsatsen som är bra att veta betydelsen av innan 

vidare läsning äger rum. I den tidigare forskningen beskrivs vilka och hur olika faktorer har 

påverkat invandrares etablering på den svenska arbetsmarknaden. I det fjärde kapitlet kommer 

en redogörelse för uppsatsens teorier och begrepp som är ett hjälpmedel för att analysera 

empirin i kapitlet resultat och analys. I metodkapitlet presenteras de tillvägagångssätt som 

studien har tillämpat och arbetat utifrån. Därefter redovisas resultat- och analyskapitlet där jag 

genom det teoretiska ramverket analyserar den empiri som har samlats in för studiens ändamål. 

Kapitlet redovisar citat från intervjupersonerna med syfte att tolka detta mot det teoretiska 

ramverket. I uppsatsens sista kapitel förs en diskussion där mina slutsatser presenteras, till sist 

i samma kapitel presenteras förslag på vidare forskning inom ämnesområdet.  
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2. Bakgrund 

I denna del av uppsatsen ska jag redogöra för hur invandringen har sett ut i Sverige från 1900-

talet till idag, även en kortare presentation av hur etableringsläget ser ut för invandrare på den 

svenska arbetsmarknaden samt en sammanfattande bild av hur integrationsdebatten har 

förändrats i svensk politik. Utgångspunkten med kapitlet är att få en ökad förståelse för ämnet. 

 

Sverige är idag ett land som på senare år haft en relativt omfattande invandring. Däremot har 

det inte alltid förhållit sig på det sättet. Från mitten av 1800-talet och fram till 1930 hade Sverige 

en större utvandring än invandring (Giddens, 2011). Sverige har däremot från år 1930 fram till 

idag, bortsett från ett par år under 1970-talet, haft en större invandring än utvandring i landet 

(Migrationsverket, 2019).  

 

Under 50- och 60-talet dominerades invandringen av krigsflyktingar som flytt undan andra 

världskriget och av människor som kom till Sverige för att arbeta. Arbetskraftsinvandringen 

tog sin fart efter andra världskrigets slut, då människor kom från Skandinavien, Italien, 

Grekland, Jugoslavien och Turkiet med flera. Under slutet av 60-talet införde Sverige en mer 

reglerad invandring, då regeringen införde krav på att individen som ville komma till Sverige 

redan hade ett arbetserbjudande och en bostad klart innan ankomst. Detta gällde däremot inte 

alla, invånare i Norden, flyktingar och familjemedlemmar som ville förenas eller återförenas i 

Sverige berördes inte av denna lagändring (Migrationsverket, 2019). Under 70-talet ändrades 

invandringens karaktär då det blev en minskad invandring från länder utanför Norden, däremot 

ökade invandringen från Finland samt anknytningsinvandringen. De kom även fler invandrare 

från Sydamerika och Asien under denna tid, ofta berodde detta på krig eller kriser som utspelade 

sig i dessa områden (SCB, 2004). Under 90-talet bestod invandringen till Sverige av främst före 

detta jugoslaver. Det jugoslaviska sammanbrottet medförde krig och terror i hemlandet, vilket 

resulterade i att drygt 100 000 före detta jugoslaver valde att bosätta sig i Sverige. År 1995 blev 

Sverige medlem i Europeiska unionen som medförde ändringar i invandringspolitiken där 

reglerna kring anhöriginvandringen blev mer restriktiv. Samarbetet inom EU innebär att 

medlemsländerna har gemensamma riktlinjer för att säkerställa en långsiktig och hållbar 

migration som värnar om asylrätten samt tillämpar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring 

(Migrationsverket, 2019). 
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I takt med att invandringspolitiken blivit ett allt mer debatterat ämne har även lagar tillkommit 

och ändrats. Migrationsverket (2019) beskriver att det i juni 2006 infördes en lagändring som 

innebär att kommunen har ansvaret över boendena för ensamkommande flyktingbarn. 

Ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige ökade under denna tid från cirka 400 till 

flera tusen, vilket ledde till att kommunerna fick en ökad arbetsbelastning. I september 2013 

blev det klart att Migrationsverket skulle ge alla syrier och statslösa som kommer till Sverige 

permanent uppehållstillstånd. För att sedan, år 2016 strama åt rejält i invandringspolitiken 

genom att gå från EU:s mest generösa invandringspolitik till EU:s minimumnivå. Syftet med 

detta var att minska antalet asylsökande till Sverige och detta genererade i tillfälliga 

identitetskontroller vid passering av den svenska gränsen. Även andra lagstiftningar trädde i 

kraft under denna tidsperiod så som proposition 2015:33 som tvingade alla kommuner att ta 

emot flyktingar. En annan tillfällig lag som visserligen upphör den 20 juli 2019 är att alla 

asylsökande i Sverige får tillfälliga uppehållstillstånd istället för som tidigare permanenta 

uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2019). 

 

År 2015 ökade Sveriges befolkning med 103 662 personer, vilket delvis kan förklaras genom 

ett invandringsöverskott, där skillnaden mellan invandringen och utvandring var stor. 

Oroligheterna i Syrien medförde att många människor tvingades fly därifrån och en del av dem 

valde att bosätta sig i Sverige. Invandringen var på historiskt höga nivåer under 2014 och 2015. 

Under 2015 ansökte 162 877 människor asyl i Sverige, majoriteten av de som sökte asyl kom 

från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Somalia (Migrationsinfo, 2016). 132 602 personer 

invandrade till Sverige under år 2018, vilket var en stor bidragande orsak till den folkökning 

som skedde det året, då utvandringen inte var speciellt omfattande. Från Syrien kom majoriteten 

av Sveriges invandrare år 2018, vilket även var fallet mellan åren 2013 och 2017. Under 2018 

kom det totalt 14 387 människor från Syrien. Mellan år 2017 och 2018 är det människor från 

Syrien och Irak som har minskat mest gällande invandring till Sverige. Människor födda i Kina 

och Indien är de invandrargrupper som ökade mest under 2018 (SCB, 2019b).  

 

I en rapport utförd av Forsberg, Liljeberg och Åslund (2017) beskriver de 

arbetsmarknadsetablerings situationen för människor med icke västerländskt ursprung på kort- 

och lång sikt. Rapporten tar sin utgångspunkt i främst flykting- och anhöriginvandrare som kom 

till Sverige under perioden 1990–2014. Det rapporten visar på är att tiden för etableringen på 

arbetsmarknaden främst beror på faktorer som konjunkturläget och ursprungsland. De som kom 

under finanskrisen 2009 hade en mycket längre etableringstid för att komma in på 
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arbetsmarknaden än invandrare som kom under mer normala konjunkturförhållanden. 

Rapporten visar även att ursprungsland har en betydelse för etableringen på arbetsmarknaden 

genom att etableringen har gått mycket fortare för individer från forna Jugoslavien än för 

människor från Irak. Under senare år har det kommit många flyktingar från Syrien och 

Afghanistan, där visar resultaten från rapporten att utvecklingen är ogynnsam för personer från 

dessa länder gällande tiden för arbetsmarknadsetablering. En faktor som rapporten lyfter fram 

är att människor från dessa länder anlänt till Sverige med anledning att det har varit krig i deras 

hemländer, vilket kan ha påverkat etableringstiden på arbetsmarknaden negativt. Överlag visar 

resultat från rapporten att inträdesprocessen på arbetsmarknaden är långsam och att 

sysselsättningen är lägre bland invandrare av icke västerländskt ursprung jämförelsevis med 

resterande del av arbetskraften (Forsberg m.fl., 2017). 

 

Debatten gällande hur man ska lyckas med integrationen i samhället samt vilka krav som är 

rimliga att ställa på nyanlända, är något som diskuteras flitigt bland politikerna. I motionen från 

Lars Leijonborg m.fl. (Folkpartiet) (2002/03:Sf226) föreslogs det godkända språktester för att 

kunna få ett svenskt medborgarskap. Syftet med motionen var att få en förbättrad integration i 

det svenska samhället, genom att invandrare snabbare skulle komma i arbete och kunna få 

tillgång till egen bostad och självförsörjning. Förslaget blev snabbt kritiserat och dåvarande 

Folkpartiet fick utstå hårda ord av deras politiska motståndare. 17 år senare har debatten kring 

detta ändrat riktning. Socialdemokraterna (2019) har i deras utkast till sakpolitisk 

överenskommelse mellan dem, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna gett förslag 

att införa språkkrav för att stärka medborgarskapet. Deras syfte med detta är likt Lars 

Leijonborgs motion för 17 år sedan, att öka nyanländas motivation till att lära sig språket för 

att kunna etablera sig snabbare på arbetsmarknaden och på så sätt integreras i samhället. 

Slutsatsen av detta kan tolkas som att allt fler politiska partier står bakom att språket är en 

nyckel för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Debatten har förflyttats till att det ska bli 

fler och hårdare krav på invandrare för att underlätta deras integration i det svenska samhället.  

 

Debatten rörande normer och värderingar har på senare år blossat upp rejält i samband med den 

rekordartade flyktinginvandringen 2015. Den har till stor del handlat om vad som anses vara 

svenska normer och värderingar och rädslan kring att dessa inte efterlevs av invandrare som 

kommer till landet, vilket kan ställa till problem i samhället. Braw (2017) skriver i en 

debattartikel i tidningen Barometern att Sverige är ett samhälle där det finns normer och 

värderingar som utmärker sig som typiska just för detta samhälle. Vidare menar han att man 
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länge kunnat förutspå att den omfattande invandringen skulle bidra med värderingskrockar. 

Han ger exempel på värderingskollisioner som: individualism mot kollektivism och 

jämställdhetsideal mot traditionella familjestrukturer. Dåvarande partiledaren för Moderaterna, 

Anna Kinberg Batra och Andreas Norlen (2016) beskriver i en debattartikel i Svenska dagbladet 

att de svenska värderingarna måste försvaras till varje pris. De beskriver att de svenska 

värderingarna hotas av fundamentalistiska och traditionalistiska krafter som har brett ut sig i 

utanförskapsområden i landet som inneburit att tvångsgifte och kontroll av kvinnors klädsel är 

vanligt förekommande där. Ett annat problem de lyfter fram i artikeln är det hedersrelaterade 

våldet och förtrycket som innebär att släkter mobiliseras för att kontrollera, förtrycka och 

fördöma den individ som vill leva sitt liv på sina egna villkor. Detta menar de bryter mot de 

svenska värderingarna och att fler insatser krävs för att motverka detta, både från myndigheter 

och de grupper där det förekommer. Även de kristdemokratiska politikerna Lundström, Noren, 

Nimåker, Jönsson och Nilsson (2018) uttalar sig i en debattartikel publicerad av Trelleborgs 

Allehanda att invandrare som tänker bosätta sig i Sverige måste vilja bli en del av det svenska 

samhället. De poängterar vikten av att alla i det svenska samhället ska ha gemensamma 

värderingar, framförallt synen på jämlikhet, att vi alla är lika oavsett kön eller andra egenskaper 

som individer bär på. Statsminister Stefan Löfven (2016) gav sig även han in i debatten och 

skriver i en debattartikel i Aftonbladet att jämställdhet, rättvisa, jämlikhet är centrala svenska 

värderingar och att dessa ska följas av alla människor som verkar i vårt samhälle. Samtidigt har 

flera röster höjts gällande om det ens är nödvändigt att invandrare anammar svenska normer 

och värderingar. Svensén och Nihlgård (2016) skriver i en debattartikel utgiven av Metro att 

svenska politiker talar om svenska värderingar som något exklusivt och eftersträvansvärt. De 

beskriver att detta befäster ett ”vi” och ”dem” tänk, där människor med andra grundvärderingar 

än de typiska svenska anses som hotfulla. 

 

Regeringen (2018b) lämnade över ett uppdrag för Länsstyrelsen i Jönköpings län där de skulle 

genomföra en översyn av samhällsorienteringen för nyanlända i landet, uppdragets syfte var att 

undersöka hur samhällsorienteringen ska utformas för att på bästa sätt underlätta integrationen 

i samhället. Rapporten från Länsstyrelsen i Jönköpings län visade att det bör läggas mer tid på 

att förstå de rådande normer och värderingar som gäller i Sverige. Svenska lagar och regler 

behöver förstås och är av central betydelse för den som nyligen kommit till Sverige för att leva, 

arbeta och bo här. Gällande normer är det viktigt att skaffa kunskaper om exempelvis kvinnors 

och mäns deltagande i samhälls- och arbetsliv samt hbtq-personers och barns rättigheter 

(Regeringen, 2018b).  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras olika faktorer som den tidigare forskningen i ämnesområdet 

invandrare och arbetsmarknad poängterat har en inverkan på deras möjligheter att etablera 

sig på den svenska arbetsmarknaden.  

 

3.1 Invandrares ursprungsland och kulturella skillnader 

Forskningen har betonat att invandrare blir behandlade på olika sätt i det svenska samhället, 

beroende på vilket ursprungsland hen har och därmed kan situationen på den svenska 

arbetsmarknaden variera utifrån detta. Ett exempel är en nationell studie gjord av Lundholm 

(2013) som belyser att invandrare från utomeuropeiska länder såsom Irak, Somalia, Eritrea och 

Iran är i större omfattning arbetslösa under en längre tid än exempelvis europeiska invandrare. 

En förklaring till detta, enligt studien, är att utomeuropeiska invandrare diskrimineras med 

anledning av deras etniska ursprung och kultur. Även en studie av Duvander (2001) tar upp 

detta faktum att invandrare från europeiska länder har bättre förutsättningar för att lyckas på 

den svenska arbetsmarknaden. En aspekt kring detta är att de blir diskriminerade genom att de 

anses ha andra värderingar och normer än de svenska, medan europeiska invandrare liknar mer 

svenskar till utseendet samt att deras värderingar även påminner mer om svenska värderingar.  

De los Reyes och Wingborg (2002) beskriver att arbetsgivare i många fall utgår från att 

invandrare med utomeuropeisk härkomst inte har rätt normer och värderingar för att kunna få 

en anställning hos dem, medan svenskar skulle ha det mer naturligt. En annan 

diskrimineringsaspekt är att utomeuropeiska invandrare har svårare att få komma på en 

arbetsintervju, då de diskrimineras utifrån sina utländska namn (Räthzel, 2006). Forskning visar 

även på att invandrares ursprungsland har ett samband med språkkunskaperna för att lyckas 

erhålla ett arbete på den svenska arbetsmarknaden. Invandrare som kommer utanför Europa har 

större svårigheter att anamma det svenska språket än exempelvis invandrare som kommer från 

Europa (Lundborg, 2013; Hertzberg & Knocke, 2000). 

 

3.2 Invandrares utbildning och språkkunskaper 

Sambandet mellan invandrares utbildning och möjligheten till anställning inom den svenska 

arbetsmarknaden har visat sig ha en betydande roll ur olika aspekter. Ett flertal olika 

forskningsprojekt visar på att arbetsgivare inte anställer invandrare för att dem i många fall har 

för låg utbildning (Hertzberg & Knocke, 2000; Wiesbrock, 2011; Lundberg, 2013). 

Forskningen visar på att invandrare som har hög utbildning har större chanser att lyckas ta sig 
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in på den svenska arbetsmarknaden (Hjerm, 2005; Nekby, Vilhelmsson & Gülay 2008). 

Samtidigt belyser forskningen kring detta att hög utbildning värderas högre hos infödda 

svenskar än hos invandrare (Nekby m.fl. 2008). Även Wiesbrock (2011) beskriver att 

utbildning ger en större möjlighet för invandrare att erhålla ett arbete på den svenska 

arbetsmarknaden, dock är det en stor skillnad mellan inrikes födda och invandrare vid 

högkvalificerade yrken. Detta förklaras genom att invandrares utbildning från hemlandet inte 

värderas likt om utbildningen skulle ha examinerats i Sverige (Wiesbrock, 2011; Dahlstedt & 

Bevelander, 2010; Hertzberg & Knocke, 2000). Man menar även att invandrares 

språkkunskaper är en betydande faktor för att kunna erhålla en anställning på den svenska 

arbetsmarknaden. Här är den tidigare forskningen överens om att bristande språkkunskaper är 

en faktor som hindrar invandrares möjligheter att kunna erhålla en anställning, samtidigt som 

goda språkkunskaper kan underlätta för att kunna erhålla en anställning på den svenska 

arbetsmarknaden (Lundborg, 2013; Andersson; 2011, Wiesbrock, 2011). 

 

3.3 Invandrares sociala nätverk 

Det sociala nätverket har den tidigare forskningen beskrivit både som en möjlighet och ett 

hinder för att invandrare ska kunna erhålla ett arbete. Invandrare har större svårigheter att kunna 

få kontakt med viktiga sociala nätverk och detta ökar risken att hamna i utanförskap och då inte 

kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (Cederberg, 2012; Behtoui, 2004; Behtoui, 

2008; Behtoui, 2013). Behtoui (2004) beskriver i sin studie att tiden du har varit i Sverige är en 

viktig faktor för att kunna erhålla ett arbete. Detta bidrar till att invandrare i många fall har fått 

ett utökat socialt nätverk och genom det ökar möjligheterna till en anställning. Även Cederberg 

(2012) nämner vikten av att ha tillgång till ett socialt nätverk för att få en förbindelse till 

majoritetssamhället och på så sätt kunna erhålla en anställning, då många av rekryteringar sker 

via familj, släkt och vänner. Finansdepartementet (2011) belyser att invandrare som har fått en 

anställning har utnyttjat sitt sociala nätverk i högre utsträckning än inrikes födda. Med detta 

sagt innebär det inte att deras sociala nätverk är mer effektiva, utan snarare att andra sökvägar 

generellt genererar sämre möjligheter till arbete. Däremot poängterar flera studier att 

invandrares etniska sociala nätverk också är viktigt för att kunna erhålla en anställning. Detta 

förklaras genom att invandrare är mer beroende än infödda svenskar av att känna någon på 

arbetsplatsen för att kunna erhålla en anställning (Hertzberg & Knocke, 2000; Cederberg, 

2012). En aspekt som tydliggör att invandrare är starkt beroende av sitt etniska nätverk, är att 

en anställd invandrare har mer än dubbelt så många kollegor som också är invandrare, än 
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förväntat. De har även mer än sju gånger så många individer från samma ursprungsregion, detta 

i förhållande till om det inte fanns någon arbetsplatssegregation. Även om man väger in 

aspekter mot ålder, kön, utbildning, region och industri tenderar det att finnas 40 procent fler 

invandrare än förväntat på arbetsplatsen (Bengtsson & Berglund, 2017). 
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4. Teori 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som min studie bygger på. 

 

4.1  Normer och värderingar 

I en studie som innefattar invandrare är det av central betydelse att belysa vad innebörden av 

normer och värderingar är. Människor som kommer från andra länder har även vuxit upp i andra 

kulturer där det uppstår normer och värderingar som kan skilja sig i ett svenskt avseende. Det 

är därför intressant ur detta perspektiv att undersöka hur normer och värderingar kan påverka 

invandrare att erhålla en anställning på arbetsmarknaden. 

 

Kultur brukar definieras som en livsform eller livsstil som är symbolisk för en grupp människor, 

exempelvis en organisation eller en nation. I en kultur ingår grundläggande värderingar och 

normaliserande handlingar, alltså handlingar som uppfattas normalt inom denna kultur (Nilsson 

& Waldemarson, 2016). Hydén (2002) beskriver normer som beståndsdelar i ett 

handlingssystem. Det är genom detta som beteenden koordineras mellan en grupp människor 

och bildar sociala handlingssystem. Vilka typer av beteenden som anses vara normativa beror 

på vilken typ av handlingssystem det rör sig om. De sociala systemets normer följer sina normer 

däremot kan det skilja sig beroende på exempelvis samhällets kultur. Vidare beskriver 

författaren att individer socialiseras in i ett visst samhälle och lär sig hur man ska uppträda på 

ett normalt sätt enligt det samhällets normer. Enligt Johansson (2012) kan normer ge upphov 

till diskriminering gentemot vissa samhällsgrupper. Giddens (2011) beskriver hur 

socialisationsprocessen gör att barn lär sig att passa in i den kultur där barnet har blivit fött. 

Detta genom att barnet anammar hur de äldre agerar och beter sig och på så vis tar till sig deras 

normer och värderingar. Vidare menar Giddens (2011) att alla samhällen visar upp olika sociala 

och kulturella egenskaper som är typiska för just det samhället, där både äldre och nya drag gör 

sig synliga och som både kan skilja sig och vara gemensamma med andra länder och kulturer. 

Hofstede (2005) beskriver att värderingar är en del hos individer vilket har en avgörande 

betydelse hur vi agerar och beter oss i olika situationer. Vilka värderingar en individ ser som 

önskvärda har till stor del med att göra vilken kultur denne är uppväxt i.  

 

Enligt Nilsson och Waldemarson (2016) är det viktigt för att lyckas skapa en förståelse mellan 

olika kulturer att människorna som befinner sig i de olika kulturer har en viss inre trygghet för 

att kunna hantera det främmande, även en grad av nyfikenhet och en vilja att förstå andra 
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människor. Aspekter som kan störa kommunikationen och hindra mötet över kulturgränsen är 

när människor är misstänksamma, rädda och har felaktiga föreställningar om det som de inte är 

vana vid. Ett vanligt fenomen är att vi tar för givet att vissa av våra egna kulturella 

beteendemönster gäller världen över, vilket kan bidra till en viss problematik (Nilsson & 

Waldemarson, 2016). 

 

Alm (1999) beskriver att begreppet mångfald innebär att det finns olikheter i en grupp, exempel 

på det är olika kulturella tillhörigheter. Författaren poängterar betydelsen av organisationer som 

utgörs av mångfald, då detta leder till andra tankesätt och innovativa lösningar. Arbetslag som 

har en utbredd mångfald är mer framgångsrika än de som har en begränsad eller inte någon 

mångfald överhuvudtaget. Om problem uppstår i ett heterogent arbetslag är det mer troligt att 

de löser problemet genom att en sådan arbetsgrupp kan se problemet utifrån fler perspektiv.  

Mångfald kan även leda till konflikter på arbetsplatsen som har sin utgångspunkt i mötet mellan 

olika kulturer. Ur kulturer skapas normer och värderingar som kan skilja sig i ett svenskt 

avseende. Detta kan leda till misstänksamhet mot den främmande kulturen, vilket kan leda till 

spänningar och att människor med samma kulturella bakgrund söker sig till varandra. Detta kan 

i sin tur leda till att det skapas subgrupper som innebär att många goda idéer, över 

kulturgränserna inte kommer fram. För att lösa konflikter av det här slaget är det viktigt att vara 

öppen med problemen och våga tala om dessa. En dålig lösning är att se förbi problemen och 

bara sätta samman homogena arbetsgrupper, vilket på sikt hämmar organisationens utveckling 

(Alm, 1999).  

 

4.2 Sociala nätverk 

Det sociala nätverket är en individs kontaktnät som kan bestå av vänner, familj och andra 

bekanta som exempelvis vänners vänner. Det är genom det individer ger sig tillkänna för andra 

människor och vid olika sorters behov har du möjligheten att nyttja dina kontakter. Storleken 

på det sociala nätverket skiljer sig givetvis från individ till individ. Invandrare som bosätter sig 

i Sverige har en till en början ett väldigt begränsat socialt nätverk, vilket gör det intressant att i 

denna uppsats analysera vikten av hur det kan påverka anställningsmöjligheterna på 

arbetsmarknaden.  

 

Ett socialt nätverk präglas av alla de relationer som utgör ett socialt sammanhang för individen. 

Familj, släkt, vänner, arbetsplats och myndigheter är alla exempel på livsområden som kan 
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känneteckna en individs sociala nätverk, beroende på vem eller vilka den enskilde individen 

har varit i kontakt med. Det sociala nätverket spelar en betydelsefull roll när en individ är i 

behov av att lösa en problematik som kan utgöra ett hinder för denne i livet (Forsberg & 

Wallmark, 2002). Gunneriusson (2002) beskriver hur det sociala nätverket är beroende av tillit 

för att överleva. Tilliten är människans sätt att minska osäkerheten, att känna förtroende för 

människor är den mest betydelsefulla faktorn för att det sociala nätverket ska kunna överleva. 

Tilltro till en individ inkluderar denne i det sociala nätverket medan brist på detsamma 

exkluderar individen. Författaren förklarar även att det finns en tydlig förankring mellan det 

sociala nätverket och människors socialgrupp.  Det är lättare att få tillgång till ett socialt nätverk 

som tillhör samma eller närliggande socialgrupp som en själv, vilket ofta bidrar till att sociala 

nätverk förblir homogena. En anledning som författaren nämner som en förklaring till att 

sociala nätverk ofta består av individer med liknande socialgrupp är att det då är lättare för 

människor att hitta jämförbara nyttigheter att byta med varandra. En annan anledning till att 

sociala nätverk över klassgränserna är mindre troliga handlar om kulturella skillnader. Detta 

ger upphov till att informaliseringen av samhället drabbar mindre priviligierade 

samhällsgrupper extra hårt, då grupper som tillhör samhällets utkant ofta har begränsade 

resurser, vilket gör att dessa individer inte har särskilt mycket att hämta i det allt mer 

nätverksbaserade samhället (Gunneriusson, 2002).   

 

 

4.3 Kommunikation 

Nilsson och Waldemarson (2016) beskriver att kommunikation är ett sätt för individen att dela 

med sig av sina tankar, upplevelser, känslor, handlingar och värderingar. Syftet är att det ska 

bli gemensamt med mottagaren eller mottagarna. Oavsett i vilka situationer som vi befinner oss 

i, spelar kommunikationen en avgörande roll genom att vi ständigt pratar med andra människor 

för att kunna utbyta olika budskap med varandra. Beroende på vilket sätt kommunikationen 

sker på, påverkas mötet med familj och vänner, men även andra områden som arbetslivet.  

Kommunikationen är ett redskap och något vi använder oss av för att få vår identitet bekräftad 

och som används för att skapa en gemenskap bland människor.  För att lyckas med detta är en 

grundläggande förutsättning att du kan hantera språket. Utöver detta är det viktigt att 

kommunikationen anpassas för att lyckas skapa en god kommunikation, aspekter som påverkar 

detta är erfarenheter, kunskaper, attityder och samarbetsvilja. Samarbetsviljan är viktig, enligt 
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författarna, genom att den bidrar till att vilja göra oss förstådda samt att vi vill förstå andra, 

vilket är nödvändigt för att skapa en effektiv kommunikation (Nilsson, Waldemarson, 2016). 

 

Mötet med människan har blivit allt svårare med tiden genom att vi i dagens samhälle möter 

fler människor i både privat- och arbetsliv under en dag, där individers bakgrund, erfarenheter 

och förväntningar är av högre variation. Med detta ökar även risken för missförstånd och 

störningar i samspelet mellan människor och dessa har även en tendens att bli svårhanterliga. 

En annan viktig anledning till en god kommunikation är att människorna i dagens arbetsliv i 

högre grad är beroende av andras arbetsinsatser för att kunna utföra ditt arbete. För att kunna 

samarbeta i arbetet är det av stor vikt att kunna kommunicera med varandra (Nilsson & 

Waldemarson, 2016). 

 

4.4.3 Kommunikation på arbetsplatsen 

Enligt Heide m.fl. (2015) är det viktigt att kommunikationen inom en organisation fungerar bra, 

för att organisationsmedlemmarna ska bli delaktiga, förstå och få kunskaper om organisationens 

målsättningar. Medarbetarnas kommunikation har blivit allt viktigare inom en organisation i 

takt med att det blivit allt fler kunskapsintensiva organisationer. Detta har ökat behovet av 

medarbetare som lär varandra, fattar självständiga beslut och skapar dialoger som skapar 

innovationer och lärandeprocesser. Inom yrken där man arbetar med kunder eller patienter, 

exempelvis inom vård- och omsorg och servicesektorn, är kommunikationen helt avgörande för 

om kunden eller patienten ska få sina förväntningar uppfyllda (Heide m.fl., 2015).  

 

I många organisationer finns det en för hög tilltro till att kommunikationen som förmedlas ska 

kunna lösa problem och ge organisationsmedlemmarna större kunskaper kring hur man ska 

bemöta problemen som uppstår. Ett problem gällande detta är att informationen som sprids inte 

säger något om hur individer tolkar den, vilket kan leda till missuppfattningar. En väl 

fungerande kommunikation, där organisationsmedlemmarna förstår kommunikationen på rätt 

sätt, innebär att individerna kan förstå organisationen, förutsäga förändringar och anpassa sina 

aktiviteter efter organisationens utveckling. De ansvariga cheferna bör i sin tur lägga ned 

mindre kraft på att sprida och göra information tillgänglig och istället lägga mer energi på att 

skapa förutsättningar för kommunikation mellan ansvariga och övriga medarbetare (Heide 

m.fl., 2015).  
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer en presentation av vilka metodval jag har valt för min undersökning. En 

genomgående beskrivning av hur arbetet gått tillväga samt motivering till mina val kommer 

ligga till grund för detta kapitel. 

 

5.1  Metodansats 

Denna uppsats har i huvudsak utgått från en deduktiv ansats. Bryman (2011) beskriver att en 

deduktiv forskningsansats utgår från utvalda teorier och begrepp. Larsen (2018) beskriver att 

en forskare som utgår från en deduktiv metod analyserar sin empiri gentemot de utvalda 

begrepp och teorier, för att skapa en förståelse för fenomenet. Valet av en deduktiv ansats 

baseras på att jag ville undersöka fenomenet utifrån ett perspektiv av normer och värderingar, 

sociala nätverk samt kommunikation. Utifrån den tidigare forskningen kring ämnet har det 

framkommit att dessa aspekter av fenomenet utgör i hög grad både möjligheter och hinder för 

invandrares etablering på arbetsmarknaden (läs exempelvis Lundborg, 2013; Wiesbrock; 2011; 

Cederberg, 2012). Uppsatsen är avgränsad till att undersöka invandrares möjligheter och hinder 

ur ett arbetsgivarperspektiv samt avgränsad till en specifik yrkeskategori. Baserat på att vård- 

och omsorg periodvis är en bransch som är i ett stort behov av personal finner jag det relevant 

att undersöka fenomenet utifrån de aspekter som den tidigare forskningen antytt är faktorer som 

påverkar invandrares möjligheter till etablering på den svenska arbetsmarknaden. Detta för att 

få en förståelse för hur samhället kan hjälpa invandrare att erhålla en anställning inom vård- 

och omsorgsarbeten och hur arbetsgivare kan arbeta för att underlätta anställningsmöjligheterna 

för invandrare som i hög grad står utanför arbetsmarknaden. Detta skulle delvis kunna hjälpa 

branschen att matcha arbetskraftsbehovet och fortsättningsvis kunna leverera en bra service till 

samhällsmedborgarna.  

 

5.2 Val av metod 

En kvalitativ metod ligger till grund för att besvara uppsatsens syfte. Genom att studien 

undersöks utifrån ett arbetsgivarperspektiv kring invandrares möjligheter att kunna erhålla en 

anställning hos dem är det därför fördelaktigt att använda sig av en metod där respondenternas 

djupgående åsikter kan lyftas fram. Enligt Bryman (2011) bedrivs kvalitativ forskning genom 

att forskaren ägnar sig åt ord och därmed är metoden tolkningsinriktad i sin karaktär. Larsen 

(2018) beskriver att den kvalitativa är bäst lämpad när forskaren är ute efter en grad av 

öppenhet, då forskaren vill undersöka människors upplevelser och deras syn på verkligheten. I 
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min studie är det nödvändigt att tillämpa den kvalitativa metoden genom att jag vill undersöka 

arbetsgivares tolkningar och upplevelser av ämnesområdet, vilket jag inte på samma sätt kan få 

vid en kvantitativ metod.  

 

5.3 Litteraturstudier 

Inför uppsatsskrivandet genomfördes ett noga utfört inläsningsarbete av vetenskapliga 

tidsskriftartiklar och litteratur som hittats genom Luleå tekniska universitets bibliotekssökmotor 

och Google Scholar. Genom att använda mig av sökorden: Labour market, Sweden, integration, 

och immigrants samt avgränsat sökningen till artiklar publicerade mellan år 2000 till 2019 

skapades en bred översikt över ämnesområdet. Avgränsningen hade till syfte att hitta artiklar 

som var relativt ny publicerade, då avsikten var att skapa en aktuell sammanställning av den 

tidigare forskningen kring ämnesområdet. Ett tjugotal artiklar granskades för att sedan välja ut 

de artiklar som jag ansåg gav en tydlig bild av ämnesområdet. Vid genomläsningen av den 

tidigare forskningen hittade jag faktorer som jag i min undersökning ville använda som 

utgångspunkt för att analysera fenomenet, för att se hur dessa faktorer påverkar invandrares 

möjligheter att etablera sig inom vård- och omsorgssektorn. Litteratur fann jag genom att 

använda mig av Luleå tekniska universitetsbiblioteks sökfunktion där sökord motsvarande det 

teoretiska ramverk som jag hade för avsikt att använda mig av tillämpades. Dessa är sociala 

nätverk, kommunikation samt normer och värderingar. Ett flertal böcker lästes sedan igenom 

för att plocka ut delar som jag fann intressanta för min studie.  

 

5.4  Semistrukturerade intervjuer 

Ämnet i denna uppsats är av relativt känslig karaktär, då det finns blandade åsikter om 

invandrare och deras möjligheter och resurser att kunna träda in på den svenska 

arbetsmarknaden. Utifrån det har jag valt att utföra semistrukturerade intervjuer, i syfte att 

möjliggöra en mer öppen diskussion utan påverkan av andra individer. Med anledning av detta 

valdes fokusgruppintervjun som empiriinsamling bort, som jag hade en tanke på att använda 

mig av i ett tidigare skede. En fokusgruppintervju är enligt, Bryman (2011), en intervjuform 

där forskaren samlar flera personer och samtalar om ett föreliggande ämne. Bryman (2011) 

beskriver semistrukturerade intervjuer som en styrd intervjuform där intervjuaren utgår från en 

färdig intervjumall och alla respondenter får samma huvudfrågor. I min undersökning är det 

fördelaktigt att använda sig av semistrukturerade intervjuer då jag vill undersöka fenomenet 

utifrån förutbestämda teman, vilket är möjligt om alla respondenter får samma huvudfrågor. 
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Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer väl anpassat till undersökningar som har 

ett tydligt fokus innan intervjun har startat. Detta genom att intervjumallen har färdiga 

huvudfrågor som gör att resultatet av intervjuerna, i de flesta fall, går att sammanbinda till 

undersökningens frågeställningar. Larsen (2018) beskriver att semistrukturerade intervjuer ger 

en större möjlighet till uppföljningsfrågor, då intervjuguiden är flexibel och forskaren ställer 

följdfrågor när denne finner det nödvändigt. Under mina intervjuer har det varit viktigt att kunna 

ställa uppföljningsfrågor, då respondenterna under intervjuerna haft möjligheten att prata fritt 

utifrån frågeställningarna, vilket ger intressanta reflektioner och utrymme för följdfrågor. 

 

5.4.1 Urval 

I min undersökning har jag till en början arbetat utifrån ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) 

beskriver denna typ av urval som ett tillvägagångssätt där forskaren använder sitt kontaktnät 

för att hitta respondenter till sin studie. Undersökningen är avgränsad till arbetsgivare inom 

Luleå kommun som bedriver arbete inom vård- och omsorg och genom att jag arbetar med vård 

och omsorgsarbete, etablerades det kontakt med en person i ett tidigt stadium, som resulterade 

i en första intervjubokning. Denna kontakt resulterade sedan i ett vad, Bryman (2011) beskriver 

som ett snöbollsurval som är en typ av målstyrt urval. Urvalsmetoden innebär att forskaren 

genom sina tidigare kontakter får rekommendationer på individer som skulle kunna vara 

intressanta för studien (Larsen, 2018). Snöbollsurvalet resulterade i att jag fick tillgång till ett 

bredare empiriskt material, då det totalt blev fem intervjuer till via denna strategi. Enligt 

Bryman (2011) finns det flera typer av målstyrt urval, en strategi är där forskaren väljer ut 

deltagare som passar till studiens ändamål. I mitt fall där undersökningen riktade in sig till 

arbetsgivare inom en viss yrkeskategori var det fördelaktigt att använda sig av denna typ av 

urval, då jag var tvungen att hitta respondenter som matchade studiens urvalsgrupp. Via denna 

strategi etablerades telefon- och mailkontakt med fem arbetsgivare som bedriver vård- och 

omsorgsarbete, varav en av dessa hade möjlighet att delta på en intervju. Totalt genomfördes 

sju intervjuer, vilket jag ansåg skulle kunna bidra med ett tillräckligt brett empiriskt material 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Bryman (2011) problematiserar både bekvämlighets- och snöbollsurval genom att det inte är 

representativt för populationen, då ett slumpmässigt urval inte gjorts och en garanti på hur 

populationen ser ut, inte går att säkerställa. Båda dessa urvalsmetoder blir istället till ett 

stickprov genom att urvalsmetoderna utgår från forskarens kontakter och i sin tur deras 
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kontakter. I min studie anser jag dock inte att detta är ett problem eftersom att jag ändå lyckats 

med att få en spridning av respondenter som bedriver olika typer av verksamheter inom vård- 

och omsorgssektorn. I och med detta kunde det skapas ett bredare resultat från yrkeskategorin, 

vilket var min målsättning med undersökningen.  

 

5.4.2 Respondenter 

Här nedan presenteras de respondenter som har medverkat i min studie, i form av 

yrkesbefattning, yrkesbransch och erfarenhet. De namn som används är inte deras riktiga, utan 

det är fiktiva namn för att inte avslöja deras identitet.  

 

Lena – 47 år och arbetar som enhetschef inom verksamheter som bedriver vård- och 

omsorgsarbete för människor med särskilda behov. Hon har arbetat i sin nuvarande befattning 

i 4 år. 

 

Kristina – 33 år och arbetar som verksamhetschef inom en verksamhet som bedriver personlig 

assistans. Hon har arbetat i sin nuvarande befattning i sex månader. 

 

Kerstin – 49 år och arbetar som enhetschef inom verksamheter som bedriver vård- och 

omsorgsarbete för människor med särskilda behov. Hon har arbetat i sin nuvarande befattning 

i närmare tre år.  

 

Berit – 53 år och arbetar som enhetschef inom verksamheter som bedriver vård- och 

omsorgsarbete för människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Som enhetschef har hon 

arbetat sedan 2005, där inkluderat både sin nuvarande- och sin tidigare roll då hon har arbetat 

inom äldreomsorgen.  

 

Sara – 49 år och arbetar som enhetschef inom verksamheter som bedriver vård- och 

omsorgsarbete för människor med utvecklingsstörningar. Hon har arbetat i sin nuvarande 

befattning i ett halvt år. 

 

Lisa – 53 år och arbetar som enhetschef inom verksamheter som bedriver vård- och 

omsorgsarbete för människor med särskilda behov. Hon har arbetat i sin nuvarande befattning 

i 17 år. 
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Carina – 50 år och arbetar som enhetschef inom verksamheter som bedriver vård- och 

omsorgsarbete för äldre människor som behöver hjälp i vardagen. Hon har arbetat i sin 

nuvarande befattning i 5 år. 

 

5.4.3 Genomförande av intervjuer 

Innan det var dags för första intervjun hade jag tillförsett mig med förkunskaper i ämnet för att 

veta vad som tidigare har sagts inom ämnesområdet. Svensson och Starrin (2012) beskriver att 

kvalitativa intervjuers syfte är att identifiera nya företeelser kring fenomenet och det är därför 

viktigt att känna till det som har sagts tidigare gällande det aktuella ämnet. De problematiserar 

även detta eftersom att forskaren då kan gå in i en intervjusituation med förutbestämda 

meningar. Det är viktigt att forskaren lägger bakgrundskunskapen åt sidan och går in med ett 

öppet sinnelag för att kunna fånga in nya perspektiv på området (Svensson & Starrin, 2012).    

 

Kontakt med respondenterna togs via telefon och e-mail, däremot fick alla deltagare ett e-mail 

där det gick att finna information om vem jag är och vad uppsatsen handlar om, samt vilka 

villkor som gäller under intervjun och hur jag kommer att behandla det inkommande materialet 

(se bilaga 2). Intervjuerna utfördes i deras respektive kontorsrum, syftet med detta var att 

minimera risken att bli störd av utomstående, vilket är en större risk om intervjun skulle utföras 

i ett allmänt utrymme. Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att säkerställa att intervjun 

utförs i en ostörd miljö, för att inte kvalitén på intervjuinspelningen ska bli negativt påverkad 

samt att värna om respondentens konfidentialitet. Innan intervjuerna startade, började jag med 

att kortfattat presentera den information jag hade skickat ut via e-mail. Eftersom jag i mitt 

missivbrev, som respondenterna fått ta del av, hade glömt att beskriva vad uppsatsens definition 

av invandrare innebär, talade jag om att detta avser människor av icke västerländskt ursprung. 

Detta förtydligande gjorde jag innan alla intervjuer påbörjades.  Längden på intervjuerna 

varierade mellan 40 till 60 minuter. 

 

Den första intervjun gick lite sämre än de andra, då jag inte var beredd på vilka typer av svar 

respondenten skulle delge och därmed med all sannolikhet gick miste om intressanta åsikter, då 

jag inte var beredd på att ställa följdfrågor i den utsträckning jag hade önskat. Detta hade jag 

kunnat göra bättre genom att göra några pilotintervjuer innan första intervjutillfället. Enligt 

Bryman (2011) är det ett bra sätt för att vara beredd på oväntade skeenden under intervjun. 
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Intervjufrågorna var öppna och tolkningsinriktade, vilket Svensson och Starrin (2012) beskriver 

är viktigt att tillämpa i den kvalitativa intervjun för att kunna erhålla spontan information om 

fenomenet, dock måste frågorna vara genomtänkta för att inte riskera att skifta fokus från 

området. Eftersom att uppsatsområdet är av känslig karaktär förklarade jag på ett tydligt sätt att 

jag ville föra ett resonemang kring området och att jag inte var ute för att sätta någon stämpel 

på intervjudeltagarna.  Det är viktigt att försöka skapa ett öppet klimat för att den intervjuade 

ska känna sig trygg i situationen, så att denne vågar svara uppriktigt på intervjufrågorna 

(Svensson & Starrin, 2012). Genom att uppsatsämnet undersöks utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv finns det en överhängande risk att respondenterna inte vågar uttrycka sina 

egentliga åsikter i ämnet med anledning av att det kan gå emot arbetsgivarens uppfattningar av 

området. Under transkriberingen av materialet har jag upptäckt att jag i vissa fall under 

intervjutillfällena inte har varit tillräckligt ”kylig” och låtit respondenterna tänka nog länge vad 

denne ska svara innan jag brutit in, vilket kan ha medfört att respondenterna hade mer 

information att delge än det som kom fram. Detta var något som jag blev bättre på allt eftersom 

intervjuerna genomfördes.  Enligt Bryman (2011) är ett aktivt lyssnande viktigt under intervjun 

för att skapa en god stämning och så att respondenten får en chans att utveckla sina svar.  

 

5.5  Forskningsetiska aspekter 

I min studie har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet – Detta innebär att forskaren ska informera studiens deltagare om deras roll 

i projektet. Forskaren har även i uppgift att berätta om de villkor som gäller under själva 

intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjudeltagare blev informerade om studiens syfte 

och vilka villkor som gäller för dem under intervjun via e-mail. Jag förklarade i e-mailet att 

intervjudeltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att avböja att svara på frågor samt avbryta 

sitt deltagande i intervjun. Denna information tog jag även upp precis innan intervjun skulle 

starta för att uppdatera dem vad som gäller med syfte att reda ut eventuella frågetecken som 

blev till i samband med e-mailet. 

 

Samtyckeskravet – Detta handlar om att forskaren har intervjudeltagarnas samtycke till att 

medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Både via mailkontakt och just innan intervjuerna 
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skulle börja förklarade jag först intervjuns villkor och sedan frågade jag om de kändes okej att 

delta i min undersökning. Jag frågade även om tillåtelse för att spela in intervjuerna med 

anledning att underlätta mitt efterarbete. Under intervjudeltagandet är det respondenten som 

bestämmer villkoren för deltagandet (Vetenskapsrådet,2002), därför var jag noga med att fråga 

om det kändes bra med mitt planerade upplägg.  

 

Konfidentialitetskravet – Detta handlar om att forskaren ska behandla den data som inkommer 

under intervjuerna på ett noggrant sätt, så att inte obehöriga kan ta del av känsliga uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att inte avslöja intervjupersonernas identitet har fiktiva namn 

förekommit i uppsatsen. Jag har inte heller nämnt några företagsnamn för att ytterligare stärka 

intervjupersoners och företagens anonymitet. Intervjumaterialet har spelats in på en 

mobiltelefon, efter att materialet hade transkriberats togs det bort från mobiltelefonen, för att 

minimera risken att materialet skulle hamna i fel händer. Alla transkriberingsdokument, både i 

pappers- och digitalform, kommer att raderas när uppsatsen blivit godkänd av examinator.  

 

Nyttjandekravet – Syftet med detta krav är att försäkra intervjudeltagarna att det insamlade 

materialet inte kommer att användas i kommersiella- eller andra icke-vetenskapliga syften, eller 

lånas ut till andra vetenskapliga arbeten (Vetenskapsrådet, 2002). Det har gått ut information 

både via mail och vid själva intervjutillfället att det inspelade materialet endast kommer att 

användas i forskningssyfte och att ingen annan än jag kommer att ha tillgång till materialet.  

 

5.6  Resultat och analys 

Intervjuerna i denna studie var utspridda på två veckor, vilket gjorde att jag kunde transkribera 

materialet allt eftersom intervjuerna blev genomförda. När transkriberingen utfördes skrev jag 

ned det som sagts så pass noggrant jag bara kunde med målsättningen att få en korrekt och 

detaljerad bild av materialet. Enligt Kvale (1997) ska transkribering utföras ord för ord, i den 

mån det är möjligt, där exempelvis skratt, pauser och upprepningar ska noteras. Efter att 

transkriberingen var klar gick jag igenom materialet för att få en struktur på materialet. 

Eftersom att uppsatsen är utförd utifrån en deduktiv ansats hade jag på förhand bestämt vilka 

teoretiska perspektiv jag skulle utgå från, vilket också innebar att uppsatsens huvudteman var 

bestämda innan analysen av materialet hade skett. Bryman (2011) beskriver att forskarens 

teman vid en deduktiv ansats grundar sig på befintliga teorier. De befintliga teorierna som rör 

denna uppsats handlar om kommunikation, normer och värderingar och sociala nätverk. 
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Kommunikation är ett begrepp som kan innebära och ses från olika perspektiv. 

Kommunikationstemat i denna uppsats behandlar hur språkförståelsen och kommunikationen 

inom en organisation kan påverka anställningsmöjligheterna för invandrare. Normer och 

värderingar handlar till stor del, utifrån intervjumaterialet, om hur olika kulturer samverkar och 

är därför kallat kulturella skillnader i resultat- och analysdelen. Den teoretiska utgångspunkten 

som behandlar sociala nätverk kallas likadant i ovannämnda kapitlet, detta tema har sin 

utgångspunkt i hur arbetsgivarna rekryterar ny personal och vilken betydelse det sociala 

nätverket har för invandrare att erhålla en anställning.  

 

5.7 Uppsatsens tillförlitlighet  

Kvale (1997) beskriver att validitet och reliabilitet är två centrala begrepp att ta hänsyn till för 

forskaren och att de beskriver tillförlitligheten i det som undersökts. Enligt Bryman (2011) 

handlar validitet om att forskaren undersöker det som hen har som avsikt att undersöka. Genom 

att jag både via mail och vid intervjutillfället presenterade min uppsats och dess handling för 

respondenterna bedömer jag att deras förståelse för ämnet och vad syftet med intervjuerna var 

ökade. Innan varje intervju förklarade jag även hur upplägget av intervjun skulle ske. 

Invandrare är ett begrepp som kan betyda och tolkas på olika sätt, därför var jag noga med att 

tala om för respondenterna innan intervjun började att invandrare i denna uppsats definieras 

som människor av icke västerländskt ursprung. Efter detta öppnade jag upp för frågor innan 

inspelningen av intervjun skulle starta för att reda ut eventuella oklarheter. Jag var även noga 

med att förklara för respondenterna att det var bättre att fråga om det är någon specifik fråga de 

inte förstår, än att de svarar på ett missvisande sätt, dessa faktorer anser jag höjt validiteten i 

min studie. Däremot går det inte att helt komma undan problematiken med att respondenterna 

känner sig obekväma med vissa frågor, då ämnesområdet kan uppfattas som känsligt att tala 

om, det var dock inget jag märkte av under intervjuerna. Jag hade i bakhuvudet att denna 

problematik kunde uppstå innan intervjuerna skulle utföras och genom att tillämpa 

semistrukturerade intervjuer utförda i en lugn miljö anser jag att risken kring detta minskades 

avsevärt.  

 

Extern validitet handlar om huruvida en studies resultat är generaliserbar till andra situationer, 

sammanhang och människor (Larsen, 2018). Min undersökning har sin utgångspunkt i en 

deduktiv ansats, där ämnesområdet analyseras utifrån olika faktorer och dess påverkan på 

anställningsmöjligheterna. Därtill är studien inriktad mot vård- och omsorgsbranschen, vilket 
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gör att det blir svårt att generalisera undersökningens slutsatser till andra studier, då 

språkkunskaper, kulturella skillnader och sociala nätverk kan ha en annan påverkan på 

anställningsmöjligheterna i andra branscher. Däremot har jag intervjuat personer som har det 

övergripande ansvaret över rekryteringen i verksamheterna och det borde ha stärkt studiens 

validitet genom att de har insyn i hur dessa faktorer påverkar anställningsmöjligheterna. 

 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är utförd med noggrannhet och pålitlighet 

(Larsen, 2018). Intervjuguiden bestod av tydliga och öppna frågeställningar, där tanken var att 

respondenterna skulle kunna prata fritt kring frågorna för att jag skulle kunna få ut så mycket 

information som möjligt samt att inte styra in respondenterna på en specifik infallsvinkel. 

Larsen (2018) beskriver att trovärdigheten i en undersökning handlar om en systematisk 

datainsamling. Genom att alla respondenter har fått samma huvudfrågor och fått möjligheten 

att prata fritt utifrån detta har empiriinsamlingen skett på ett konsekvent sätt, och därmed anser 

jag att studiens reliabilitet har höjts. Genom att undersökningen analyseras utifrån utvalda 

teman går det inte att säkerställa att det finns andra faktorer och synsätt som respondenterna 

hade lyft fram om uppsatsen hade utgått från en induktiv metod.  

 

För att inte hinna reflektera allt för mycket över respondenternas svar påbörjades en 

transkribering och analysering av materialet direkt efter varje intervju var slutförd. Genom det 

anser jag att studiens reliabilitet har ökat eftersom att risken för subjektivitet kring resultatet 

minskade. Ett problem som kan medföra en lägre reliabilitet är om respondenterna skulle ge 

mig förenklade svar för att de inte förstår frågeställningen. Denna problematik anser jag varit 

begränsad när jag genomförde mina intervjuer, då jag var tydlig med att det är bra om de tar sig 

tid att fundera över sina svar. Jag upplevde att respondenterna genomgående övervägde och 

funderade över sina svar, vilket jag anser ger undersökningen en ökad reliabilitet. En annan 

problematik som kan uppstå är att mina intervjufrågor innehåller en del begrepp som kan förstås 

på olika sätt, för att undvika detta förklarade jag att de inte ska vara rädda att fråga om de inte 

förstår vad det specifika begreppet betyder. Om jag noterade att respondenten inte förstod 

begreppets betydelse, efter hen hade svarat på frågan, talade jag om för denne hur jag menar 

och respondenten fick då möjlighet att svara på frågan igen, dessa faktorer är också något som 

jag anser ger studien en hög reliabilitet.  
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6. Resultat/analys 

I detta kapitel presenteras studiens empiri som sedan också analyseras med hjälp av det 

teoretiska ramverk som uppsatsen har använt sig av. Resultatet presenteras med citat från 

respondenterna, som deltagit i studien, för att sedan analyseras mot studiens utvalda teorier. 

Uppsatsen har tre olika teman, dessa är; Kommunikation, Kulturella skillnader och sociala 

nätverk.  

 

Under kommunikation presenteras och analyseras vikten av den kommunikativa förmågan för 

att kunna erhålla en anställning med utgångspunkt i hur verksamheterna påverkas av både god- 

och bristande kommunikation. Aspekten analyseras både från ett individ- och organisatoriskt 

perspektiv. I temat som behandlar kulturella skillnader beskrivs och analyseras det vad 

människor av olika kulturella tillhörigheter har för inflytande på verksamheterna samt hur detta 

kan hänga ihop med anställningsmöjligheterna. Det görs även en kortare analys av hur 

relationerna på arbetsplatsen kan påverkas när människor av skilda kulturella tillhörigheter ska 

samverka. Det sista temat som bearbetas och analyseras är sociala nätverk. Temat tar 

utgångspunkt i att beskriva betydelsen av ett socialt nätverk med utgångspunkt i arbetsgivarnas 

rekryteringsprocesser.  

 

6.1  Kommunikation 

Under intervjuerna blir det tydligt att språket är en viktig del i arbetet, både vad gäller 

säkerheten och för att kunna skapa en bra vardag för brukarna. Alla respondenter är eniga om 

att man måste ha grundläggande svenska språkkunskaper för att kunna klara av arbetet. Lisa 

beskriver i citatet nedan hur brukarnas säkerhet kan påverkas vid bristande språkkunskaper: 

 

” Det kan ju även bli fel om du inte kan läsa av och ge ut mediciner, det 

kan bli galet, därför måste man behärska språket till viss mån i alla fall 

”.  

 

Även Sara gav uttryck för hur språket kan utmana säkerheten för brukarna: 

 

” Om man förstår instruktionerna på ett felaktigt sätt när man ska ge medicin, kan det ju bli riktigt 

farligt. Man kan ju inte ha någon på arbetsplatsen som inte förstår de mest grundläggande och 

samtidigt mycket viktiga uppgifterna ”.  
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Utifrån respondenternas svar går det att göra kopplingar till vad Nilsson och Waldemarsson 

(2016) poängterar gällande kommunikationens betydelse. De beskriver att kommunikationen 

är viktig för att individer ska kunna dela med sig av sina tankar och handlingar, för att något 

ska bli gemensamt med mottagaren. För att förstå viktiga instruktioner gällande vilken typ av 

medicin och dosering är det viktigt att de anställda på arbetsplatsen kan förklara instruktioner 

för varandra, i syfte att kunna utbyta olika budskap och göra dessa till gemensamma 

handlingsmönster, för att kunna värna om brukarnas säkerhet. En grundläggande förutsättning 

för att kunna skapa en god kommunikation är, enligt Nilsson och Waldemarsson (2016), att 

kunna hantera språket. Därför menar intervjudeltagarna med citaten ovan att en grundläggande 

språkförståelse är av stor vikt för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt och poängterar 

även att det blir svårt att få en anställning utan att kunna förmedla och förstå det svenska språket, 

till en viss nivå. Kristina beskriver det nedan:  

 

” Om vi under en anställningsintervju känner att en normal diskussion inte flyter på hyfsat 

obehindrat och där man kanske inte ens uppfattar frågan, då börjar det vara på den nivån att man 

inte behöver gå vidare med den personen ”. 

 

Nilsson och Waldemarson (2016) beskriver att kommunikation är ett redskap som människor 

använder för att få en känsla av sammanhang. Kerstin beskriver detta i följande citat: 

 

” Det blir ju inte lika mycket socialt snack där kan jag tänka mig. […] ju mer man kan språket 

desto mer samhörighet kan man få med arbetskamrater som jag tror påverkar arbetsplatsen 

positivt. Det är ju också en infallsvinkel man får ha i baktanken gällande språket på arbetsplatsen. 

Det är inte avgörande såklart om du ska få en anställning, men det är ett plus. Om det står och 

väger mellan två personer vid en rekrytering kan en sådan sak bli avgörande ”. 

 

Genom att behärska språket menar Kerstin att det inte bara blir roligare på arbetsplatsen, utan 

även att det påverkar arbetets kvalité i rätt riktning. Hon ger uttryck för att språket öppnar upp 

vägar för en ökad samhörighet, vilket också hon menar är nödvändigt för att kunna skapa en 

god atmosfär, som i sin tur leder till en bättre arbetsplats för personal och brukare. För att kunna 

skapa en arbetsplats med motiverade anställda är, enligt Kerstin, språket en viktig del för att 

öka gemenskapen. Detta är även något som Carina förstärker med detta citat: 

 

” Språket är en viktig del i arbetet på så sätt att du kan prata med dina kollegor och skoja med dem 

och så. Det ökar gruppens motivation att man kan som prata med alla och så. Man behöver inte 

vara kompisar med alla, men att kunna förstå och dela med sig till varandra är viktigt. En motiverad 
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och sammansvetsad arbetsgrupp är alltid något jag strävar efter och där är språket en viktig faktor 

för att nå dit ”. 

 

Även om intervjudeltagarna delar bilden om att språket är nödvändigt att behärska till en viss 

grad, har det förekommit att det har anställts invandrare som har omfattande svårigheter med 

språkkunskaperna, vilket Lena beskriver nedan: 

 

” Vi har provat tidigare att anställa invandrare där de nästan inte haft några svenska 

språkkunskaper alls, där vi tänkt att personalen ska handleda väldigt mycket. Där har vi sett att det 

inte blir hållbart i längden ”. 

 

Det som Lena beskriver ovan är att de har försökt vid tidigare tillfällen att anställa invandrare 

som har stora svårigheter i det svenska språket, men att det blev för omfattande problem för 

personalen. I dagens arbetsliv är du, enligt Nilsson och Waldemarsson (2016), mer beroende av 

dina arbetskollegor för att kunna utföra ditt arbete. Utifrån Lenas beskrivning ovan är det rimligt 

att anta, vikten av att alla i arbetslaget förstår instruktioner och kan arbeta någorlunda 

självständigt, för att hinna med verksamhetens arbetsuppgifter. Det är även av stor vikt att 

kunna kommunicera med medarbetare för arbetsuppgifter som ska utföras med hjälp av andra 

anställda. Däremot kan en individ bli anställd fast denne inte har full språkförståelse, vilket 

Berit berättar om:  

 

” Att kunna dokumentera är viktigt på arbetsplatsen för att de andra ska veta vad som har hänt. 

Däremot är det ju inte ett krav att ha felfri svenska så att säga. Så länge man förstår sammanhanget 

så funkar det ju ”.  

 

Med detta citat finns det skäl att anta att trots bristande språkkunskaper går det att erhålla en 

anställning och således uppnå en duglig kommunikation mellan arbetskollegorna. En del av 

respondenterna för även ett resonemang om att de med bättre språkkunskaper måste ta sitt 

ansvar för att hjälpa de med sämre språkkunskaper. Lisa förklarar detta så här: 

 

” Men jag tycker att i en grupp ska man ta hand om varandra, stötta och hjälpa. Man måste 

acceptera varandras brister och försöka göra någonting bra. Detta tycker jag fungerar bra i våra 

verksamheter som också bidrar till att vi kan anställa invandrare med sämre språkkunskaper ”. 

 

Alla respondenter är överens om att kommunikationen inom arbetsplatsen är en viktig del för 

att kunna nå verksamheternas målsättningar. Kommunikationen beskrivs av respondenterna 
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som ett verktyg som skapar trygghet för att veta hur uppdraget ska utföras på ett korrekt sätt. 

Att kommunikationen mellan medarbetare samt medarbetare och ledning fungerar är viktigt, 

vilket Kristina belyser nedan: 

 

” […] När man har personer i sitt hem på regelbunden basis så är det ju mycket med sekretessen. 

Där har jag ofta märkt att det brister, och det är ju ett lagbrott. Har man bristande språkkunskaper 

så är det ju svårt att förklara vikten av sekretessen och förklara vad lagstiftningen säger och då 

kan vi inte utföra vårt uppdrag korrekt ”. 

 

Kristina förklarar här att det har förekommit brister i arbetet med sekretessen för anställda 

invandrare. Hon förklarar även vikten av att kunna hantera kommunikationen för att undvika 

ett icke korrekt utfört arbete. I exemplet ovan beskriver Kristina den problematik med att kunna 

uppnå verksamhetens målsättningar om språket inte fungerar, därmed är de noga med att 

språkkunskaperna inom svenska är tillräckligt goda för att kunna anamma lagar och regler för 

att kunna arbeta inom verksamheten. Detta är även något som Carina sätter ord på nedan: 

 

” Om vi ska kunna göra vårt arbete är det viktigt att vi vet hur vi ska göra det, inte bara att vi ska 

göra det. Om vi inte vet hur vi ska göra vårt arbete, kan arbetet inte uppnå förväntningarna som 

brukarna och anhöriga har på oss. Det är svårt att nå dit om du inte förstår ditt uppdrag, därför 

blir det svårt att anställa om du inte kan kommunicera med arbetslaget och brukare. ” 

 

Utifrån dessa citat kan man se hur kommunikationen påverkar organisationens målsättningar. 

Nilsson och Waldemarson (2016) beskriver att kommunikationen är bland det viktigaste 

verktyg som vi människor behöver för att förstå varandra. Om medarbetare inte kan förstår 

varandra, eller om kommunikationen mellan medarbetare och ledning brister, kan det i ett större 

sammanhang påverka organisationens målsättningar negativt. Enligt Heide m.fl. (2015) är 

kommunikationen inom en organisation ett nödvändigt element för att 

organisationsmedlemmarna ska bli medvetna om vilka målsättningar organisationen har. Deras 

beskrivningar poängterar att kommunikationen inom organisationen är viktig för att göra 

anhöriga och brukare nöjda, vilket gör sig tydligt att du måste kunna kommunicera med både 

kollegor och brukare för att kunna utföra dina arbetsuppgifter.  Respondenterna beskriver att 

arbetet i vissa fall kan vara väldigt komplext där den anställda måste arbeta på en detaljeradnivå 

för att kunna utföra uppdraget med brukarna. Detta har inneburit att det har uppstått svårigheter 

med att kunna förklara denna typ av arbetsutförande på en begriplig nivå för invandrare, något 

som Lena beskriver nedan: 
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” […] Då har jag märkt att det kan vara svårt för dem att veta hur man ska göra. […] När 

uppdragen hos brukare blir komplext och svårt då är det viktigt att få fram informationen på rätt 

sätt och nog tydligt, annars kan det bli fel, vilket har hänt någon gång. Jag skulle inte säga att detta 

är ett generellt problem utan något som jag stött på någon enstaka gång. De kan ändå lära sig de 

svåra uppgifterna med tiden så det är inget hinder för anställning, man får räkna med att det tar 

längre tid för de som inte förstår språket lika bra när det gäller denna typ av arbetsuppgifter, 

annars blir det mycket svårt att anställa invandrare ”.  

 

Lena belyser även i citatet att de måste vara tydliga i sina instruktioner, speciellt gällande svåra 

arbetsuppgifter i verksamheten. Däremot är det inget som hindrar anställning av invandrare om 

de inte förstår de mer komplexa uppdragen, utan Lena uppmanar om tålamod och menar på att 

de med tiden lär sig de svårare arbetsuppgifterna i takt med att språket blir bättre.  

 

Alla respondenter har uttryckt en vilja att kunna anpassa det språkliga i både muntlig- och 

skriftligform för att invandrare i större utsträckning ska kunna arbeta inom deras 

verksamheterna. Däremot skiljer sig uppfattningarna vad man ska ta till för åtgärder för att 

kunna hjälpa dem på arbetsplatsen. Berit beskriver hur detta går till inom hennes verksamheter: 

 

” […] Så kan det ju vara och då försöker vi göra så att vi låter den som jobbar med denne får 

hjälpa till med det skriftliga och dokumentera i systemet. […] All personal vet när någon som inte 

kan språket jobbar, då får man hjälpa till extra. Det är via handledning och introduktioner som vi 

måste vara tydliga och förklara hur man ska utföra arbetet hos brukarna och hur allting fungerar. 

Sen kanske man inte sätter dem på de svåraste uppgifterna heller ”.  

 

Medarbetarnas kommunikation har blivit allt viktigare inom en organisation, enligt Heide m.fl. 

(2015), eftersom att organisationer på senare tid har blivit allt mer kunskapsintensiva, vilket har 

ökat behovet av medarbetare som lär varandra och skapar dialoger som främjar 

lärandeprocesser. I citatet ovan beskriver Berit att det är viktigt att tillhandahålla handledningar, 

för att ha tid att förklara till någon med språkliga brister hur arbetet fungerar.  Hon ger även 

uttryck för att medarbetaren som tar sig an rollen som handledare är tydlig i sin kommunikation 

och verkligen säkerställer att informationen förstås. Under intervjuerna fick jag information om 

att verksamheterna har många arbetsmoment, där kunskaper inom varje moment är nödvändigt 

för att kunna utföra anställningsuppdraget. Ett problem som respondenterna lyfter fram är att 

många invandrare som har varit på anställningsintervju har haft alltför bristfälliga 

språkkunskaper, vilket skulle skapa problem i organisationer som dessa, där det är mycket 
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kunskap att bearbeta och förstå. Det är omfattande kunskaper att ta till sig inom medicin, men 

även inom andra system samt hur arbetet med brukarna ska utföras. Om detta inte fungerar kan 

verksamheten inte erbjuda brukarna en bra vardag, som då innebär att deras målsättningar inte 

uppnås. För att kunna klara av detta är kommunikationen mellan medarbetarna väldigt viktig. 

Lena beskriver vikten av en bra kommunikation mellan medarbetarna:  

 

” Man behöver ha gemensamma mål för att veta vart vi ska, och för att kunna uppfylla uppdraget 

måste man förstå uppdraget, vad som förväntas av mig. Det är ju vårt uppdrag […] Annars kan det 

bli så att verksamheten inte uppfyller målsättningarna om inte alla förstår vad de ska göra. Alla 

måste greppa sitt uppdrag och förstå varför de är där och jobba tillsammans och då är 

kommunikationen i gruppen väldigt viktig. Kommunikationen är ju det som tar gruppen framåt ”. 

 

Gällande viktig information, som alla anställda måste ha kännedom om, för brukarnas säkerhet, 

diskuterar Lisa att det borde kunna finnas lösningar för att anställa fler invandrare inom 

verksamheten: 

 

”Det är en diskussion vi för. Man kanske ska lägga in dokumentationssystemet på olika språk. Nu 

har vi bara svenska, men samma sak är det med medicinutbildningar som görs på webben. Det 

hade varit bra att ha det på andra språk också. Kan man ha det på engelska, arabiska, franska, ja 

det tycker jag att vi borde kunna ha. Detta är ju oftast svårare att förstå denna typ av information 

eller kunskap eftersom den är mer informativ i någon mening. Om man kan säkerställa att de förstår 

denna bit går det ju att ta in fler invandrare i verksamheten, då man kan tänja lite mer på gränserna 

då man vet att de förstår de viktigaste bitarna. Sedan lär de ju sig språket allt eftersom också, men 

man måste ändå kunna lite svenska, men kanske inte lika mycket som idag om det hade gått att göra 

så. 

 

Det hon ger uttryck för i detta citat är att det skulle gå att anställa fler invandrare inom 

verksamheten, bara de har kunskaper om de säkerheten kring arbetsuppgifterna. Vidare menar 

hon att kunskaper kring säkerheten är svårare att greppa för människor med sämre 

språkkunskaper, då det ofta innehåller termer som vanligtvis inte utgörs av den grundläggande 

svenskan. Om det hade gått att ordna medicinutbildningarna på andra språk hade de gått att 

säkerställa att kunskaper om medicinhanteringen uppfattats på ett korrekt sätt. Detta menar hon 

inte skulle behöva kräva lika omfattande språkkunskaper för anställning, vilket hade gjort att 

fler invandrare skulle kunna börja arbeta hos dem. 

 

Sara beskriver det på ett annat sätt genom detta citat: 
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” Vi har inget informationsmaterial på olika språk. […] Jag vet inte om jag tycker det är så bra, 

det bromsar integrationen kan jag tycka. Man måste ändå lära sig svenska och detta är ju ett 

ypperligt tillfälle att lära sig svenska på arbetsplatsen, sen får det ju inte gå ut över säkerheten så 

att man inte förstår såklart. Alla på arbetsplatsen har samma titulering och ska kunna utföra samma 

typer av arbetsuppgifter, därför kan det bli svårt att anställa speciellt nyanlända som oftast har 

stora problem med språket. Det får inte bli så att en kommer in och blir som en belastning för att 

denne inte kan språket, då får de andra mer jobb att utföra ”.  

 

Även om det finns delade meningar bland arbetsgivare om hur de bör tänka kring att underlätta 

för invandrare att få anställning är de överens om att en bra organisatorisk kommunikation är 

nödvändig för att nå dit. De beskriver på ett entydigt sätt att det blir svårt att anställa invandrare, 

då det i många fall brister för mycket i det språkmässiga. Lena beskriver betydelsen av att skapa 

förutsättningar till samtal med invandrare som har brister i språket: 

 

” […] Här gäller det för ordinariepersonal att ge feedback och puscha dem framåt. Ett sätt för mig 

att säkerställa att de förstår deras uppdrag är utifrån medarbetarsamtal, där jag berättar våra mål 

och på vilket sätt vi arbetar. Det kan vara svårt för invandrare med språksvårigheter att bara läsa 

massa information, jag tror på en dialog för att kunna skapa tydligare ramar ”. 

 

Detta går att koppla till vad Heide m.fl. (2015) menar med att en väl fungerande organisation 

kännetecknas av medarbetare som förstår informationen på ett korrekt sätt. Lenas beskrivning 

ovan tydliggör vikten av att skapa dialoger med invandrare på arbetsplatsen som har bristfälliga 

kunskaper inom svenska språket, och inte bara lita på att de läser och förstår alla 

arbetsinstruktioner. Hon ger uttryck för att det går att anställa invandrare med bristande 

språkkunskaper bara man är nog tydlig i sina instruktioner. För att en organisation ska bli 

framgångsrik krävs det möjligheter till en dialog mellan medarbetaren och ledaren, för att kunna 

diskutera aspekter inom arbetet (Heide m.fl., 2015).  

 

Sammanfattningsvis anser arbetsgivarna att kommunikationen framförallt är ett viktigt verktyg 

på både individ- och organisatorisknivå ur ett säkerhetsmässigt perspektiv. Den bidrar även till 

en ökad sammanhållning och bättre atmosfär inom verksamheterna. Ett intressant faktum är att 

åsikterna skiljer sig åt avseende metoder hur man ska förenkla och underlätta för invandrare 

rörande kommunikationen för att på så sätt öka anställningsmöjligheterna.  
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6.2  Kulturella skillnader 

Alla intervjudeltagare är överens om att verksamheterna gynnas av mångfald där människor 

kan byta erfarenheter med varandra. Vid rekrytering av ny personal är kulturella skillnader inte 

något hinder för människor som inte har samma kulturella bakgrund som majoritetssamhället. 

Snarare är det tvärtom, eftersträvansvärt att ha människor av olika kulturella tillhörigheter i en 

organisation. Detta är något som Kristina beskriver: 

 

” […] Man lär sig av varandra när man jobbar tillsammans med människor från andra kulturer, 

så jag ser det inte som ett hinder att anställa människor från andra kulturer, utan snarare tvärtom, 

spännande och utvecklande ”. 

 

Lisa uttrycker sig också positivt om olika kulturella tillhörigheter på arbetsplatsen. Vid 

rekrytering strävar hon efter olikheter för att verksamheten ska utvecklas. I citatet nedan 

beskriver hon sitt tankesätt kring detta: 

 

” Det blir mer intressanta vinklingar av saker och ting med olikheter. Jag hade en tjej som jobbade 

på en gruppbostad som gjorde maträtter från sitt hemland, bara detta inspirerade både personal 

och brukare på ett jättebra sätt […] Erfarenheter nöts och blöts med varandra. Att bara ha en 

grupp människor födda i Luleå, kvinnor födda 65 ger ju inte någon som helst utveckling för 

verksamheten ”. 

 

Nilsson och Waldemarson (2016) beskriver en kultur som en livsstil som är gemensamt för en 

grupp människor, där det finns normer och värderingar som kan skilja sig gentemot andra 

kulturer. Enligt citaten ovan är det önskvärt att rekrytera människor av en annan kultur för att 

få andra inputs in i verksamheterna. De beskriver även vikten av att sträva efter mångfald för 

att kunna skapa en arbetsplats med kreativitet och genom det utvecklas verksamheterna. Alm 

(1999) poängterar att en arbetsgrupp som utgörs av olikheter leder till fler diskussioner som i 

slutändan resulterar i andra tankesätt och synsätt på arbetsuppgifter och problem. En 

arbetsgrupp som består av olikheter har en större sannolikhet att lösa problem genom att de kan 

se det från olika perspektiv. 

 

Även om respondenterna uttrycker sig positivt till att anställa invandrare finns det tankar på att 

det kan förekomma omedvetna fördomar som utgör ett hinder för invandrare att erhålla en 

anställning. Lisa beskriver det nedan: 
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” Jag tror och hoppas att vi får ansökningsformulär som är avidentifierade. Tidigare då vi sökte 

personal så fick vi alla ett gäng namn som vi fick välja mellan. Och då var det nästan alltid namn 

som Mohammed och Ali kvar. Detta hade man kunnat undvika genom avidentifierade 

ansökshandlingar, för jag tror det finns omedvetna fördomar bland arbetsgivare, att de inte skulle 

passa in med annan kultur i verksamheterna. Då kunde det även finnas invandrare som har högre 

kompetens från sina hemländer, men de värderas inte lika högt ändå. Nu idag sker ju inte 

rekryteringen på det här viset, nu väljer vi ju ut själva, men jag tror ändå det kan förekomma 

fördomar ”. 

 

Lisa berättar att det har förekommit fördomar tidigare då rekryteringsprocessen såg annorlunda 

ut. Vidare menar hon att den kulturella tillhörigheten kan avskräcka arbetsgivare från att 

anställa invandrare. Lisa har även noterat att vissa av invandrarna som ansökte om arbeten hade 

högre kompetens, som de har förvärvat från sina hemländer, än de som fick arbetena. Utifrån 

detta går det att dra en parallell med vad exempelvis Dahlstedt och Bevelander (2010) menar 

gällande att invandrares kunskaper och kompetenser inte värderas lika högt om de är erhållna i 

deras hemländer. Carina lyfter också fram att hon tror det kan förekomma fördomar och är även 

hon inne på att avidentifierade ansökshandlingar skulle kunna vara lösningen för att säkerställa 

att problematiken försvinner: 

 

” Det är klart att jag tror det kan finnas fördomar i någon mån, att deras värderingar och sitt sätt 

och vara inte passar in i verksamheterna. Det är ju inget jag har upplevt när jag har pratat med 

andra arbetsgivare, men jag tror det kan förekomma ändå. Ett sätt vi har diskuterat är att införa 

ansökshandlingar där vi inte ser vilka egenskaper en individ har, så som kön, ursprung, jag tror 

det kan vara bra ”. 

 

Hydén (2002) beskriver att normer är som beståndsdelar i ett handlingssystem. Genom 

handlingssystemet koordineras beteenden mellan en grupp människor, dessa beteenden kan 

skilja sig åt beroende på exempelvis samhällets kultur. Individer som är uppväxt i ett annat 

samhälle lär sig att uppträda enligt detta samhällets normer. Redan som barn lär du dig att passa 

in i den kultur som du har fötts i, genom att du tar till dig hur de äldre agerar och beter sig och 

anammar deras normer och värderingar (Giddens, 2011). Värderingar är något som styr vårt 

beteende (Hofstede, 2005).  Invandrare som kommer till Sverige har i stor utsträckning växt 

upp i ett annat land, eller haft föräldrar som gjort det om denne är född i Sverige, och anammat 

deras normer och värderingar, som tenderar att skilja sig mot det svenska samhället. Enligt 

citaten ovan uttrycker sig informanterna om en rädsla att det kan förekomma fördomar 

gentemot invandrare, att deras normer och värderingar skulle skilja sig så pass mycket från det 
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svenska att det skulle utgöra ett problem på arbetsplatserna. Enligt Johansson (2012) kan 

normer och värderingar ge upphov till diskriminering av vissa samhällsgrupper genom att, i 

detta fall, arbetsgivare utgår från att invandrares normer och värderingar inte skulle passa in i 

verksamheterna. De los Reyes och Wingborg (2002) har i deras studie kommit fram till att 

invandrare av utomeuropeisk härkomst diskrimineras av arbetsgivare genom att de utgår från 

att de inte har rätt normer och värderingar för att passa in i arbetsgruppen. Ett sätt att undvika 

detta är att införa avidentifierade ansökshandlingar, vilket även skulle kunna öka invandrares 

möjligheter till anställning.  

 

Det finns även en viss problematik kring de anställdas bemötande av de invandrare som arbetar 

inom verksamheterna. En del av respondenter har uttryckt att det kan förekomma delade 

meningar bland de anställda kring olika kulturer på arbetsplatsen, vilket Berit berättar om: 

 

” Visst har man hört någon groda lite här och där. Det kan handla om att de måste anpassa sig till 

vårt samhälle eller något i den stilen, ramadan kan orsaka irritationer på arbetsplatserna ”. 

 

Denna problematik förekommer även enligt Lena, hon uttrycker det så här: 

 

” Vissa anställda har sagt: Hur kan den här människan arbeta här, han har ju ramadan. Då brukar 

jag säga, att sätt det i perspektiv, du ville ju gå den där snickarkursen, så dina kollegor har ju ställt 

upp för dig under den här terminen. […] Man kan känna att viss personal använder mångfald som 

skällsord. Jag tror att man är rädd för det okända, det som man inte är van vid ”. 

 

Utifrån Alm (1999) är det rimligt att anta, baserat på citaten, hur individer av olika kulturella 

tillhörigheter kan utgöra spänningar och misstänksamhet gentemot varandra. Utifrån Lenas 

beskrivning är det rimligt att anta att en del av de anställda är negativt inställda till seder och 

bruk som ursprungligen inte kommer från den kultur de är uppväxt i. Hon menar även att det 

går att likställa med andra handlingar, men att hon upplever att det är svårt för vissa av de 

anställda att sätta in det i perspektiv då det okända skapar en rädsla. För att komma till bukt 

med problemet är det viktigt, enligt Nilsson och Waldemarson (2016), att individer av olika 

kulturer visar en nyfikenhet och en vilja att förstå det främmande. Detta är något som Sara lyfter 

fram som en ledningsfråga: 

 

” Där har jag en viktig uppgift att lyfta de här frågorna på arbetsplatsen. När människor kommer 

från olika kulturer och ska arbeta tillsammans gäller det för mig att kunna skapa utrymme för en 
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dialog kring detta. Jag måste få mina anställda att människor kan se saker på olika sätt ibland, och 

att detta gynnar arbetsplatsen att få in andra perspektiv ”. 

 

Även Kerstin diskuterar det som en ledningsfråga, vikten av att hon lyckas förmedla och skapa 

en förståelse hos sina anställda: 

 

” Det händer lite då och då att man får kännedom om konflikter över kulturgränserna, där gäller 

det för mig att ta tag i problemet och ta in de berörda för ett samtal, jag måste få mina anställda 

att förstå vinsten med olika kulturer på en arbetsplats ”. 

 

Enligt Alm (1999) är det viktigt att ta tag i problemen som kan uppkomma på arbetsplatserna, 

gällande kulturkrockar. Citaten ovan ligger i linje med detta, för att på sikt kunna skapa en 

arbetsplats i harmoni och utveckling är det av yttersta vikt att ta tag i problem som kan 

uppkomma när människor från olika kulturer möts. Både Sara och Kerstin poängterar att 

arbetsplatsen gynnas av mångfald och att de har ett ansvar för att sina anställda ska förstå det.  

 

Arbetsgivarna delgav mig i huvudsak en romantiserande bild gällande verksamheter bestående 

av människor från olika kulturer. Det återkommande argumentet var att det bidrar till att 

verksamheterna blir mer välmående och utvecklingen drivs framåt genom olika perspektiv. En 

negativ aspekt som lyftes fram var att de misstänker förekomsten av fördomar och 

diskriminering bland arbetsgivare gentemot människor av annan kulturell tillhörighet än 

majoritetssamhället, vilket gör att invandrare har svårare att erhålla en anställning. Ett annat 

problem som lyftes fram var att verksamheterna brottas med kulturkrockar som uppstår bland 

en del av de anställda inom verksamheterna, det är dock inget som påverkar 

anställningsmöjligheterna för invandrare, utan snarare stämningen inom arbetsgruppen. 

 

6.3  Socialt nätverk 

Det finns flera olika sätt att rekrytera personal på, vilken eller vilka metoder är något som skiljer 

sig bland respondenterna. Här beskriver Lena hur rekryteringen av personal går till inom hennes 

verksamhet: 

 

” Om det är tjänster som ska tillsättas så är det via annonsering, och där tittar vi på kompetenser. 

[…] Om det inte är via annonsering så går det oftast till så att någon rekommenderar, tipsar mig 

om någon som är duktig. Invandrare har oftast tipsat varandra, jag har en kompis som vill jobba 

och så där. ”. 
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Kerstin berättar om hur invandrare har fått arbete inom hennes verksamheter och poängterar 

vikten av det sociala nätverket: 

 

” Det har varit ofta att de har knackat på hos mig för att få börja jobba. Sen är nog resterande del 

invandrare som redan finns inom verksamheten som tipsat om sina kompisar. Det borde påverka 

antalet invandrare i mina verksamheter. Just nu har jag bara en invandrare i mina verksamheter, 

så det är klart att det påverkar antalet invandrare i mina verksamheter genom att svenskar generellt 

sätt umgås med svenskar och tvärtom för invandrare ”. 

 

Kristina belyser också att invandrare är de som i regel oftast söker arbete via spontana 

ansökningar: 

 

” Det är ganska karakteristiskt för just den gruppen skulle jag säga. Människor med 

invandrarbakgrund söker jobb genom den metoden i större utsträckning än andra grupper skulle 

jag säga ”. 

 

Enligt dessa citat kan slutsatsen dras att det sociala nätverket har en stor betydelse när 

rekrytering sker. Båda två medger att invandrare, generellt sätt, är den grupp som främst söker 

arbete via dörrknackning. Forsberg och Wallmark (2002) beskriver att ett socialt nätverk 

präglas av alla de relationer som utgör ett socialt sammanhang för individen. Invandrare som 

kommer till Sverige har till en början ett begränsat socialt nätverk, vilket utgör ett hinder för att 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Därför är det rimligt att anta, utifrån det begränsade 

nätverket, att det finner sig naturligt att invandrare är den grupp som söker arbete genom att 

presentera sig via dörrknackning hos arbetsgivarna.  De båda framhäver även att invandrare 

som redan har en anställning inom verksamheterna tipsar rekryteringsansvariga om att de har 

andra invandrarvänner som vill arbeta. Detta ligger i linje med vad Cederberg (2012) 

presenterade i sin studie, där invandrare är, i större omfattning beroende av sitt etniska nätverk 

för att kunna erhålla en anställning, det är ofta genom det invandrare lyckas etablera sig på 

arbetsmarknaden.  

 

Carina beskriver att det inom hennes verksamheter finns många anställda av 

invandrarbakgrund. Hon beskriver att anställningarna av dem uteslutande har skett via 

kontakter. Däremot är det kontakter som korsar det etniska nätverket, hon beskriver det så här: 
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” Av de invandrare som arbetar här har majoriteten av dem bott här i flera år. Det är båda de med 

invandrarbakgrund och svenska då eller hur jag ska säga, som tipsat så att de har fått jobb här ”. 

 

Detta citat speglar vikten av den tid en invandrare har bott i Sverige, för att kunna erhålla en 

anställning. Gunneriusson (2002) beskriver att det sociala nätverket ofta förblir homogena, och 

att det i många fall handlar om klasskillnader. En anledning till varför det förhåller sig på det 

sättet, är att människor ofta söker sig till andra människor som de kan byta jämförbara 

nyttigheter med och det får man oftast av människor som tillhör samma eller närliggande sociala 

klass som en själv. Invandrare som är anställda inom Carinas verksamheter har bott i Sverige 

under flera års tid och har då breddat sitt sociala nätverk, vilket påverkar 

anställningsmöjligheterna avsevärt. Behtoui (2004) poängterar att en viktig faktor för att kunna 

erhålla en anställning på den svenska arbetsmarknaden är tiden du har bott i landet. Med tiden 

breddas ditt sociala nätverk och därigenom är det rimligt att anta att invandrare, i takt med att 

de integreras i det svenska samhället, ökar möjligheterna att förflytta sig till en annan 

socialklass. Cederberg (2012) beskriver att invandrare ökar möjligheterna till anställning på den 

svenska arbetsmarknaden om de har ett socialt nätverk som inte är uteslutande homogent genom 

att de får ökade kontakter med majoritetssamhället. 

 

Lisa har förklarat hon inte ägnar sig åt nätverksrekrytering. Hon har beskrivit att ett arbete bör 

sökas på lika grunder: 

 

” Jag tillämpar inte nätverksrekrytering. Jag tycker det är smyg korruption. Det tycker jag 

personligen. Jag tycker det är fel för då är det inte många med invandrarbakgrund som kommer in 

i mina verksamheter. För jag tänker att många har sin umgängeskrets med sina, eller hur jag ska 

säga och eftersom jag inte har några idag med utländsk bakgrund skulle deras möjligheter 

begränsas ”.  

 

Berit förklarar också att de brukar rekrytera via annonser för att öka mångfalden i 

arbetsgruppen. Hon menar på att vissa grupper annars missgynnas om rekrytering bara sker 

genom nätverksrekrytering: 

 

” Visst kan man anställa genom att någon känner någon. Men vi tar ju ändå såklart in till intervju 

först. Jag försöker ha båda delarna, ibland behöver man ju mycket personal och då är det ett sätt 

att kolla av de anställdas kontakter. För att inte missgynna någon sker det i regel annonsering av 

tjänsten, inte alltid men oftast i alla fall ”. 
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Även Sara beskriver att det är viktigt att rekrytera personal genom andra metoder för att inte 

missgynna någon: 

 

” Det förekommer absolut att vi rekryterar via kontakter, men det är inte jättevanligt. Jag tror att 

om vi håller oss till mina verksamheter så gynnar den typen av rekrytering inte invandrare eftersom 

jag har väldigt få inom mina verksamheter. Mest vanligt är det, tyvärr att invandrare har ett eget 

nätverk och svenskar eller hur man ska säga ett eget de också ”. 

 

Detta visar på hur människor av olika kulturella tillhörigheter har en tendens att tillhöra olika 

sociala nätverk (Gunneriusson, 2002). Informanternas beskrivningar går att tolka som en 

strävan efter mångfald på arbetsplatserna och att vissa grupper missgynnas som har ett 

begränsat socialt nätverk om rekrytering bara skulle ske via kontakter. Gunneriusson (2002) 

beskriver att det allt mer nätverksbaserade samhället har en tendens att drabba mindre 

priviligierade grupper i samhället som ofta har begränsade resurser, vilket i detta fall drabbar 

invandrare, framförallt nyanlända, som inte har hunnit skapa ett tillräckligt brett socialt nätverk.  

 

Majoriteten av respondenterna har gett uttryck för att rekrytering via vänner och kontakter är 

vanligt förekommande inom deras verksamheter. Utifrån det har det sociala nätverket ofta en 

avgörande roll vid anställning, vilket kan skapa problem för människor med ett begränsat socialt 

nätverk. Invandrare blir ofta tvingad att använda sig av andra metoder för att erhålla en 

anställning med anledning av ett bristfälligt socialt nätverk. Invandrares möjligheter till 

anställning hänger ofta ihop med att lyckas knyta viktiga kontakter med majoritetssamhället 

eller att de har invandrarkontakter som har en anställning. 
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7. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka arbetsgivares syn på invandrares arbetsmarknadsetablering. 

För att kunna besvara syftet har jag arbetat med tre forskningsfrågor som är:  

• Vilken betydelse har kommunikationen för att erhålla en anställning?  

• På vilket sätt kan normer och värderingar påverka anställningsmöjligheterna?  

• Vilken påverkan kan det sociala nätverket ha för invandrares möjligheter till etablering på 

arbetsmarknaden? 

 

Invandrare som kommer till Sverige har många utmaningar framför sig när de ska integreras in 

i vårt samhälle och arbetsliv. För att underlätta etableringstiden för nyanlända invandrare trädde 

en ny reform i kraft den 1 januari 2018 (SFS: 2017:820). Genom det regelverket ska nyanländas 

kompetenser tas till vara på ett mer effektivt sätt och även finna utvecklingsområden för att 

lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. I min undersökning har språket visat sig vara den 

största utmaningen för en snabb arbetsmarknadsetablering. För att kunna erhålla en anställning 

inom vård- och omsorgs branschen är språket nödvändigt att behärska till en viss grad. 

Arbetsgivarna har gett uttryck för att språket inte behöver vara fulländat, vilket både grundar 

sig i att de tillämpar introduktioner och handledning i stor omfattning, med syfte att underlätta 

för nyanställda och anställda som har eventuella svårigheter med olika delar som ingår i arbetet. 

Språket utvecklas även genom arbetet och därför kan språkkunskaperna vara något bristfälliga 

vid anställning. Detta innebär att invandrare har stora möjligheter till att lyckas etablera sig 

relativt snabbt inom denna bransch, då språkkraven inte är av omfattande karaktär. Invandrare 

som däremot har alltför bristande språkkunskaper, i synnerhet nyanlända, har svårt att erhålla 

en anställning då branschen är kunskapsintensiv, där förmågan att kommunicera med brukare, 

kollegor och anhöriga är av stor vikt för att kunna utföra ditt uppdrag inom verksamheterna. 

Språkförståelsen är även viktig för brukarnas säkerhet, då språket möjliggör för att du ska kunna 

erhålla kunskaper om mediciner och andra viktiga verktyg för verksamheterna. Finns det 

omfattande problem med språkkunskaperna finns det en överhängande risk att säkerheten inom 

verksamheterna utmanas, samt att det blir stora problem med kommunikationen. Detta kan leda 

till att brukarnas tillvaro riskerar att försämras, vilket i sin tur gör att organisationens 

målsättningar inte går att uppnå. 

 

Kulturella skillnader inom verksamheterna är något som arbetsgivarna uttrycker sig positivt 

om. Alla respondenter har uttryckt en strävan efter mångfald på arbetsplatserna och lyft fram 
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vikten av att kunna ha det. Framförallt handlar det om verksamheternas utveckling, med 

anställda som består av olika kulturella tillhörigheter tillför det olika perspektiv på problem och 

utförandet av arbetsuppgifter som driver verksamheterna framåt. En del av respondenterna tror 

däremot att det omedvetet kan förekomma fördomar gentemot invandrare som skulle påverka 

deras möjligheter negativt till att erhålla en anställning. Detta är inget som respondenterna 

pratade öppet om, men några av de tror att det alltid kommer att finnas fördomar och att 

avidentifierade ansökshandlingar skulle kunna lösa problemet och samtidigt öka mångfalden 

inom verksamheterna. Fördomarna tror de till stor del handlar om att invandrares normer och 

värderingar skulle skilja sig mot de svenska och därigenom inte anses passa in i 

verksamheterna. Föreställningar kring att invandrare inte skulle kunna bemöta brukare, 

anhöriga och kollegor respektfullt tror de ligger till grund för det, anser vissa av respondenterna. 

Det förekommer en viss problematik kring kulturkrockar inom verksamheterna bland de 

anställda. Detta är inget som påverkar anställningsmöjligheterna för invandrare, däremot 

påverkar det arbetsklimatet negativt genom att det bildas förutfattade meningar. Dessa typer av 

konflikter kan handla om religiösa traditioner, respondenterna har berättat att konflikter av 

denna art i de flesta fall behandlas med hjälp av en diskussion där de inblandade får en möjlighet 

att tala om problemen tillsammans med chefen.   

 

Det sociala nätverkets betydelse har visat sig spelat en stor roll för invandrares möjligheter att 

lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. De flesta av de arbetsgivare jag har pratat med har 

uppgivit att nätverksrekrytering är förekommande inom deras verksamheter. Sociala nätverk är 

oftast homogena där människor är av samma etniska tillhörighet (Gunneriusson, 2002). I en del 

av respondenternas verksamheter är det inga eller några få invandrare som är anställda, vilket 

skapar problem för invandrare att kunna få en anställning inom dessa verksamheter om 

nätverksrekryteringen är omfattande. Nyanlända invandrare har en särskild problematik då 

deras sociala nätverk är väldigt begränsat. Respondenterna har berättat att invandrare är den 

grupp av människor som i störst utsträckning ägnar sig åt spontana ansökningar via 

dörrknackning, vilket kan ses som ett tecken på det sociala nätverkets bristande omfattning och 

dess betydelse. Rekrytering av ny personal sker även via formulär på Internet, vilket inte ställer 

krav på ett socialt nätverk, detta är ett sätt enligt respondenterna, att alla typer av människor ska 

få chansen till att söka arbetet.  

 

Mina slutsatser är att språket är den mest betydelsefulla faktorn för invandrares 

arbetsmarknadsetablering, detta är nyckeln till invandrares integration. Vid en snabb etablering 



S0055A – Kandidatuppsats – Alexander Borg 

44 

 

är språket den största utmaningen, när kunskaper inom svenskaspråket börjar utformas finns 

det goda möjligheter att få en anställning, trots att de inte är kunskaper av större omfattning.  

Med språkkunskaper finns det en möjlighet till ett utökat socialt nätverk, vilket bidrar till nya 

kontakter i det svenska samhället som kan leda till anställning. Det sociala nätverkets betydelse 

är jag av uppfattning att det inom denna bransch inte är avgörande för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden, då det i många fall behöver rekryteras personal i stor omfattning och 

arbetsgivare behöver då rekrytera personal utanför verksamheternas sociala nätverk. Även om 

det sociala nätverkets betydelse inte är avgörande för en anställning, finns det en problematik 

med att söka arbete via Internet. Det kan vara svårt för invandrare med bristande 

språkkunskaper att lyckas formulera en ansökningshandling, vilket kan ses som att invandrare 

är mer beroende av ett socialt nätverk för att kunna erhålla en anställning. Kulturella skillnader 

är något som respondenterna ser som positivt och således inget som påverkar 

arbetsmarknadsetableringstiden för invandrare. Däremot tror vissa av respondenterna att det 

kan förekomma fördomar mot invandrare, i synnerhet för deras kulturella tillhörighet som kan 

innebära en problematik att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Studien har undersökt aspekter som den tidigare forskningen har poängterat har en stor inverkan 

på invandrares arbetsmarknadsetablerings möjligheter. Vård- och omsorgssektorn har stora 

utmaningar med att rekrytera personal och det har även framkommit att de undersökta 

faktorerna är betydelsefulla för att etablera sig inom denna bransch på arbetsmarknaden.  

Genom att denna bransch är ett stort behov att rekrytera är det rimligt att anta att arbetsgivarna 

måste reglera vissa av kraven för anställning för att kunna förse branschen med tillräckligt 

mycket personal, vilket också har framkommit under intervjuerna. Med hänsyn till detta kan 

det bli en aning problematiskt att dra allt för stora slutsatser av denna aspekt av studien då 

anställningskravet gällande språkförståelse kan se olika ut för de specifika yrkesbranscherna. 

Hur arbetsgivare ser på människor av olika kulturella tillhörigheter bör vara detsamma oavsett 

vilken yrkesbransch det rör sig om, däremot är det inget som kan garanteras då det kan finnas 

mer fördomar inom andra yrken, exempelvis inom yrken där mångfalden är begränsad. Detta 

är ofta en känslig fråga att tala om, vilket skapar en problematik att komma till rätta med en 

sanningsenlig version av det. Det finns även olika sätt att rekrytera personal på bland 

arbetsgivare. Skillnaden på vilket vis rekryteringen sker kan se olika ut beroende på yrkets 

behov av personal samt utbildning- och erfarenhetskrav och vikten av ett socialt nätverk kan 

därmed variera. Med detta sagt är det svårt att generalisera resultatet till hela arbetsmarknaden, 

utan att för den skull säga att resultatet inte är användbart. Studiens resultat går att tillämpa 
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genom att utifrån dessa faktorers påverkan belysa hur arbetsgivare inom vård- och 

omsorgssektorn kan arbeta för att få in fler invandrare i verksamheterna. Studien ger även en 

inblick för hur samhället kan arbeta för att underlätta invandrares integration i det svenska 

samhället. Båda dessa infallsvinklar är av central betydelse för att fler invandrare ska kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden i en bransch som är i ett stort behov av nya medarbetare.  

 

Risken med denna typ av studier som har sin utgångspunkt i arbetsgivares uppfattningar kring 

invandrares arbetsmarknadsetablering är att ämnesområdet tenderar att beskrivas utifrån 

invandrares brister. Detta resulterar i att undersökningen kan upplevas lägga ett för stort fokus 

på invandrarnas ansvar för deras arbetsmarknadsetablering och integration. Detta ligger i sakens 

egen natur, att det läggs en större vikt på den grupp som undersöks, i detta fall invandrarnas, 

när faktorers betydelse för arbetsmarknadsetablering studeras. Det är även viktigt att ha i åtanke 

att samhället, arbetsgivarna och svenskarna har ett stort ansvar för invandrares 

arbetsmarknadsetablering.  

 

7.1 Vidare forskning 

För vidare forskning hade det varit intressant att göra jämförande studier gällande olika 

yrkesbranscher. Genom det belysa vilka faktorer som är av särskild betydelse inom just den 

specifika yrkesbranschen för att på ett mer effektivt sätt kunna matcha invandrare in i arbetslivet 

och korta ned tiden för arbetsmarknadsetablering. Det hade även varit intressant att undersöka 

utifrån invandrares perspektiv, vilka möjligheter och hinder de tycker karakteriserar deras 

arbetsmarknadsetablering.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor:  

Ålder och yrkesroll? 

Hur länge har du arbetat i din nuvarande befattning? 

Vad bedriver ni för någon form av verksamhet? 

 

Utbildning/erfarenhet 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Vad har du för arbetslivserfarenhet? 

 

Nyckelfrågor: 

Anställningar inom företaget 

Hur många anställda har ni inom verksamheten/företaget? 

Vilka typer av anställningar har ni inom verksamheten/företaget? (Tillsvidare, vikariat etc?) 

Har ni anställda av invandrarbakgrund i denna organisation (Om: ja, hur många? hur har det 

fungerat? Vad har varit positivt/negativt?) 

Vilken typ av anställning är den vanligaste inom er verksamhet? (Varför?) 

Vilken typ av anställning är vanligast hos er för personer med invandrarbakgrund? (Varför tror 

du det är så?) 

Hur rekryterar ni vanligtvis personal till ert företag? 

Hur har det gått till vid anställningen av de invandrare som arbetar här?  

Är det någon skillnad, på ett mer generellt plan, på hur anställningarna går till med individer 

som har invandrarbakgrund gentemot de som inte har det? 

Hur arbetar ni med referenstagning på kommande anställningar? (På vilket sätt? Hur viktigt är 

det med bra referenser?) 

Hur gör ni med individer som inte har några referenser att tillge er?  

Hur tror du att organisationen påverkas av mångfald?  

Upplevs det enkelt/svårt att anställa människor med invandrarbakgrund? (Varför/Varför inte?) 

Hur tycker du att samhället hjälper till för att människor med invandrarbakgrund ska få arbete? 

(Vad har varit bra/mindre bra?) 
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Kommunikation 

Hur tänker du kring kommunikationen på arbetsplatsen, på sättet ni pratar med varandra? (Vad 

har fungerat bra/dåligt?) 

Hur ser kravet ut gällande språkkunskaper för att erhålla en anställning hos er? 

På vilket sätt är språket en viktig aspekt för att kunna utföra arbetet? (I vilka delar av arbetet?) 

På vilket sätt kan bristande språkkunskaper påverka arbetets kvalité? (Några exempel?) 

Finns det arbetsuppgifter där språkkunskaperna inte har en lika avgörande betydelse? 

Hur kan invandrares möjligheter till anställning hos er påverkas av bristande språkkunskaper? 

(På vilket sätt?) 

Vilka kommunikationsmedel använder ni för att sprida viktig information? (Varför just dessa?) 

Hur säkerställer ni att alla förstår informationen? (T.ex. arbetsuppgifter, ändrade 

arbetsbeskrivningar). 

Hur gör ni för att anpassa er till individer som inte behärskar språket för att förstå t.ex. 

arbetsuppgifter? (På vilket sätt?) 

Hur hanterar ni den kulturella kommunikationen? (På vilket sätt kan detta påverka arbetet? Hur 

gör ni för att undvika missförstånd?) 

Hur tror du att bristande språkkunskaper kan påverka organisationens utveckling? (Hur?) 

Hur viktigt är språkkunskaperna för att på sikt kunna uppnå organisations mål? (På vilket sätt?) 

 

Normer och värderingar 

Vilka normer och värderingar tycker du kännetecknar den egna verksamheten/organisationen? 

Hur arbetar ni med att sprida dessa så att alla känner till dem? (Vid anställningsintervju, 

dokument på arbetsplatsen?) 

På vilket/vilka sätt anser du att normeringar och värderingar utgör en viktig del hos er? 

Hur anser du att normer och värderingar spelar in när ni ska anställa en individ?  

Finns det några farhågor kring att normer och värderingar hos en individ kan skilja sig gentemot 

de ni står för? (Om ja: På vilket sätt? Hur kan det påverka arbetet?) 

 

Framtida anställningar 

Har du några tips/råd till invandrare som söker arbete hos Er? (Om ja:Vilka då?) 

Ur din synvinkel finns det några farhågor när invandrare ska börja arbeta hos Er? (Vilka? 

Varför? Hos vem?) 

Finns det några fördelar gentemot andra samhällsgrupper att anställa invandrare? 

Finns det någon faktor som hade kunnat underlätta anställningen av invandrare? 
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Kan ni göra något annorlunda för att fler invandrare ska få arbete hos er? 

Kan man tänka sig att saker och ting kan förändras avseende invandrares kommande 

möjligheter till anställning? 

 

Avslutande frågor: 

Har du något du vill tillägga eller något du tycker att jag behöver veta? 

 

Tack för din medverkan! 

 

Bilaga 2 – Missivbrev 

Hej, 

 

Jag heter Alexander Borg och går sista terminen på sociologiprogrammet på Luleå tekniska 

universitet. I detta nu har jag påbörjat arbetet med min C-uppsats, vilket är den avslutande 

kursen på programmet. Min C-uppsats kommer att handla om invandrare och deras etablering 

på arbetsmarknaden. Uppsatsen kommer att utgå från ett arbetsgivarperspektiv där jag kommer 

undersöka vilka möjligheter och hinder som kan tänkas vara för invandrare och dess etablering 

på arbetsmarknaden. En annan avgränsning som uppsatsen kommer tillämpa är att den riktar in 

sig på arbetsgivare som är verksamma inom Luleå kommun och som arbetar med vård- och 

omsorgsarbete. 

  

Studien är kvalitativ av sin karaktär och för att undersöka fenomenet hade jag tänkt att utföra 

intervjuer. Intervjun hade jag helst sett ägde rum i april månad om det går att ordna det, 

förslagsvis vecka 15, 16 eller 17. Tid, plats och rum är det givetvis ni som bestämmer, intervjun 

kommer att ta cirka en timme. Om det är okej för er spelar jag gärna in intervjun i syfte att 

underlätta efterarbetet med materialet. Ni kommer självklart vara anonyma i uppsatsen, det vill 

säga att jag varken kommer skriva ut företagsnamnet eller personnamnet. Det är frivilligt att 

delta i intervjun och man kan låta bli att svara på någon fråga eller avbryta intervjun när som 

helst. De insamlade uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt och endast användas i 

forskningssyfte. När uppsatsen är färdigställd och godkänd av examinator kommer allt 

intervjumaterial raderas, i både digital- och pappersform, och det kommer även att finnas 

möjlighet att läsa den via Luleå tekniska universitets hemsida för publicerade uppsatser 
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Om ni har några frågor är det bara att kontakta mig, kontaktuppgifter finner ni längre ned i detta 

mail. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Alexander Borg 

E-post: alebor-1@student.ltu.se 

Telefonnummer: 0706318294 

 

Handledare: Leif Berglund 

E-post: leif.berglund@ltu.se 
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