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Sammanfattning 

Ett hett omdebatterat ämne just nu är hur vi från Sveriges sida kan öka antalet sysselsatta 

invandrare. En grupp som i större grad behöver ta sig in på arbetsmarknaden för att möjliggöra 

att Sverige fortsatt kan behålla den välfärd som finns tillgänglig för medborgarna, utan att höja 

skatterna. Den här studien fokuserade på upplevelserna av hur en utvald kommuns arbete med 

att tillvarata kompetensen i gruppen av invandrare fungerar ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Upplevelserna ställdes mot kommunens riktlinjer och mål för hur organisationen ska fungera i 

det tidigare nämnda arbetet. För att teoretiskt analysera det material som har framkommit i 

studien har en kombination av Anthony Giddens teori om ontologisk trygghet, Pierre Bourdieus 

fältteori och Malin Lindelöws resonemang rörande kompetensförsörjning tillämpats. Studien 

har genomförts utifrån en kvalitativ forskningmodell. Den kvalitativa metoden som har 

tillämpats grundar sig på nio intervjuer som har utförts med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. Vidare är den slutledningsmodell som har tillämpats i studien induktiv, men med 

abduktiva inslag. Den kvalitativa modellen användes i studien för att möjliggöra en djupare 

förståelse för de upplevelser som informanterna berättade om. I studien av den utvalda 

kommunens arbete med att tillvarata kompetensen hos invandrare framträder brister i arbetet. 

De brister som framträder rör avvikelser från egna riktlinjer och mål i hur kommunens arbete 

ska fungera och hur det verkligen fungerar i praktiken. Bristerna rör även det valideringsarbete 

som bedrivs och endast fokuserar på specifika yrkesområden. Vidare upplevs det finnas en 

uppfattning om att invandrare ska anvisas mot de områden som har brist på personal. Trots att 

kompetenserna som återfinns hos den specifika individen kanske kommer till bättre användning 

i ett annat yrkesområde. Som ett uppslag till vidare forskning skulle invandrares motivation 

gentemot arbetsmarknaden i stort samt kommunen i synnerhet vara intressant att undersöka. 

Nyckelord: Invandrare, kompetens, validering, arbetsmarknad, upplevelser  
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Abstract 

An often debated topic at the moment is how we can increase the number of immigrant amongst 

the work force. A group that needs to increase their numbers in the labor marker to enable 

Sweden to retain the welfare that is available to citizens, without raising the taxes. This study 

focused on the experiences of how a chosen municipality’s work to utilize the competence in 

the group of immigrants from an organizational perspective. The experiences were compared 

to the municipality’s guidelines and goals for how the organization should function and how it 

did function in practice. To theoretically analyze the material that has been collected in the 

study, a combination of Anthony Gidden's theory of ontological safety, Pierre Bourdieus field 

theory and Malin Lindelöw's reasoning regarding competence management have been applied. 

The study has been conducted using a qualitative research model. The qualitative method that 

has been applied is based on nine interviews that have been conducted using a semi-structured 

interview guide. Furthermore, the inference model that has been applied in the study is 

inductive, but with abductive elements. The qualitative model was used in the study to enable 

a deeper understanding of the experiences that the informants described. In the study of the 

municipality’s work with utilizing the competence of the immigrant’s shortcoming in their work 

appeared. Deviations from their own guidelines and goals in how their work should function 

and how it did function in practice. The shortcomings also concern the validation work being 

conducted and how it only focused on specific parts of the labor market. Furthermore, the result 

shows that the immigrants are being directed to areas of the labor market lacking personal. Even 

though the skills found in the particular individual may come to better use in another profession. 

Key words: Immigrant, competence, validation, labor market, experiences
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Förord 

Denna studie har inneburit en krävande, men samtidigt givande upplevelse som har testat 

viljestyrkan samt mitt intresse för området. Tiden som har lagts ner på studien har varit 

omfattande samtidigt som jag har fått en möjlighet att höra om de upplevelser informanterna 

har delgivit. De upplevelserna har även utvecklat mitt eget sätt att tänka och gett mig en 

möjlighet att utvecklas i mitt tänkande inom kompetensområdet. 

Det stöd som jag har erhållit under arbetet med studien har varit ovärderligt. Först och främst 

vill jag tacka min handledare som har bidragit till utvecklingen av studien från början till slut. 

Råden som du har givit har betytt otroligt mycket och jag är tacksam för allt det arbete du har 

lagt ner för att hjälpa mig mot mitt mål. Vidare vill jag tacka alla informanter som har gjort den 

här studien möjlig och även kommunen som har bidragit med hjälp under studiens gång. Ett 

stort tack till mina föräldrar som med sitt tjat har bidragit till att jag tog steget och började på 

Luleå tekniska universitet efter många om och men. 

Som avslutning vill jag tacka vänner och familj för allt stöd nu och tidigare. Utan er hade det 

här inte varit möjligt. Larsson och Vanessa ni har varit ovärderliga under denna tid med tips 

och råd samt genomläsningar. Även det tålamod som min sambo har haft med min något 

stressade person under denna period vill jag lyfta. 

Jag hoppas och tror att den aktuella kommunen har nytta av mitt arbete och att det kan hjälpa 

till att vidareutveckla det arbete som redan görs på studieområdet.  
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Inledning 

Mitt intresse för området väcktes genom de många debatter som förs kring invandringen till 

Sverige. En invandring som har ökat under senare år med flyktingkrisen 2015 som topp. 

Debatten väckte tankar kring hur samhället ska kunna tackla de utmaningar som invandringen 

medför i förhållande till de positiva bidrag som möten mellan olika kulturer frambringar. I 

debatten benämner man utmaningarna i relation till det svenska välfärdssamhället och de 

svårigheter som en integrationsprocess innebär. Det förde mina tankar mot hur stor tidsramen 

är för att integrera en invandrare i samhället och in på arbetsmarknaden. Detta utifrån behovet 

av att kunna uppfylla kraven som finns på hur stor del av befolkningen som måste 

förvärvsarbeta för att kunna upprätthålla den svenska välfärden på en fortsatt hög nivå. 

Invandringen till Sverige har under de senaste tio åren ökat markant och invandringen är också 

den starkast bidragande faktorn till befolkningsökningen. Invandringen har i huvudsak skett 

från Afghanistan, Irak, Somalia och Eritrea samt Syrien. Den största gruppen kommer från 

Syrien som stod för över tre tiondelar av de totala antalet invandrare under år 2016 (SCB, 2016). 

Det totala antalet utlandsfödda i Sverige uppgick under samma år till strax under 1,7 miljoner 

(SCB, 2016). Det stora antalet utlandsfödda utgör en utmaning för det svenska systemet då de 

nya medborgarna är i behov av stöd och integrering. Detta då individerna är i behov av insatser 

för att stärka den egna tryggheten efter att ha brutit upp från sin tidigare tillvaro (Giddens, 

1999). 

De olika integrationsmetoderna är många och skiljer sig på en individnivå då olika individer 

har varierande erfarenheter av skola, arbete och andra samhällsbärande funktioner. De 

människor som kommer från olika delar av världen har olika bakgrunder och skiftande 

erfarenheter. Individer som invandrar från kulturer som skiljer sig mycket från den svenska kan 

ha haft varierande möjligheter att gå i skolan, det gäller särskilt människor som kommer från 

fattigare delar av världen där arbete ställs före utbildning. Som en effekt av den ofullständiga 

skolgång som fanns i hemlandet kan människor från fattigare länder med bristande erfarenheter 

av hur utbildning genomförs, ha större svårigheter att ta till sig av ny kunskap kring det nya 

språket (SR, 2017). Språket i sig är en nyckelkompetens som arbetsgivare och samhället ställer 

krav på. Det är även utifrån ett samhälleligt perspektiv en viktig del i integrationsprocessen.  
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Ett krav för att Sverige ska kunna upprätthålla den välfärd som finns i landet är att en stor del 

av befolkningen förvärvsarbetar. Prognoschefen för konjunkturinstitutet Ylva Hedén 

Westerdahl uttalade sig i media och meddelade att om inte Sverige får in fler utrikesfödda på 

arbetsmarknaden så måste skatterna höjas (SVT, 2018). En oro över hur integrationen av 

invandrare fungerar sprids därför när siffror från Statistiska centralbyrån (SCB, 2016) visar på 

att invandrare i en mindre grad återfinns på arbetsmarknaden. Vidare visar SCB:s rapport att 

åtta år efter ankomst förvärvsarbetar cirka femtio procent av gruppen minst en timme varje 

vecka i relation till gruppen inrikes födda som ligger på cirka åttio procent. Det i kombination 

med den kostnad som integrationen innebär för samhället har medverkat till att frågan rörande 

invandring har lyfts som en av huvudfrågorna inför valet 2018 (Demoskop, 2018). Frågan om 

integration har i samma mätning också lyfts upp som viktig fråga inför samma val. Det finns 

alltså ett stort intresse från samhället rörande migration samt integrationsprocessen och hur den 

fungerar. 

Ett centralt steg i integrationsprocessen och arbetet med att överbygga den klyfta som riskerar 

att placera de nya medborgarna i ett utanförskap är möjligheten att få ett arbete. Att antalet nya 

medborgare från andra länder åter ökat under de senaste tio åren är särskilt utmanande ur ett 

arbetslivsperspektiv då 1970-talets nedgångar inom industrin påverkat möjligheterna för 

invandrare på arbetsmarknaden (SCB, 2016). Under tidigare perioder har arbetsmarknaden i 

Sverige haft stora behov av arbetskraft inom specifika sektorer. Detta har vid de tillfällena lösts 

genom arbetskraftsinvandring och har lett till att dessa grupper har kommit in på 

arbetsmarknaden snabbt. Som exempel på denna lyckade arbetskraftsinvandring finns 

invandringen som skedde för att stärka industrin på 1960-talet och samt mer i närtid inom den 

svenska vården som har stärkts med arbetskraft från utlandet. Det är viktigt att belysa de två 

olika befolkningsströmmar som finns in i landet där den ena består av migranter som till 

exempel söker asyl och den andra av arbetskraft som kommer hit för att stärka upp bristfälliga 

områden på arbetsmarknaden. Att vara kunnig och ha den kompetens som krävs för att lyckas 

inom sitt fält är enligt Bourdieu (Broady, 1990) en nyckel för att kunna prestera. Vidare stärks 

även motivationen för individen när den verkar inom sitt naturliga fält. Bland de åtgärder som 

genomförs idag för att hjälpa invandrare in på arbetsmarknaden återfinns validering som ett 

viktigt verktyg där tidigare erfarenheter samt kunskaper kan testas och därigenom påvisa att 

individens kunskaper ligger i nivå med den standard som finns inom det aktuella yrkesområdet 

i Sverige. En definition av valideringsbegreppet återfinns i skollagen och lyder ”Med validering 
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avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt 

ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de 

förvärvats” (SFS 2010:800. Skollag) En lyckad validering kan ge individen en snabbare 

tillgång till de delar av arbetsmarknaden som kräver specifika utbildningar och/eller 

erfarenheter. Valideringsprocessen skiljer sig markant beroende på områden, för att säkerställa 

att individen innehar den kunskap som krävs för yrkesområdet har tjugofem branschmodeller 

tagits fram (Arbetsförmedlingen, 2018). Detta i syfte att på ett nationellt plan arbeta likvärdigt 

och inom samma målsättningar för att säkerställa yrkeskvalitén inom de olika branscherna. 

Universitet och högskolerådet (UHR) ansvarar för att validera utländska betyg gällande 

gymnasiala, akademiska och eftergymnasiala utbildningar. Förutsatt att valideringsprocessen 

är lyckad kan UHR komma med ett vägledande utlåtande som kan underlätta för individen vid 

framtida arbets-och utbildningsansökningar. Utlåtandet ska inte förknippas med en examen 

(UHR, 2017). För arbeten som är reglerade som till exempel läkare, advokat, tandläkare, lärare 

med flera hanteras validering av berörd myndighet. Reglerade yrken innebär att definitionen 

för det som krävs för att kunna arbeta med yrket finns definierat i den svenska lagen. Där det 

kan handla om legitimationer, examen och liknande. 

Validering är inte alltid en enkel eller snabb process då olika utbildningar mot specifika 

yrkeskategorier kan skilja sig stort världen över. Detsamma gäller arbetsuppgifterna för de olika 

yrkestitlar som finns, som exempel kan en sjuksköterskas arbetsuppgifter i ett annat land mer 

likna de uppgifter som en undersköterska har i Sverige. I en uppmärksammad artikel intervjuade 

SVT en läkare som sa att han inte hade haft möjlighet att validera sina kunskaper och därigenom 

hindrades att jobba som läkare i Sverige. Det visade sig att det fanns ”två sidor av det myntet” 

då läkaren faktiskt enligt samma artikel hade erbjudits att validera sina kunskaper genom ett 

kunskapsprov, men hade själv nekat till det och begärt att få göra provtjänstgöring istället vilket 

han fick ett avslag på (SVT, 2018). I samma artikel uttalar sig Socialstyrelsen och fastslår att 

behörighetsprovet grundar sig på den svenska utbildningen och att det därigenom kan vara svårt 

att klara av provet om utbildningarna i de olika länderna särskiljer sig. Vidare finns det även en 

risk att individens kompetens inte är eftertraktad på arbetsmarknaden. Det kan röra sig om ett 

yrkesområde där antalet tjänster är få och hett eftertraktade, men det kan även röra sig om att 

individen är specialiserad på yrke som hänger ihop med kulturen i det tidigare hemlandet. Det 

kan som exempel vara yrken som i Sverige har hamnat i fabriker och masstillverkas istället för 

att göras för hand.  
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Arbetet med att integrera de nya medborgarna innebär inte heller bara ett jobb gentemot 

invandrares behov utan kräver även ett arbete mot samhället i stort där fördomar och stereotyper 

kan innebära svårigheter för gruppen (IFAU, 2007). Det gäller integrationen i stort och även på 

arbetsmarknaden där ett utländskt klingande namn eller utseende till exempel kan leda till att 

den individen förbises när rätt kandidat ska väljas ut till jobbet. 

I relation till de krav som finns på en hög närvaro på arbetsmarknaden för medborgarna i 

Sverige har också påtryckningarna från olika nivåer inom samhället ökat för att tillgodose att 

de invandrares kompetens tillvaratas. Arbetsgivarna har en central roll för att möta den tuffa 

utmaning som kombinationen av den nya arbetsmarknaden och en ökad invandring innebär för 

möjligheterna att få arbete. 

I arbetet med att möta utmaningarna spelar de offentliga arbetsgivarna en central roll. Den 

utvalda kommunens organisation består av över 6 900 medarbetare. Av de anställda arbetar 

cirka 6400 inom de kommunala förvaltningarna medan de övriga finns inom kommunalt ägda 

bolag. Det stora antalet anställda gör kommunen till stadens största arbetsgivare och en central 

aktör på den lokala arbetsmarknaden och i arbetet med att tillvara ta den kompetens som de nya 

medborgarna erbjuder. I den utvalda kommunens handlingar och information som förmedlas ut 

mot kommunmedborgarna uttrycks en vilja att förbättra arbetet med att bemöta och tillvarata 

den kompetens som de nya kommuninnevånarna innehar. 

Syfte & Frågeställningar 

Studien syftar till att identifiera utvecklingsmöjligheter i en kommuns arbete med att tillvarata 

ny kompetens från andra länder ur ett strategiskt perspektiv. 

Frågeställningar 

• Hur bedrivs kommunens arbete med att tillvarata ny kompetens från andra länder? 

• Vad finns det för orsaker till att utrikes föddas kompetens inte tillvaratas? 

• Finns det utvecklingsmöjligheter inom kommunens arbete? 

• Vilka strategier finns baserat på tidigare erfarenheter som kan tillföras i kommunens 

arbete?  
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Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka en utvald kommuns arbete med att tillvarata kompetens. 

Den geografiska platsen är vald utifrån ett bekvämlighetsurval samt att den aktuella kommunen 

har visat ett intresse för att få kunskap kring det studerade området. Studien är även avgränsad 

till att undersöka kommunens förmåga att tillvarata kompetens hos invandrare. Detta då 

studiens sociologiska problem rör det integrationsarbete som är under ständig diskussion i 

Sverige. Slutligen är studien avgränsad till att undersöka gruppen invandrare och deras ställning 

på arbetsmarknaden. Studien strävar efter att belysa olika utvecklingsmöjligheter i arbetet med 

att tillvarata kompetensen hos gruppen invandrare ur organisatoriskt perspektiv. Begreppsligt 

tillämpas ordet invandrare för att beskriva den undersökta gruppen och avgränsa studien från 

att undersöka hela samhället. Med begreppet åsyftas utrikes födda individer. 

Disposition 

Den disposition som studier utgår ifrån har tre rubriksnivåer. Där ingresser har använts efter 

huvudrubrikerna för att på ett tydligt sätt vägleda läsaren genom studien. Vidare följer en 

presentation av den disposition som används i studien. Först ut är kapitel som behandlar 

studiens teoretiska referensram. Här presenteras de teoretiska verktyg som appliceras i studien. 

I det efterföljande kapitlet presenteras studiens metod. I studiens metodkapitel introduceras de 

vetenskapliga metoder som har applicerats i studien samt en transparens i den vetenskapliga 

processen för att öka studiens reliabilitet. Det metodologiska kapitlet följs upp av studiens 

resultat-och analyskapitel. Här presenteras den data som har framkommit via de intervjuer samt 

litteraturstudier som har genomförts samt en analys kopplat till studiens teoretiska del. 

Avslutningsvis följer studiens diskussionskapitel. Här argumenteras för och emot de resultat 

som har framkommit i studien samt studiens slutord. 

Problemformulering 

Mot bakgrund av den information som presenterats på föregående sida om invandring och 

integration samt den roll som den aktuella kommunen innehar i densamma är studiens 

övergripande problemområde: att analysera hur kommunens arbete ser ut idag samt hur det 

upplevs utifrån kommunens perspektiv och hur detta arbete skulle kunna förbättras för att bidra 

till en förbättrad integration. En förbättring som även syftar till att tillvara ny kompetens för att 
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stärka så väl de aktuella individer som är i behov av integration på arbetsmarknaden men även 

bidra till kommunens organisation genom att tillföra ny kompetens. 

Med utgångspunkt i den situation som illustreras genom informanternas upplevelser och den 

dokumentation som finns angående det arbete som bedrivs. Arbetet knyter an och analyserar de 

mer eller mindre informella strategier som finns inom kommunens arbete idag, samt de beslut 

som har tagits på området och ageranden som genomförts integrationspolitiskt med fokus på 

arbete. Arbetet har en kritisk utgångspunkt i syfte att ifrågasätta identifierade brister i det 

kommunala arbetet utifrån hur de tar sig i uttryck. De mer eller mindre strategiskt vägledande 

dokument och strategier som framträder granskas, för att identifiera hur dessa har fungerat. 

Samt följts upp för att säkerställa att de bilder som framträder i studien ger en rättvisande bild 

av det arbete som bedrivs och det resultat som har uppnåtts. Studiens sociologiska problematik 

berör integration kopplat till arbete samt de problem som kan uppstå. 

Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av den utvalda litteraturen som har inhämtats. Litteraturen har 

genom en sökning på nyckelorden: ”integration”, ”kompetens”, ”validering” samt ”arbete” i 

databasen på biblioteket vid Luleå tekniska universitets hemsida valts ut. Litteraturen har valts 

ut i syfte besvara de frågeställningar samt det syfte som har formulerats. 

Kategoriseringar av den inhämtade litteraturen 

Den inhämtade litteraturen kan delas upp i fyra olika kategorier; statistisk information, 

vetenskapliga artiklar samt en bok. Det statistiska materialet är inhämtat från statliga 

myndigheter och består av en rapport som Statistiska centralbyrån har författat som utkom 

2016. De vetenskapliga artiklar som inhämtats består av en licentiatuppsats av en doktorand på 

Luleå tekniska universitet från 2007, två doktorsavhandlingar från Luleå tekniska universitet, 

en publikation från Intercultural education samt den bok som Malin Lindelöw har författat 

gällande tillvaratagandet av kompetens. Samtlig litteratur följer de inklusion och 

exklusionskriterier som presenteras i studiens avgränsningar. Güler Alici (2007) har forskat på 

området rörande integration för personer med utländsk bakgrund. Alici (2007) gör detta genom 

att sammanställa åtta andra olika studier i syfte att främja integrationen in i arbetslivet för 

utrikes födda individer. Alici (2007) beskriver att studien ska belysa de olika delarna som finns 

i processen som en invandrare går igenom för att integreras i det nya samhället samt att påvisa 
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hur stor påverkan de olika delarna har i tidigare nämnda process. Alicis (2007) studie fastslår 

att en möjlighet att delta på arbetsmarknaden är ett viktigt steg i integrationsprocessen för en 

utrikes född individ. Det är även av stor betydelse att arbetet eller utbildningen som individen 

erbjuds eller söker sig mot är individanpassat. Intresset för området är i många fall avgörande 

för huruvida praktiken eller utbildningen slutförs. I de fall där individen trots ett bristande 

engagemang slutför sin utbildning kan det enligt Alici (2007) ändock leda till att den utrikes 

födda inte söker sig mot området och därigenom trots slutförd utbildning hamnar utanför 

arbetsmarknaden. Alici (2007) beskriver att den komplicerade arbetsmarknadsintegrationen om 

den utförs på ett vis som lyckas engagera den aktuella individen som något ett samhälle har en 

stor nytta av. Nyttan ligger i den drivna individen som erbjuder sin kompetens till 

arbetsmarknaden och bidrar därigenom till samhället i form av skatteintäkter samt att individen 

enligt Alici (2007) ökar sin känsla av deltagande till det nya landet.  
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Statistiska centralbyrån (SCB, 2016) har på uppdrag av regeringen sammanställt en rapport 

rörande utrikes födda individers anpassning till arbetsmarknad och samhället i stort. Fokus i 

denna sammanfattning kommer att ligga på de delar i rapporten som rör arbetsmarknaden. 

SCB:s (2016) rapport visar att sjutton procent av Sveriges befolkning räknades som utrikes 

födda. Det har skett en förändring i den invandring som sker till Sverige där majoriteten tidigare 

kom från närliggande länder, medans den sedan 2000-talet till hälften består av utrikes födda 

individer som har sin bakgrund i länder utanför Europa. Denna grupp har ökat markant i 

närliggande tid och består av individer där en tredjedel har bott i Sverige mindre än fem år, till 

skillnad mot personer födda i närliggande länder inom Norden där var tionde har bott i Sverige 

mellan noll till fyra år. Fokus kommer som tidigare nämnt att ligga på arbetsmarknaden, men 

intressanta siffror att nämna är att samtliga kapitel där SCB (2016) avhandlar skolresultat, 

inkomst samt arbetsmarknad visar liknande resultat för de olika grupperna. SCB:s (2016) 

statistiska sammanställning visar samtidigt att de som är födda utanför Europa befinner sig 

längre ifrån inrikes födda än de invandrargrupper som kommer från närliggande länder på 

samtliga områden. Den grupp som specifikt avviker i rapporten och som befinner sig längst 

från inrikes födda är flyktingar eller närstående till dessa. 

Gällande utrikes föddas närvaro på arbetsmarknaden visar SCB:s (2016) rapport tydligt att en 

längre vistelse leder till ett större deltagande på densamma. Enligt SCB (2016) finns en 

koppling mellan utbildningsnivå och närvaron på arbetsmarknaden. Där en lägre 

utbildningsnivå leder till att individer förvärvsarbetar i en mindre grad än de med högre 

utbildningsnivå. Utrikes födda har generellt en lägre utbildningsnivå än inrikes födda (SCB, 

2016). Skillnader i närvaron kan enligt SCB (2016) förklaras delvis genom diskrepanser i den 

vistelsenivå samt den nivå på utbildning som föreligger mellan grupperna. 

Det framkommer även i rapporten att individer från höginkomstområden förvärvsarbetar i en 

större omfattning än individer som bor i områden där inkomstnivån är lägre. Flyktingar som 

har nämnts som grupp tidigare bor i större andel i områden med en lägre inkomstnivå vilket 

delvis kan förklara deras bortfall från arbetsmarknaden. Rapporten belyser även individer som 

har avslutat sin etableringsplan och visar att de som fick en sådan under 2011 eller 2012, kan 

delas i grupper om män och kvinnor där kvinnornas närvaro på arbetsmarknaden uppgår till 

cirka femton procent och männen är på en nivå om cirka trettio procent. SCB:s (2016) rapport 

understryker även att en majoritet av de som befinner sig på arbetsmarknaden arbetar inom 

serviceyrken, vården, samt inom handelsbranschen.  
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Malin Lindelöw (2008) har i sin bok ”kompetensbaserad personalstrategi” återgett sitt 

resonemang till kompetensområdet. Lindelöw (2008) behandlar en stor del av det breda och 

komplexa kompetensområdet i sin bok där människan lyfts fram som en resurs som är möjlig 

att utveckla. Lindelöw (2008) menar att människan är den största resursen som en organisation 

har att tillgå. Vidare menar Lindelöw (2008) att företag måste vara noggranna i sin rekrytering 

då felrekryteringar kan vara oerhört kostsamma för företagen ekonomiskt, men även för de 

andra individerna som återfinns inom organisationen. Felrekryteringar kostar inte bara pengar 

utan kan även störa en arbetsgrupp och sänka produktionen. Det kan även ge en direkt skada 

för organisationen om den felrekryterade handlar på ett sådant sätt att företaget drabbas negativt 

(Lindelöw, 2008). Genom att säkerställa att den sökandes kompetens matchar med den kravbild 

som organisationen har på sina medlemmar sänks risken för en felrekrytering och de tidigare 

negativa effekter en sådan kan ge. Enligt Lindelöw (2008) är en stor del av 

kompetensförsörjningen att utveckla den befintliga arbetsstyrkan. För att bibehålla en god 

kvalité på den befintliga personalen i takt med det för arbetsplatsens aktuella områdets 

utveckling. Dominic Busch (2009) har också lämnat ett bidrag till kompetensområdet som 

belyser ett behov av att skapa en mångkulturell kompetensbas. Där kompetenser inte ska 

särskilja sig beroende på det land du härstammar ifrån eller den kultur som råder där. Busch 

(2009) beskriver att artikeln ska bidra till att skapa en grund för en ökad medvetenhet rörande 

behovet av ett mer gemensamt synsätt på begreppet kompetens. 

Agneta Lundgren (2012) har bidragit till det område som rör validering med sin 

doktorsavhandling. Lundgren (2012) belyser den komplexitet som valideringsbegreppet 

innehar genom sin definition av hur kön spelar in vid valideringen av kompetens. I sin 

avhandling beskriver Lundgren (2012) på ett tydligt sätt att kvinnlig kompetens inte kan 

valideras på samma sätt som traditionellt manlig kompetens då den grundläggande 

valideringsmetodens strukturer sätter olika värden vid traditionellt manliga och kvinnliga 

egenskaper. 

Som en sista del i kapitlet tidigare forskning väljer jag att lyfta fram Leif Berglunds 

doktorsavhandling (2010) rörande arbetsplatsvalidering. Berglund (2010) beskriver validering 

som något vanligt förekommande för att bedöma och värdera en individs kompetenser samt 

kunskaper. Metoden används oftast på individer som är mellan arbeten i ett försök att tydliggöra 

vägen framåt mot antingen studier eller arbete genom att belysa individens nuvarande 

kompetenser samt officiellt bekräfta dessa. Berglund (2010) beskriver att användningsområdet 
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främst har funnits inom kommunal verksamhet dit individer vänder sig i vuxen ålder för att 

färdigställa utbildning som negligerades i yngre år. De resultat som framträder i Berglunds 

(2010) studie visar på att validering inte existerar i en traditionell form i de undersökta företagen 

och kommunerna där kunskapen blir formell i form av en examen eller liknande. Företagens 

mål med vidareutveckling av den befintliga personalen rör snarare personalutveckling sett ur 

ett organisatoriskt perspektiv (Berglund, 2010).  
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Teoretisk referensram 

Kapitlet behandlar det teoretiska ramverk som tillämpas i studien. Utgångspunkten i kapitlet 

är att presentera en kombination av olika teoretiska resonemang samt hur de relaterar till det 

för studien utvalda området. De olika resonemangen relateras till varandra med målsättningen 

att skapa en tydlig teoretiskt verktyg som bidrar till att besvara studiens syfte. Kapitlet beskriver 

även hur tillämpningen av det teoretiska verktyget har verkat för att skapa en tydlig 

vetenskaplig process. 

Det nya landet 

Att riva upp hela sin tillvaro och lämna sitt land har blivit en allt vanligare företeelse i mer 

utsatta delar av världen. Den rutinbaserade tillvaro som individen har levt inom och nu lämnat 

skapar en osäkerhet för den enskilde. Den långa resan mot det nya landet innebär hinder och 

utmaningar för individen som ställer krav på individens fysiska och psykiska förmåga. 

Anthony Giddens (1999) har formulerat en teori om ontologisk trygghet, som beskriver hur vi 

människor skapar rutinbaserade beteenden för att värna det individuella välbefinnandet. 

Giddens (1999) teori om ontologisk trygghet bidrar till att vidga förståelsen för hur människor 

på en individuell nivå agerar för att skapa rutiner och kontinuitet, detta för att åstadkomma en 

trygghet i det dagliga livet, trots de utmaningar som vi ställs inför. Giddens (1999) påvisar hur 

människor agerar för att skapa en trygghet i sig själva, detta sker i form av rutiner som skapas 

i relation till de olika delarna inom individens liv för att underlätta individens tillvaro. 

Rutinernas funktion är enligt Giddens (1999) att skapa klara ramar att verka inom som bidrar 

till en trygghet i en vetskap om var och när individen ska utföra de uppgifter som ligger inom 

dennes rutiner. Som ny i ett land där kulturen ofta skiljer sig från hemlandets, där även språk 

och samhällsfunktioner är främmande för individen är det svårt att tillämpa de rutiner som 

individen bär med sig från det tidigare landet. En sådan förändring i tillvaron skapar enligt 

Giddens (1999) en förändring i individens ontologiska trygghet. För individen kan förändringar 

i den ontologiska tryggheten innebära acklimatiseringsproblem i integrationsprocessen in i det 

nya samhället. Det kan i sin tur leda till att individen upplever en otrygghet som återspeglas i 

en oförmåga att ta sin plats på arbetsmarknaden och därigenom vara en ekonomiskt 

producerande medlem av samhället.  
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Bourdieu 

Nedan kommer en presentation och tolkning av den franske sociologen Pierre Bourdieus 

teoretiska begrepp habitus, symbolisk kapital och fältteori att presenteras. Donald Broadys 

(1990) interpretation av Bourdieus resonemang fungerar som ett komplement och tillämpas för 

att koppla samt analysera invandrares situation. 

Habitus 

Habitus är enligt Bourdieu (Broady, 1990) ett resultat av de historiskt framproducerade vanor 

som individen förhåller sig till. Dessa har kommit till genom upprepningar (Broady, 1990) och 

har genom tiden kommit att bli en naturlig del av individens fallenheter. Individen är inte 

medveten om hur habitus styr dennes fallenheter för olika ting. Det är historien som aktivt är 

med och påverkar individens val i nuet. Denna återupprepning av historiskt framproducerade 

vanor leder i en enhetlig grupp till normer som ska eftersträvas av samtliga medlemmar för att 

inte vara avvikande. Det är även dessa normer som gör att individen vet hur denne ska agera 

inom sitt fält, i möten med andra individer och leder fram till en balanserad samsyn (Broady, 

1990). Individers habitus utvecklas i mellanmänskliga möten med andra individers habitus i 

olika sociala sammanhang (Broady, 1990). 

Symboliskt kapital 

Enligt Bourdieu besitter människor olika former av kapital. Socialt kapital, ekonomiskt kapital 

och kulturellt kapital bildar ett symboliskt kapital. Detta symboliska kapital ska inte ses som ett 

kapital i ordets rätta mening utan snarare ett tillstånd hos beståndsdelarna som krävs för att bilda 

det symboliska kapitalet. De olika kapitalen måste först erkännas av individer inom samma fält 

för att bli symboliskt (Broady, 1990). Som exempel erkänns det ekonomiska kapitalet om andra 

individer erkänner individens ekonomiska välstånd. Bourdieu delade upp kapitalet individer 

besitter i tre kategorier. Socialt kapital behandlar de relationer som individer bygger. Där allt 

från släktskap till relationen med gamla skolkamrater ingår. Det ekonomiska kapitalet rör de 

tillgångar som individen innehar, men även kunskapen om ekonomi. Det kulturella kapitalet 

kan bestå av allt från individens sätt att konversera till vilka kunskaper individen besitter. Det 

behandlar även individens tankeförmåga samt i vilken grad individen uppfattar de händelser 

som händer kring den enskilde. 
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Fältteorin 

Bourdieus syn på samhället är att det består av olika fält eller sociala arenor. I dessa fält tampas 

individer för att kunna dra nytta av de olika fördelar som finns att vinna inom fältet. Det fält 

som är intressant för denna studie är den kamp som sker om de olika arbeten som finns 

tillgängliga i samhället, där individerna kämpar om de jobb som ger flest fördelar för individen. 

Ett jobb med ett högt anseende kan i många fall leda till en hög social status samt en högre lön. 

I andra fall tampas individer för att överhuvudtaget finna en anställning och därigenom öka sina 

sociala samt ekonomiska resurser. Enligt Bourdieu (Broady, 1990) frambringas ett fält när 

individer tampas om materiella eller symboliska tillgångar som har en betydelse för dessa. Hur 

fältet struktureras stipuleras genom kampen mellan de kapital som individerna som spelar spelet 

innehar. Individernas kapital är avgörande för hur lyckosamma de blir inom fältet. Individernas 

val i livet och hur de väljer vilka fält att inträda i, anledningen till inträdandet samt individens 

aktioner i fältet beror enligt Bourdieu (1984) på klasstillhörighet. Bourdieu menar att fältets 

deltagare återfinns i deras respektive fält för att de innehar gemensamma synsätt på vad de anser 

är väsentligt eller inte. Synsätten byggs utifrån klasstillhörigheten och delar in individerna i 

olika fält. Bourdieu (1984) menar att arbetarklassen anpassar sina val i en högre grad till det 

som bedöms vara väsentligt. Som ett exempel söker människor i en högre klassposition arbete 

som höjer deras kapital i andra former än den ekonomiska. Det kan vara ett sätt att öka den 

sociala status som individen innehar eller i ett maktsyfte. Arbetarklassen lönearbetar enligt 

Bourdieus (1984) resonemang för att stärka sitt ekonomiska kapital. De olika val som fältets 

deltagare gör bedöms av de andra deltagarna och klassas som antingen divergerande eller 

berättigande för individens mål i fältet. Med andra ord finns det fördomar, stereotyper och 

förväntningar på hur individer kommer att eller ska agera i det aktuella fältet utifrån deras 

tillhörighet och atypiska handlingar kan ses som felaktiga av övriga deltagare. Som exempel 

finns de olika branscher som domineras av individer med samma könstillhörighet där olika 

förväntas av individen på grund av sin könstillhörighet eller de yrken där individen ska 

representera företaget utåt, och därigenom genom sitt agerande eller utseende ska måla upp 

någon slags bild av företaget. Bilden av företaget kan förvrängas om individen handlar på ett 

atypiskt sätt och individens handlingar blir därigenom bedömda av övriga deltagare. I detta 

exempel drabbas även företaget som individen representerar i någon mån. Här ryms även de 

fördomar som finns i samhället där individer som besitter ett visst kulturellt kapital kan ses som 

atypiska på grund av vissa olikheter som de har med sig från hemlandet. 
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Individer socialiseras in i olika fält beroende på de ärvda beskaffenheter individen har erhållit 

som skiljer från deltagare i andra fält. Hur individer ser på arbete kan skilja sig. Det kan vara 

så att en individ växer upp i en familj med akademiker och söker sig mot ett sådant fält. En 

individ som växer upp i en arbetarfamilj kan av densamma påvisas betydelsen av att börja arbeta 

snarast möjligt. Det kan gälla en familj i ett fattigare land där man inte har råd att låta barnen 

studera som exempel. Det kan även finnas skillnader i hur man ser på arbetsredskapen som en 

människa besitter där kroppsarbeten och arbeten där fokus ligger mer på en individs intellekt 

åtskiljer sig. De socialt ärvda beskaffenheterna skapar även enligt Bourdieu (1999) en hierarki 

inom de för individen aktuella fälten. 

Bourdieus bidrag till studien 

Bourdieus resonemang är intressant för denna studie då den ökar förståelsen för den resa som 

en invandrare måste göra. Från att ta sig från det förra hemlandet till att äntra det nya landets 

olika arenor i syfte att bli en producerande medlem i samhället i form av en lönearbetare, samt 

de olika utmaningar som kan finnas längs den vägen. Den visar även på nödvändigheten som 

finns för individen att använda sig av det kapital som den innehar samt införskaffa nytt kapital 

eller konvertera befintligt kapital för att lyckas inom sin respektive arena.  
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Att synliggöra kompetens 

För att teoretiskt möta de utmaningar som studien ger sig ut för att besvara måste först 

kompetensbegreppets betydelse och roll definieras. I syfte att teoretiskt illustrera begreppets 

betydelse har Per-Erik Ellströms arbete kring kompetens kombinerats med Lindelöws 

strukturerade kompetensbaserade modell. Där Ellströms modell är vägledande för begreppets 

direkta betydelse i studien medan Lindelöws perspektiv är vägledande i nästa steg i förståelsen 

av den roll som de olika typerna av kompetens har på arbetsmarknaden. 

Ellström kopplar begreppet ”kompetens” till den potentiella förmågan hos en specifik individ 

eller en utvald grupp innehar. En förmåga som enligt Ellström (2002) skall mätas genom att 

den testas mot den förväntade möjligheten att uppnå ett visst resultat i relation till en definierad 

uppgift. Begreppet bör även brytas ner i relation till tre olika delar enligt Ellströms resonemang. 

De tre olika delarna i Ellströms begreppsdefinition utgår från formell utbildning, icke formellt 

lärande samt informellt lärande. De olika typer av kompetens som Ellström (2002) kopplar till 

begreppet relaterar till formalitetsgraden av de erfarenheter som ligger till grund för den nya 

kunskap som har ett värde för individen eller gruppen i relation till det specifika uppdraget. Den 

formella utbildningen är det som generellt direkt kopplas till kompetensbegreppet i den 

samhälleliga debatten, samt ofta används då kompetensen behöver höjas för att klara av det 

definierade uppdraget. Ellström (2002) betonar att den självklarhet som finns i kopplingen 

mellan begreppet kompetens och formell utbildning har lett till en felvärdering av begreppet i 

sig. Då begreppet även måste ställas och värderas mot informellt lärande som baseras på dagligt 

uppbyggda erfarenheter och icke-formella utbildningar som består av mer begränsade 

erfarenhetsutbyten som kan bestå av seminarier eller andra typer av mötesformer. 

Utöver de olika nivåer av formalitet som kompetensbegreppet kan kopplas till definierar 

Ellström (2002) fler bakomliggande faktorer, dessa är att betrakta som ytterligare dimensioner 

av begreppet. De dimensioner som Ellström (2002) lyfter fram för att vidare definiera 

kompetensbegreppets komplexitet bygger på en modell där begreppet vägs mot kvalifikationer. 

I den modell där kompetensbegreppet vägs mot kvalifikationer ställs ”formell kompetens” mot 

”efterfrågad kompetens” och ”faktiskt kompetens” mot ”den kompetens som arbetet kräver”. 

Genom modellen illustrerar Ellström (2002) hur begreppet kompetens relaterar till behov 

utifrån de tillgängliga resurser som en individ eller grupp innehar i form av de olika nivåerna 
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av formell och icke formell kompetens, i centrum för denna illustration står begreppet 

”tillvaratagen kompetens” vilket betonar den totala summan av motpolernas värde i figuren. 

Att värdera kompetens 

Lindelöw (2008) kopplar ett strategiskt perspektiv till det resonemang som Ellström för 

angående kompetensbegreppets betydelse och komplexitet. På grund av den komplexitet och 

de många nivåer som döljer sig i begreppet betonar Lindelöw (2008) att det är avgörande att 

angripa området ur ett strategiskt perspektiv med utgångspunkt i det som Ellström (2002) 

identifierar som ”faktiskt kompetens”. 

Den ”faktiska kompetensen” är ur Lindelöws (2008) strategiska perspektiv ett resultat av 

balansen mellan en rad faktorer. Det första steget mot den ”faktiska kompetensen” är enligt 

Lindelöws (2008) beroende av en ”kompetensbaserad personalstrategi”. Denna strategi bygger 

på en inledande inventering av den befintliga kompetensen som leder vidare till en planering 

av framtida kompetensbehov som i sin tur är kopplad till en rekryteringsprocess som kan vara 

både intern och extern. Processen är vidare även kopplad till en kompetensutvecklande del som 

omfattar så väl existerande som nya medarbetare vid arbetsplatsen, Lindelöw (2008) betonar 

att detta även bör hänga samman med belöningsprocess som bidrar till att stimulera till 

önskvärda prestationer ur ett organisationsperspektiv. 

Lindelöw (2008) betonar att de värden som premieras utifrån de olika faserna och som ska 

prövas ska utgå från organisationens mål och brytas ner i de delmål som omger organisationens 

olika befattningar inom de avgränsade ansvarsområden som fastlagts inom gruppen. Processen 

bakom de olika delarna bör enligt Lindelöw (2008) delas upp i tre skilda faser; ”förberedelse”, 

”urval” samt ”fortlöpande utveckling av kompetens”. 

Målet med denna trestegsprocess som Lindelöw (2008) presenterar är sökandet efter den 

kompetens som är relevant, det som Ellström (2002) identifierar som ”faktisk kompetens”. 

Nyckeln är tydligt identifierade ramar som vägleder processen fram till kompetensen.  
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Ramarna för de olika faserna i Lindelöws strategiska perspektiv utgår från följande uppställning 

för ”de tolv stegen till en lyckad kompetensförsörjning”: 

Förberedelser för rekrytering 

1. Identifiering av rekryteringsbehov och bakgrundsanalys 

2. Behovsanalys genom formulerande av en mål- och ansvarsbeskrivning och 

kravspecifikation. 

3. Formulerande av ansökningsformulär eller strukturerat CV. 

4. Medieval och annonsering. 

Urval 

5. Att ta emot ansökningar 

6. Gallring. 

7. Första intervjuerna. 

8. Ytterligare intervjuer, tester eller personbedömningar. 

9. Referenstagning. 

10. Beslut och förhandling. 

Fortlöpande utveckling 

11. Introduktion av nyanställda. 

12. Uppföljning. 

13. Medarbetarsamtal, coaching och andra utvecklingsinsatser. 

14. Lönesamtal, lönesättning och andra belöningssystem som främjar utveckling. 

Tabell 1: Tolv stegen till en lyckad kompetensförsörjning 

(Lindelöw, 2008:26) 

De tydliga ramarna förklarar hur organisationer kan agera strategiskt för att fånga upp och 

upprätthålla den kompetensnivå som krävs för verksamheten. Tabellen fokuserar på 

rekryteringsdelen av kompetensarbetet vilket Lindelöw (2008) även understryker. Denna del är 

samtidigt den del som är mest relevant utifrån studiens syfte då den ger en tydlig bild av hur 

kompetensbegreppet bryts ner vid en rekrytering i syfte att fånga den kompetens som krävs, 

vilket är vägledande för invandrares möjlighet att göra sitt intåg på arbetsmarknaden. Utifrån 

Lindelöws (2008) uppställning kan informationen om hur invandrares bemöts på 

arbetsmarknaden testas i ett försök att identifiera vart längs kompetenskedjans gång bristerna 

tycks uppstå.  
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Ett annat viktigt steg i arbetet med att tillvarata och förstå den kompetens som de nya 

medborgarna i landet innehar och hur de ska bedömas är validering. Begreppet validering 

innebär att en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, det vill säga en individs 

reella kompetens fastslås och identifieras genom en övergripande kartläggning. Arbetet med att 

identifiera en individs reella kompetens utgår från ett sökande efter ett synliggörande av den 

kompetens en person innehar oberoende av på vilket sätt kunskapen åstadkommits. För att 

kunna genomföra en validering måste först individens kompetens brytas ner i mindre enheter. 

Lindelöw (2008) delar utifrån ett organisationsperspektiv in kompetensbegreppet i sex delar. 

Delarna representerar olika delar av kompetensbegreppet, genom att dela upp begreppet i dessa 

delar blir också kompetensen enklare att validera då begreppet i sin helhet inrymmer ett brett 

fält av värden. I Lindelöws (2008) uppdelning skiljs utbildningsbakgrund från erfarenhet och 

kunskap från kompetens samt intresse och utvecklingspotential. Detta är delar som ofta 

klumpas samman vilket gör bedömningen svårare. Avslutningsvis pekar Lindelöw (2008) ut de 

praktiska förutsättningarna i kombination med övriga erfarenheter för att fånga upp eventuella 

delar som missats med den inledande uppställningen med fem steg. 

Genom att ställa upp en individs kompetens i enlighet med Lindelöws uppställning kan en 

individs förmåga värderas och testas i relation till en förutbestämd kravmodell vilket ger en 

slutlig bild av individens samlade kompetens. 

Teorin som verktyg i studien 

Utifrån studiens teoretiska presentation är ambitionen att med stöd av Lindelöw (2008) och 

Ellströms (2002) resonemang angående kompetensbegreppet, och hur det kan tydliggöras 

angripa det empiriska material som samlats in i syfte att kritiskt analysera den utvalda 

kommunens arbete. Detta genom att kommunens arbete ställs emot den kompetensanalyserande 

modell som presenterats ovan. Den teoretiska analys som genomförs av kommunens arbete i 

relation till den begreppsliga kompetensmodell som tillämpas i studien genomförs mot 

bakgrund av Bourdieus fältteori, habitus, symboliskt kapital samt Giddens (1999) resonemang 

rörande ontologisk trygghet. De kompletterande teoretiska verktygen ger en bättre förståelse 

för den tolkning som genomförs och bidrar till en ökad tydlighet i den teoretiska processen med 

att analysera den utvalda kommunens förmåga att hantera den ryggsäck av kunskap som de nya 

medborgarna bär med sig.  
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Metod 

Det nästkommande kapitlet kommer att beskriva vilka tillvägagångssätt och vilka vetenskapliga 

metoder som har nyttjats i studien. Kapitlet belyser även hur dessa har selekterats. Den första 

delen av kapitlet inleds med att presentera de vetenskapliga metoderna som har nyttjats med 

en efterföljande beskrivning i syfte att belysa hur de har använts i studien. Vidare kommer 

processen rörande studiens urval att presenteras med en efterföljande beskrivning av 

intervjuproceduren. En sådan beskrivning ger läsaren en möjlighet att få en djupare insikt i 

den delen av studiens genomförandeförlopp. Vetenskapsrådets rekommendationer kommer 

sedan att ställas mot de forskningsetiska reflektioner som har tillkommit under studien i syfte 

att klargöra för läsaren vilka etiska överväganden som har funnits under studien och hur dessa 

har behandlats. Den slutliga delen av kapitlet kommer att behandla studiens validitet samt 

reliabilitet och en kort presentation av de olika begreppen. 

Tillvägagångssätt 

Arbetet med studien inleddes med att författaren noterade den stora samhällsdebatten som pågår 

och har pågått under en tid rörande de invandrade medborgarna och deras närvaro på 

arbetsmarknaden. Ett intresse för området var väckt och ett tillfälle att göra en studie om det 

aktuella ämnet presenterades i form av ett examensarbete. Den största arbetsgivaren i den 

aktuella staden är kommunen och därigenom studerades den aktuella kommunens hemsida i 

syfte att finna intressant information. På kommunens hemsida fanns det förslag på 

examensarbeten och det aktuella förslaget för den sociologiska inriktningen var att studera 

mångfald och hur vägarna mot en berikande organisation ska uppnås i framtiden. Ett syfte och 

en frågeställning formulerades före en tidig första kontakt togs med den på hemsidan utsedda 

kontaktpersonen där ett förslag presenterades. Det aktuella förslaget var att studera kommunens 

arbete med att tillvarata kompetensen hos invandrare och överse om det finns 

utvecklingsmöjligheter inom detta arbete. Det aktuella förslaget antogs och ledde fram till att 

kontaktpersonen bidrog med att delge kontaktinformation till några för studien aktuella 

individer med expertis på området att tillfråga om intervjuer samt ett löfte om en möjlig 

återkoppling vid behov i ett senare skede. 

Ett PM formulerades och behandlades i seminarieform. Bedömningen var att ”Det är bara att 

tuta och köra”. Bedömningen ledde till att en intervjuguide tillverkades och en början på 
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inledningen i studien formulerades. Ett möte med min handledare Elisabeth Berg bokades sedan 

in där förslaget presenterades samt sågs över och intervjuguiden likaså. Efter mötet började jag 

att kontakta de informanter som jag delgetts genom den första kontakten för att boka in 

intervjuer, men även för att genom ett snöbollsurval få tips om andra informanter med expertis 

på området vilket också bidrar till att snabbt kunna öka antalet informanter (Denscombe, 2009). 

Detta då individernas kunskap om expertisen inom den utvalda kommunen övergick min egen 

och därigenom möjliggjordes en kontakt med informanter med rätt kunskaper och expertis inom 

det för studien aktuella området. Att hitta informanter var inte ett enkelt arbete då kommunens 

verksamhetsområden är oerhört många. Vilket innebär att yrkesrollerna blir väldigt 

specificerade på mindre områden och täcker inte det breda ämnet som kompetens och validering 

är fullt ut. 

I kravbilden som fanns för informanterna ingick att individen måste jobba med 

kompetensförsörjning inom någon form. Detta för att säkerställa i möjligaste mån att 

informationen rörande upplevelserna av kompetensarbetet är korrekta samt självupplevda och 

även för att få en större inblick i det arbetet som kompetensförsörjningen innebär. Det var även 

önskvärt att få perspektiv från olika håll i form av de som jobbar mer teoretiskt med 

kompetensförsörjningen inom kommunen, men även de som jobbar mer praktiskt med att 

ombesörja personal samt nyanställa sådana inom kommunen. 

Jag upplevde även en tvekan vid kontakter med intressanta informanter när studieområdet 

presenterades. Ämnet upplevdes vara känsligt och jag fick därigenom flera informanter som 

nekade till en intervju, men även informanter som under intervjuerna kände sig nödgade att 

fråga angående konfidentialiteten innan de svarade på en del frågor. Trots att de blev 

informerade om denna innan intervjun startade. Ovan vid en sådan situation beslutade jag mig 

efter att ha tillfrågat min handledare om råd för att vara än mer tydlig vid informerandet av hur 

personens information behandlas före och efter avslutad intervju. Intervjuerna genomfördes vid 

informanternas arbetsplatser och spelades in med hjälp av röstupptagningshjälpmedel. 

Transkriberingen av intervjuerna skedde snarast möjligt efter färdigställd intervju. 

Transkriberingen följdes av kodningsarbete av materialet.  
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Kodningsarbetet skedde i syfte att framhäva relevanta delar i materialet för att kunna besvara 

studiens syfte samt frågeställningar. Ett sådant kodningsarbete bör enligt Olsson och Sörensen 

(2007) ske i snar anslutning till transkriberingen då risken att materialet feltolkas reduceras. De 

material som framkom i intervjuerna ställdes sedan mot det inhämtade materialet rörande hur 

den utvalda kommunens kompetensarbete fungerar i teorin. Därav separeras de två delarna i 

studiens empirikapitel. Detta för att kunna frambringa utvecklingsmöjligheter i arbetet med att 

tillvarata invandrares kompetens. Slutligen ställdes det empiriska materialet mot studiens 

teoretiska verktyg med en förhoppning om att kunna besvara det för studien framtagna syftet 

samt frågeställningarna.  
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Studiens forskningsetiska överväganden. 

De olika forskningsetiska övervägandena för studien har följt Vetenskapsrådets riktlinjer och 

har genomsyrat samtliga delar av studien. Vetenskapsrådet är en myndighet under 

utbildningsdepartementet (Vetenskapsrådet, 2016) som jobbar nära de lagstiftande organ vi har 

i Sverige. I Myndighetens uppgift ingår en rad olika åtaganden, de ska allokera resurser till 

forskning samt aktörer som utför denna samtidigt som de verkar för att finna 

forskningsområden och därigenom synliggöra områden i behov av olika satsningar. Detta 

arbete ska ske i samarbete med andra aktörer som verkar för att på olika sätt finansiera 

forskning. Vetenskapsrådet har även som uppgift att synliggöra de olika resultaten av 

forskningen, samt att överse att de når ut till dem områden som är aktuella, samtidigt som de 

ska understödja mång- och tvärvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2016). De har även 

en rådgivande funktion till regeringen i politiska frågor rörande forskning och eftersträvar ett 

utbyte mellan forskare på olika plan, där de även ska arbeta för att understöda ett 

informationsutbyte mellan de som forskar på olika områden. Vetenskapsrådet ska i frågor som 

rör forskning och finansiering till sådan arbeta med att analysera, utvärdera och med de 

strategiska frågor som kan uppstå (Vetenskapsrådet, 2016). Slutligen ska Vetenskapsrådet 

arbeta för att forskningens inverkan ska erhålla en ökad förståelse och även verka för att de 

båda könens grundförutsättningar är likvärdiga ur ett forskarperspektiv (Vetenskapsrådet, 

2016). 

Vetenskapsrådet har utkommit med en bok kallad god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

Arbetet har följt de riktlinjer som finns att finna där. Boken är en omarbetad version av den 

tidigare utgåvan från 2011 där en grupp experter har bidragit till detta arbete. Det är dock inte 

tillräckligt att bara ha en vetskap om de riktlinjer som finns för att genomföra forskning på ett 

etiskt korrekt sätt. Forskarens ställs ofta under sitt arbete inför val där de reglerna och tidigare 

nämnda riktlinjer måste ställas mot varandra för att identifiera den lämpligaste vägen mot ett 

vetenskapligt korrekt agerande. Det är av vikt att den forskning som bedrivs angriper reella 

områden som är i behov av översyn. Syftet med forskningen är att den ska vara användbar för 

de område den undersöker och möjliggöra för nya synsätt eller infallsvinklar för att angripa ett 

område. För att forskningen ska vara bidragande till området är det även viktigt att den håller 

en hög kvalité. Forskningen ska enligt Vetenskapsrådet (2017) bedrivas på det sätt som är minst 

skadligt för den de innefattar. Studien måste därför avvägas gentemot ett perspektiv där 

forskaren överväger vad risken med forskningen är i relation till vinsten. Namnen på de 
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individer som har medverkat i denna studie har därför inte skrivits ut i syfte att erlägga dessa 

individer en skydd mot den risk som det är att tala om sin arbetsgivare. De tillfrågade 

informanterna blev upplysta om syftet med studien i samband med bokningen av intervju samt 

även innan intervjutillfället. De forskningsetiska reglerna som vetenskapsrådet har tagit fram 

presenterades också vid intervjutillfället. Detta för att säkerställa informanternas frivilliga 

deltagande i studien. Som tidigare nämnt i delen rörande studiens tillvägagångssätt blev 

informanterna informerade om att deras uppgifter skulle hanteras konfidentiellt. Vidare delgavs 

de tillfrågade informanterna en möjlighet att få läsa studien i dess färdigställda form i enlighet 

med de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2017) beskriver. Informanterna fick sedan en möjlighet 

att bestämma huruvida de ville medverka i studien eller inte. De informanter som fortsatt ville 

medverka fick information om att den kunde avsluta sitt deltagande om denne så önskade. 

Studien har följt de åtta regler som Vetenskapsrådet (2017) har satt upp som krav för en god 

etik i den process som genomförandet av en studie innebär. Som avslutning på den del som rör 

Vetenskapsrådets riktlinjer följer nedan en presentation av samtliga punkter som 

Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram med efterföljande svar på varje punkt. 

• 1) Du ska tala sanning om din forskning. 

Studiens process har en hög transparens och de olika steg som har tagits under studiens 

genomförande redovisas i studiens metodkapitel. 

• 2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

Studien har utgått från en kritisk utgångspunkt där den insamlade informationen återges på ett 

sanningsenligt sätt utan subjektiva tolkningar och värderingar. 

• 3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

Det resultat som har erhållits samt metoder som är använda är redovisade i respektive kapitel. 

• 4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

Sådana intressen eller bindningar existerar inte i studien och har inte påverkat under studiens 

genomförande.  
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• 5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

Studiens resultat är grundat på den empiri som har ställts mot studiens teoretiska verktyg. 

Empirin har erhållits genom intervjuer samt har den information som har hämtats från tidigare 

forskning tydligt refererats. 

• 6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. 

De dokument och information som har samlats in har behandlats restriktivt och bara hållits 

inom räckhåll för den berörde. 

• 7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö. 

Studien har avvägt de risker kontra vinning som forskningen innebär samt minimerat de 

eventuella skador den hade kunnat tillföra. 

• 8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

Studien har på ett sanningsenligt sätt återgett samt refererat det material som har inhämtats från 

tidigare studier.  
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Vetenskaplig utgångspunkt 

Det vetenskapliga arbetet har en kvalitativ inriktning där målet för studien är att söka efter en 

djupare kunskap på det undersökta området genom att tillvarata deltagarnas information och 

upplevelser från det studerade fältet (Esaiasson, 2007). En kvalitativ ansats är att föredra vid 

studier som söker en djupare kunskap om ett mer begränsat område, medan en kvantitativ 

modell lämpar sig vid sökanden av en mer ytlig kunskap rörande ett mer omfattande område 

eller ett större antal individer. 

Studiens vetenskapliga slutledning bygger på konstateranden baserade på de kunskaper som 

byggts upp succesivt under arbetets gång. Kunskaper som tillsammans lagt grunden till nya 

slutsatser, detta angreppsätt definieras inom vetenskapen som induktion. Den utvalda 

slutledningsmodellen valdes ut för att skapa en god tydlighet och ett stringent arbetsmönster 

vilket stärker den vetenskapliga kvalitén i arbetet (Thurén, 2007). Att tillämpa induktion för att 

testa den information som inhämtats är fördelaktigt i relation till alternativet deduktion, då 

studien har en informationssökande inriktning och inte utgår från en tydligt teoritestande 

ambition (Thurén, 2007). Studien är istället av en teorigenererande karaktär där en tydligare 

bild av hur situationen ser ut på det undersökta området är studiens yttersta ambition. Att studien 

har en hypotesgenererande karaktär återspeglas i studiens karaktäristiska sökande efter en 

vetenskaplig klarhet rörande utvecklingen på det studerade området. Trots att studiens 

slutledningsmodell bygger på induktion har även inslag av abduktion förekommit i den 

vetenskapliga processen där delar av den kunskap som inducerats fram vägts mot varandra i en 

växelvis rörelse, vilket är karaktäriserande för den abduktiva slutledningsmodellen. 

Att sträva efter en hög vetenskaplig nivå med en god objektivitet och en vetenskaplig korrekthet 

är enligt Ejvegård (2009) centralt för alla studier. En avgörande del i denna process bygger på 

den vetenskapliga processens transparens samt att de resultat som presenteras ger en 

representativ bild av de studerade området. Det vetenskapliga arbetet kan samtidigt ha skilda 

vetenskapliga ambitioner som påverkar processens utformning. Esaiasson (2007) förklarar att 

utgångspunkten för de olika vetenskapliga inriktningarna kan förenklas till hur forskaren 

införskaffar sin information. De olika tillvägagångsätten är i detta fall avgörande, där forskaren 

antingen kan söka sin kunskap genom att ställa frågor, observera, eller granska mänskliga spår 

i form av dokument eller produkter som har någonting att förmedla till betraktaren.  
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Urval 

Den urvalsprocess som varit vägledande i arbetet med att strukturera studiens insamlade 

material har utgått från en tydlig avgränsning, där ramarna har utgått från den information som 

inhämtats om den utvalda kommunen och det aktuella fältet. Urvalsramen definierades genom 

tydliga kriterier som formulerades under studiens inledning, där information som inte är direkt 

kopplad till området integration och arbete eller som avviker från den kommun som ligger i 

fokus för studien uteslöts. Utifrån det grundläggande ramverket identifierades efter det 

inledande mötet med den aktuella kommunen en tydligare urvalsstruktur. 

De urval som identifierades efter den inledande kontakten pekade ut informanter med en tydlig 

koppling till kompetensarbetet inom den utvalda kommunen, vidare definierades ett behov av 

att fånga upp nyckelpersoner på olika nivåer inom verksamheten för att fånga upp en mer 

omfattande bild av hur arbetet ser ut och bedrivs. Särskild vikt lades på individer med en god 

insikt på området utifrån de olika organisatoriska nivåerna. Kunskapen kring vilka informanter 

som var lämpliga utifrån det definierade ramverket identifierades genom ett snöbollsurval, där 

informationen progressivt byggdes upp under studiens gång och allt eftersom nya informanter 

gav sin information angående hur arbetet bedrivs inom ramarna för den aktuella kommunen. 

Tillämpningen av ett snöbollsurval bidrog till en tydlig och effektiv process (Denscombe, 

2009). Nio informanter valdes ut. Kravet var att informanterna skulle arbeta med 

kompetensförsörjning och detta uppfylldes då samtliga informanter har uppdrag där 

kompetensarbete är ett dagligt inslag. Antalet intervjuer baserades på den mättnad som uppstod 

i materialet. Det snöbollsurval som tillämpas har samtidigt genomförts med en tydlig eftertanke, 

där informanter som identifierats utifrån urvalskriterierna värderats mot studien syfte. Att arbeta 

utifrån ett snöbollsurval där en växande kunskap angående den studerade organisationen tillåter 

forskaren att göra ett bättre urval har varit en bidragande faktor i arbetet med att säkerställa att 

den aktuella informationen inom det studerade fältet kunnat inhämtas. 

Urvalet av den litteratur som inhämtats för den litteraturstudie som genomfördes som ett 

komplement till studiens intervjuer. Litteraturen rör en rapport angående den aktuella 

kommunens kompetensförsörjning, dokument rörande kommunens övergripande strategiska 

arbete samt en budget över nästkommande tvåårsperiod.  
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Intervjuprocessen 

De intervjuer som har ägt rum under studien är nio till antalet. De medverkande informanterna 

hade samtliga en anställning inom den aktuella kommunen och arbetar med frågor som rör 

kompetensförsörjning. Intervjuerna utfördes vid platser som informanterna själv valde och i 

samtliga fall föll valet på anvisade rum kopplat till arbetsplatsen. Syftet med att låta 

informanterna själv välja vilken plats intervjun skulle genomföras på var att öka känslan av 

trygghet i samband med intervjun (Esaisson, 2007). Den semistrukturerade intervjuguiden 

användes för att bibehålla en god struktur under intervjun. Samtidigt som den bidrog till att 

säkerställa att de svar som delgavs var relevanta för studien samt bidragande till att besvara 

studiens syfte (Esaisson, 2007). Intervjuguiden innehöll tre teman, sammanlagt trettionio frågor 

samt tre kompletterande frågor. Att vara den som leder samtalet framåt kan vara en svår uppgift. 

Det är viktigt med noggranna förberedelser så att positionen som intervjuare känns bekväm 

(Esaisson, 2007). Det kan röra sig om enklare saker som att klä sig efter den dresskod som följer 

med arbetsplatsen för att inte sticka ut och låta det ta uppmärksamhet från intervjun eller att 

vara påläst på ämnet inför intervjun, sådana förberedelser skapar även ett förtroende för 

intervjuaren hos intervjupersonen (Esaisson, 2007). Rollen som intervjuare innebär att denne 

ska hålla samtalet flytande och undvika att intervjun försvinner iväg från det för studien aktuella 

ämnet. De olika teman som intervjuguiden innehöll presenterades vid intervjun i syfte att ge 

informanten tid till anpassning och det kan därigenom förbättra de svar som intervjupersonen 

delger (Larsen, 2009). Det har funnits frågor i intervjuguiden som har haft en öppen karaktär 

vilket innebär att intervjuerna inte har haft några tydliga eller givna svarsalternativ. Det ger 

informanten en frihet att uttrycka sin mening och tala öppet kring de frågor som ställs (Krag-

Jacobsen, 1993). De utförda intervjuerna har spelats in med ett ljudupptagningshjälpmedel och 

sedan transkriberats för att möjliggöra användandet i studien och sedan raderats för att 

säkerställa informanternas konfidentialitet. Längden på intervjuerna har fått styras till stor del 

av den information som har delgetts intervjuaren under samtalets. Informanternas expertis på 

det breda studieområdet har varit avgörande.  
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Reliabilitet och Validitet 

Begreppet reliabilitet beskriver trovärdigheten i det vetenskapliga materialet. Material som 

saknar tillförlitlighet ger inte heller läsaren något mervärde. Ejvegård (2009) understryker att 

material som presenteras i en vetenskaplig kontext inte får blandas in med subjektiva 

värderingar eller osanningar. Vilket är en utmaning vid kvalitativa studier där intervjuerna 

bygger på informanternas berättelser. För att minimera dessa risker har varje steg strukturerats 

för att möjliggöra att all information som samlats in ska kunna testats i relation till varandra 

samt i förhållande till kommunens egna dokumentation. 

Validiteten beskriver hur väl ett arbete följer den röda linje som lagts upp som vägledande för 

studien samt att studien besvarar det som avsetts att besvaras. Det vägledande syftet denna 

studie har är att identifiera utvecklingsmöjligheter i en kommuns arbete med att tillvarata ny 

kompetens från andra länder ur ett strategiskt perspektiv. Syftet har använts som ett 

bakomliggande verktyg i uppställningen av varje del av studien för att säkerställa att endast det 

som är relevant för studien lyfts fram samtidigt som en god tydlighet kan bevaras. En högre 

tydlighet och ett konsekvent arbetssätt med fokus på syftet stärker även validiteten. 

Genom att medvetet arbeta utifrån studiens validitet och reliabilitet, har arbetet strukturerats för 

att ge innehållet en god tydlighet som tillåter läsaren att följa arbetet från syfte till slutsats vilket 

ökar studiens samlade reliabilitet och validitet (Ejvegård, 2009). Det ligger i vetenskapens natur 

att söka efter sanningen, detta ska samtidigt alltid ske utifrån det syfte och ramar som 

identifierats vid studiens inledning. Detta är också det arbetssätt som denna studie har utgått 

från. Genom att basera alla faser i arbetet på en gemensam struktur och de intervjufrågor som 

tillämpas med en tydlig koppling till de frågeställningar som konstruerats som ett stöd för att 

besvara studiens syfte.  
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Resultat och analys 

Kapitlet behandlar resultatet som framkommit av de inhämtande dokumenten från den aktuella 

kommunen. Den inhämtade informationen från de insamlade dokumenten ställs sedan i relation 

till resultatet av de intervjuer som utfördes med anställda. Den insamlade informationen 

sammankopplas i en analys i syfte att besvara studiens syfte. 

Kommunens mål 

Den utvalda kommunen uttrycker ett tydligt behov av att arbeta med att attrahera och rekrytera 

nya medarbetare, detta för att tillgodose organisationens behov inom ramen för den vägledande 

strategin. Kommunens strategi utgår från en ambition om att vara en god arbetsgivare. En 

avgörande del i arbetet mot att uppnå kommunens mål är att ha en välfungerande 

kompetensförsörjningsprocess för att säkerställa att verksamheter utvecklas i takt med de 

utmaningarna i form av ökad konkurrens om arbetskraft samt en ökning inom pensionsavgångar 

medför. I detta arbete är kommunens HR-strategi vägledande. HR-strategin bygger på en 

långsiktig strategi med fokus på att uppnå en god kvalitet, effektivitet och produktivitet. Det 

strategiska kompetensarbetet ska enligt strategin genomstråla alla nivåer inom kommunens 

verksamheter och baseras på en regelbunden analys av omvärlden i kombination med 

återkommande utvärderingar av organisationens löpande kompetensbehov på både kort och 

lång sikt. Kommunen har fortlöpande stora behov av rekryteringar. Av de rekryteringar som 

beräknas i dagens prognos beror 55 procent på ”tjänstledigheter och övrig frånvaro”, medan 

den andra dominerande delen som representerar cirka 40 procent består av en kombination av 

”pensionsavgångar, övriga avgångar, intern rörlighet och verksamhetsökning”. 

Kommunenen klargör att de har ett behov av att tillvarata all tillgänglig kompetens. Nyckeln 

till att lyckas med denna ambition är enligt kommunen att ”undanröja hinder” för att bli en mer 

attraktiv arbetsplats och kunna möta upp alla typer av individer oavsett kön och bakgrund. 

Arbetet utgår från kommunens jämställdhetsarbete som föreskriver att ”mångfald” ska vara en 

självklar och naturlig del av arbetet och alla beslut som fattas. Kommunen understryker vidare 

att arbetet inom verksamheten ska bedrivas i syfte att aktivt stimulera till lika villkor och 

möjligheter i arbetslivet oavsett etniskt och kulturellt ursprung. 
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Samtidigt understryker kommunen att allt kompetensarbete ska utgå från de behov som finns 

inom verksamheten och att den kompetens som tillförs till verksamheten uteslutande ska vara 

baserad på de behov som identifierats. För att identifiera kommunens behov av 

kompetensförsörjning inom verksamheternas olika områden, analyseras personalomsättning 

idag i relation till och förvaltningarnas prognoser och analyser av kommande kompetensbehov. 

De förvaltningsbaserade prognoserna bygger på bedömningar baserade på de volymer av behov 

och rörlighet som finns inom verksamhetens områden idag. 

Som ett steg mot att introducera de nya medborgarna till kommunens verksamhet och samtidigt 

tillgodose behoven inom verksamhetens bristyrken har kommunen tillsammans med 

Arbetsförmedlingen introducerat jobbsteget. Målsättningen med projektet är att 40 procent av 

deltagarna ska övergå i annan anställning eller utbildning som kan leda till jobb inom 90 dagar 

från det att projekttiden avslutats samt att minst 80 procent av deltagarna ska fullfölja sitt 

deltagande i projektet. Projektet syftar vidare till att hjälpa långtidsarbetslösa och invandrare 

till arbete inom kommunens bristyrken, samt stimulera till en positiv språklig utveckling och 

ett ökat initiativtagande hos deltagarna. Den utvalda kommunen har även som målsättning att 

öka andelen utrikes födda som arbetar. I kommunens strategiska plan samt den budget som har 

presenterats för åren 2018 – 2020 framkommer det att en satsning kommer att genomföras för 

att få ut fler invandrare på arbetsmarknaden. I de siffror som presenteras framgår det att andelen 

invandrare som har inträtt på arbetsmarknaden eller börjat studera nittio dagar efter att denne 

lämnat Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ligger på en låg nivå i jämförelse mot inrikes 

födda. Andelen män som har ett jobb efter tidigare nämnda tidsrymd uppgår till trettioåtta 

procent under 2016. Insatsens kommer dock främst att riktas mot invandrarkvinnor då denna 

grupp är den som står längst ifrån arbetsmarknaden. Siffrorna för de invandrarkvinnor som har 

lämnat etableringsuppdraget och inträtt på arbetsmarknaden eller börjat studera ligger på 

tjugotre procent 2016. Båda grupperna ska enligt kommunen öka sin andel på arbetsmarknaden 

med tolv procentenheter fram till 2020. 

Den utveckling som framgår vad gäller de invandrares situation och hur den har bemötts av 

parterna på arbetsmarknaden belyser ett flertal avvikelser från Lindelöws (2008) resonemang 

angående hur arbetet ska bedrivas utifrån ett strategiskt perspektiv. Denna avvikelse belyser 

flera av de utvecklingsmöjligheter som finns inom kommunens arbete.  
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Kommunens arbete med att tillvarata ny kompetens från andra länder 

Kommunens arbete ska utgå från de gemensamma riktlinjer som definieras i kommunens olika 

skriftliga handlingar. Den grundläggande ambitionen är att kommunen ska vara en god 

arbetsgivare. Arbetet mot att uppnå detta mål utgår från en långsiktig strategi. Det 

kompetensbaserade arbetet utgår i första hand från kommunens HR-strategi. Arbetet som 

bedrivs inom kommunens HR-strategi ska bedrivas med utgångspunkt i begreppen ”god 

kvalitet”, ”effektivitet” och ”produktivitet”. Arbetet ska enligt strategin bygga på en 

regelbunden analys. De begrepp som lyfts fram och de riktlinjer som beskrivs överensstämmer 

med Lindelöws (2008) resonemang angående hur organisationer bör hantera sitt personalarbete. 

Även kommunens löpande bedömningar av vilket behov av kompetens som föreligger inom 

organisationen följer Lindelöws (2008) rekommendationer. 

I kontrast till de överensstämmande delarna i kommunens vägledande dokument finns en 

problematik som tydligt framträder i informanternas beskrivning av hur arbetet ser ut inom 

verksamheten. Enligt informanternas beskrivning av hur arbetet bedrivs idag finns flera 

avvikelser från Lindelöws (2008) rekommendationer. Organisationen har till att börja med svårt 

att genomföra de valideringar som framträder som viktiga för kommunens löpande möjlighet 

att tillgodose de behov av kompetens som föreligger. Denna problematik är allvarlig då 

valideringen har en central funktion i kompetensarbetet enligt Lindelöw (2008), samtidigt inte 

heller helt överraskande då kommunen saknar verktyg för att utföra valideringsarbetet. Både 

Berglund (2010) och Lindelöw (2008) beskriver att validering är en komplex samt 

resurskrävande insats. Valideringsarbetet inom kommunens arbete sker i synnerhet som riktade 

insatser mot bristområden. De områden som är vanligt förekommande i valideringsarbetet rör 

skola och vård. Det valideringsarbete som genomförs riktas i synnerhet mot personal som har 

en längre erfarenhet av arbete inom vården. Detta medför att invandrare som är på väg in i 

arbetslivet har en begränsad möjlighet att få sin kunskap validerad. Att invandrare anvisas mot 

bristområden istället för de områden som individen är intresserad samt innehar kompetenser för 

leder enligt Bourdieu till att den enskilde kan hamna inom ett fält som den inte är lämpad för 

(Broady, 1990). Alici (2007) bekräftar att den bild som Bourdieu (Broady, 1990) beskriver är 

korrekt, då individen kan drabbas av motivationsbrist samt att den enskilde inte fortsätter inom 

det anvisade yrkesområdet.  
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Problematiken angående valideringsarbetet och de svårigheter som de nya medborgarna har 

med att få genomgå en validering skapar hinder som försvårar kommunens arbete. Den 

undersökta kommunen har identifierat att arbetet med att överkomma och förebygga hinder är 

nyckeln till att skapa en organisation med en gynnsam mångfald utan tydliga kompetensbrister. 

Lindelöw (2008) beskriver även det strategiska arbete som en framgångsrik organisation bör 

inneha för att bevara en stark ställning och ett fungerande kompetensarbete. Det centrala i 

Lindelöws (2008) resonemang är att arbetet ska vara strategiskt och bygga på en god kunskap 

kring hur strategi och arbete ska utformas. 

Vid intervjuerna med informanterna framkommer en annan bild som belyser att många är 

specialister på sitt eget område samtidigt som andra strategiska delar av kommunens 

kompetensarbete överlåts till andra kollegor. Denna typ av specialisering leder till ett 

kunskapsgap inom organisationen som riskerar att skada tydligheten och så även det strategiska 

arbetet i sin helhet. 

Behoven av validering samt en tydlig systematisering i det strategiska arbetet är enligt Lindelöw 

(2008) i synnerhet centralt när en organisation står inför ett större rekryteringsbehov. Den 

studerade kommunen uppger att de har ett omfattande rekryteringsbehov, vilket ökar allvaret i 

de avvikande brister som föreligger i kommunens arbete. 

Som ett steg i kommunens arbete med att tillvarata ny kompetens från andra länder har flera 

riktade insatser och projekt aviserats. Insatserna är ett steg mot att introducera de nya 

medborgarna till kommunens verksamhet. Det senaste steget i kommunens arbete är jobbsteget. 

Det projektet siktar på att sänka steget in på arbetsmarknaden för invandrare och 

långtidsarbetslösa. För invandrare ska det även innefatta en möjlighet att lära sig svenska 

snabbare och på en nivå som är tillräcklig för att kunna kommunicera på en arbetsplats. 

Svenskan på arbetsplatsen bedöms vara annorlunda gentemot den som lärs ut på SFI. 

Därigenom finns ett behov för att integrera invandrare i arbetslivet för att lära sig de olika 

fackmannamässiga uttrycken och andra delar som kan vara försvårande i kommunikationen på 

det för individen aktuella yrkesområdet. Jobbsteget som andra satsningar riktar sig främst mot 

vård och omsorg.  
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Den tydliga inriktning på de arbetsmarknadspolitiska områden som innehar de största behoven 

av personal kan vara hämnande för individen. En informant valde att beskriva att det är viktigt 

med ”rätt man, på rätt plats”, i det fallet att invandrare tvingas mot ett arbetsområde de inte 

känner sig bekväma inom kan det snarare bli fel man, på fel plats. Alici (2007) beskriver en 

motivationsbrist som kan uppstå om inte individen har ett genuint intresse för det område som 

den verkar inom. Alici (2007) beskriver vidare vikten av att individanpassa matchningen mot 

arbeten samt utbildningar mot yrkesområden. Behovet av att matcha rätt kompetens till rätt 

uppdrag lyfts fram av Lindelöw (2008) som understryker att detta kan säkerställas genom en 

strategiskt uppbyggd kompetensförsäljningsprocess där varje steg följer en tydlig struktur. 

Lindelöw (2008) beskriver denna struktur och hur den genom att följa organisationens behov 

för det specifika uppdraget kan identifiera rätt kompetens till uppdraget. För att koppla till 

Bourdieus (Broady, 1990) resonemang får individen svårigheter att använda det kapital den 

tillskansat sig när den befinner i ett fält som för den enskilde är avvikande från dess tidigare 

område. 

Upplevelser av kommunens arbete med att tillvarata ny kompetens från 

andra länder 

Informanterna delar samstämmigt uppfattningen om att de nya medborgarnas tillskott på 

arbetsmarknaden och inom kommunen är av ett stort värde. Fyra av informanterna kallar de 

invandrade medborgarna för framtiden och pekar på att den utmaning som man står inför med 

pensionsavgångar, brister inom särskilda yrken och andra kompetensbaserade utmaningar inte 

kan lösas utan denna grupp. En av informanterna uttrycker det på följande sätt: 

”Det känns som att vi är väldigt beroende av de invandrare som kommer hit. De är framtiden 

för oss eftersom behovet ökar.” 

En annan informant belyser tillskottet av en annan kultur på arbetsplatsen som något berikande. 

Informanten menar att möten mellan kulturer bidrar till att utveckla människor även i 

arbetslivet. Överlag är informanterna på den direkta frågan ” Hur ser kommunen på tillskottet 

av kompetens från andra länder?” positiva över att se ett tillskott från andra länder i 

arbetsstyrkan. När informanterna ombes att beskriva deras upplevelser över hur kommunens 

arbete med att tillvarata invandrares kompetens fungerar idag råder det delade meningar. 
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De som har adderat invandrare i sin personalstyrka beskriver arbetet inom den egna 

verksamheten som välfungerande. Förutom en informant som beskriver arbetet som svårt med 

orden: 

”Jag tycker att det är svårt. De får ju utbilda sig på nytt här igen.” 

Informanten menar att dennes upplevelse är att samhället försvårar för invandrare i form av 

svårigheter att validera betyg och att individen då tvingas tillbaka till skolbänken igen efter SFI 

istället för att kunna börja arbeta. Valideringsarbetet försvåras enligt informanterna av att den 

kompetens som ska valideras saknar en tydlig gemensam linje. Allt från hur utbildningar 

utformas till yrkens innehåll och organisering differerar mellan olika länder och är försvårande 

faktorer i valideringsarbetet enligt informanterna. Kommunen saknar även den kompetens som 

krävs för att genomföra många valideringar. Följande citat är talande för den känsla som en 

majoritet av informanterna uttrycker när det kommer till att sätta ord på begreppet validering: 

”Hela valideringsarbetet är en jäkla djungel och vi har inte kompetens eller resurser för att 

titta på utländska betyg” 

Kommunens valideringsarbete genomförs av olika organisationer. Valideringsarbetet 

genomförs i regel som riktade insatser mot bristområden. De områden som är vanligt 

förekommande är skolan och vården. Gällande valideringarna som genomförs inom vården 

finns det tio till tjugo platser vid varje valideringstillfälle. Det är i synnerhet erfarenhet som 

valideras och det kräver ett antal år i yrket för att vara aktuell för en sådan. En informant 

förklarar kriterierna för att individen ska vara aktuell för en plats bland det tidigare nämnda tio 

till tjugo validanterna. 

”Man bör ha jobbat minst två år innan det kan vara aktuellt med en validering om det inte finns 

någon utbildning.” 

När informanterna ska beskriva sin upplevelse av kommunens arbete som helhet lyfter de i alla 

fall områden i behov av utveckling. Informanterna beskriver en problematik med två sidor där 

arbetsgivaren har ett ansvar, men pekar även på individens ansvar. Den enskilde individen har 

ett ansvar utifrån ett samhällsperspektiv och i detta fall nämner en informant att det finns en 

brist i motivationen när invandrare studerar på SFI. Informanten beskriver det på följande sätt: 
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”Det är ett jätteproblem att många som börjar SFI hoppar av och då har de en grundkompetens 

som aldrig kommer till nytta. De hamnar inom lågutbildade yrken.” 

Vidare belyser fyra informanter att de upplever att man från Sveriges sida väntar sig att alla 

invandrare endast ska arbeta inom bristområden. Majoriteten av de arbetsrelaterade 

satsningarna mot gruppen beskrivs vara riktade mot bristyrken. Informanterna beskriver det 

som besvärande i den mening att alla invandrare kanske inte vill eller för den delen passar in i 

arbetet i till exempel vården. Informanterna pekar på att det inte bara är från kommunens sida 

som dessa förväntningar finns utan det är något som även har uttalats från de politiker som sitter 

i riksdagen. De aktuella informanterna menar att det är svårt att motivera en människa som 

arbetar inom ett område den inte trivs med. En informant använder följande ord: 

”Ibland kan jag känna att alla invandrare bara ska in i vården. De tvingas in där.” 

En annan informant använder orden: 

”Rätt man på rätt plats” 

Informanten beskriver att det är viktigt att individen känner en motivation för det arbete som 

utförs där den verkar. 

Fyra av informanterna lyfter även ett problem rörande kommunens jobbannonser som de inte 

tycker är skrivna på ett sådant sätt att de är enkla att förstå. Kraven som radas upp för de olika 

tjänsterna beskrivs även som höga och ibland överdrivna vilket enligt informanterna kan 

innebära att en invandrare kanske inte söker ett arbete då den inte uppfyller alla krav som finns 

i en annons. Annonsproblematiken beskrivs av en informant nedan: 

”Det är fackspråk och ord som är svåra att förstå” 

Samtliga informanter lyfter den arbetsmarknadspolitiska satsningen med serviceassistenter som 

kommunen har gjort gentemot invandrare och långtidsarbetslösa som något positivt. Tjänsten 

som serviceassistent innebär att invandrare och långtidsarbetslösa får möjlighet att komma ut 

på arbetsplatser och utföra enklare arbeten. En informant beskriver arbetet som en längre 

introduktion. För invandrare har det enligt informanterna hjälpt till att få in en fot på 

arbetsmarknaden, men också varit behjälpligt med språkkunskaper hos individerna. Invandrare 

får i och med dessa satsningar även en möjlighet till integrering och lära sig de olika 
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arbetsnormer som råder i Sverige. Satsningarna har enligt informanterna varit mot de 

bristområden som finns inom vården och har resulterat i att flera har anställts på de aktuella 

arbetsplatserna. I de fall som inte ledde till en anställning av olika har flera individer snabbt fått 

ett annat jobb inom önskat område till hjälp av de språkkunskaper, arbetserfarenhet samt den 

goda referens som projektet medförde. 

Dagens utmaningar 

I de siffror som presenteras i kommunens strategiska plan och budget för 2018 – 2020 belyser 

kommunen att den bild som även finns på ett nationellt plan rörande invandrares frånvaro på 

arbetsmarknaden, överensstämmer med den utmaning som finns i den aktuella kommunen. Den 

grupp som är i störst fokus är de invandrare kvinnorna som ligger längst från en sysselsättning 

både vad gäller studier och arbete. Den utvalda kommunen har ett stort rekryteringsbehov då 

stora pensionsavgångar väntar. För att tillgodose kommunens behov anses tillvaratagandet av 

den kompetens som invandrare erbjuder vara av central betydelse. Den strategiska planen och 

budgeten som kommunen har skrivit för åren 2018 – 2020 visar att det finns 

utvecklingsmöjligheter i arbetet med att tillvarata den tidigare nämnda gruppens kompetenser. 

Lindelöws (2008) resonemang kring ”de tolv stegen till en lyckad kompetensförsörjning”, som 

presenteras i studiens teoriavsnitt beskriver vikten av att ha en välfungerande struktur i 

kompetensarbetet. Detta i syfte att möta de behov som uppstår inom en organisation på bästa 

möjliga sätt. Lindelöws (2008) resonemang understryker även betydelsen av att möta 

pensionsavgångar och tillvarata olika typer av kompetenser för att bygga en stark organisation. 

Behovet av att matcha invandrare in på dessa områden är därför stort. Kommunen har i sin 

rapport om kompetensförsörjning 2018 - 2020 identifierat behoven inom olika verksamheter 

och den långa rad av tjänster som kommer att behöva tillsättas under den aktuella tidsperioden. 

Kravbilden för de tjänster som är aktuella är varierande där 41 olika tjänster lyfts fram i tidigare 

nämnda rapport. Tjänsterna sträcker sig över samtliga delar av kommunens verksamheter. 

Den aktuella kommunen beskriver mångfald som en viktig komponent inom organisationen. 

Dels som en berikande faktor där kulturutbyte ska verka utvecklande för de olika medarbetarna 

och därigenom utveckla organisationen. Det ska även verka som en faktor för att lösa den brist 

inom kompetensområdet som har uppstått inom organisationen. Bristen existerar redan idag 

och den förväntas växa över de kommande åren. Problematiken med att tillvarata de 

invandrades kompetens kan ses på ett nationellt och kommunalt plan. Fokus i denna studie är 



Robert Westling Öhman 860211–8955 

43 

 

på den aktuella kommunen och den problematik som uppstår då kommunen inte kan tillvarata 

den kompetens som organisationen har som målsättning att tillvarata och behöver. Enligt 

Lindelöws (2008) tolvstegsmodell pekar det på brister och problem i verksamhetens 

kompetensförsörjning. Det gäller samtliga delar som rör organisationens förberedelse för 

”rekrytering”, ”urval” och ”fortlöpande utveckling”. En noggrann förberedelse bygger enligt 

Lindelöw (2008) på en tydlig bakgrundsanalys där de behov som organisationen har lyfts fram. 

Det är efter dessa kriterier som rekryteringen ska ske för att säkerställa att behoven tillfredsställs 

och organisationen tillför rätt kompetens. Det urval som Lindelöw (2008) beskriver pekar även 

ut behovet av att noggrant analysera de sökande som är aktuella för tjänster inom verksamheten. 

Detta i syfte att arbeta för ”rätt man, på rätt plats”. För att på bästa sätt åstadkomma den vision 

som finns inom organisationen samt kunna locka fler sökande till densamma är det viktigt med 

en utveckling bland individerna återfinns där. Lindelöw (2008) beskriver att fortlöpande 

utveckling av anställda inom en organisation är en viktig del av kompetensförsörjningen. 

Omvärlden ställer ytterligare krav på kommunens verksamheter och det medför ytterligare krav 

på den kompetens som kommunen behöver tillföra samt är i behov av. Enligt kommunen måste 

en anpassning ske till de nya samhällsutmaningar som världsutvecklingen har medfört. 

Kommunen beskriver att gruppen med invandrare med fördel skulle kunna arbeta i en högre 

grad inom vård och omsorg. Där valideringar på en gymnasienivå skulle kunna vara ett 

behjälpligt verktyg för att underlätta med att tillföra denna grupp till det verksamhetsområdet. 

Vården pekas ofta ut som en sektor där invandrare bör integreras. Detta mot bakgrund av den 

omfattande brist som finns inom sektorn idag. Som tidigare är det dock enligt kommunen ett 

måste att tillsätta rätt kompetens på samtliga verksamhetsområden. Samtliga av de tillfrågade 

informanterna lyfter kultur och språk som två områden där det finns en utmaning i 

tillvaratagandet av invandrares kompetens. Informanterna lyfter språkfrågan på olika nivåer där 

vissa ser språket som en absolut nödvändig kompetens och andra ser det som ett hinder, men 

beskriver att det kan fungera beroende på individens vilja samt förmåga till kroppsspråk. Tre 

av informanterna vänder även på språkfrågan efter en stunds funderande och lyfter hemspråket 

som en kompetens och att det är något som kommer att vara väldigt behjälpligt i framtiden inom 

vården när människor som har kommit från samma land blir gamla.  
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Bland de informanter som beskriver språket som absolut nödvändigt menar man på att det finns 

arbetsuppgifter som inte går att sköta utan den nödvändiga språkliga förmågan och att det i 

vissa yrken finns människor som kan fara illa om invandrare inte har en förmåga att 

kommunicera eller förstå språket. När en informant ska belysa språkets betydelse för en 

invandrares inträde på arbetsmarknaden gör denne det på detta vis: 

”Språk är en nyckel till jobb.” 

De kulturkrockar som informanterna belyser rör fördomar gentemot gruppen med invandrare 

där även det tidigare nämnda språket beskrivs som en möjlig faktor. En informant menar även 

att det kan röra sig om många människor som aldrig får chansen utifrån sitt utseende eller 

ursprung. Vidare lyfter informanten även att det kan finns en oro för hur arbetsgruppen hanterar 

tillskottet av en invandrare i form av en kollega som är svår att kommunicera med. Därav kan 

det enligt informanten bli svårt för den enskilde att komma in i arbetsgruppen. Kulturkrockar 

lyfts även fram som ett hinder från individens sida där vissa arbetsuppgifter inte kan utföras 

utifrån ett religiöst eller kulturellt perspektiv. Dessa kulturkrockar kan enligt informanterna leda 

fram till att det blir omöjligt att anställa vissa personer utifrån det religiösa eller kulturella 

perspektivet. Informanterna beskriver att det bara går att anpassa arbetsplatsen i en viss mån 

och ibland inte alls. Det kan även röra sig om individer från det kvinnliga könet som inte får 

eller vill arbeta. En informant beskriver det som sådant: 

”Vi vet även att det sitter många kvinnor som inte får gå ut, det är svårhanterligt, vi behöver 

ju dem.” 

Trots kommunens uttalade satsningar gentemot invandrarkvinnor och den oro som uttrycks 

över att gruppen inte tillvaratas nämner ingen av informanterna några riktade insatser gentemot 

just den gruppen. En informant fortsätter att beskriva de utmaningar som ett möte mellan skilda 

kulturer kan medföra på en arbetsplats. Informanten belyser att vissa arbetsplatser inte har en 

fungerande plan för integration av nya medarbetare. Informanten upplever att invandrare 

placeras ut på arbetsplatser med en överhängande kompetensbrist. De placeras alltså ut där det 

råder personalbrist och där det finns en hög arbetsbelastning. Det leder enligt informanten till 

att personalen inte hinner ta hänsyn till eventuella språkliga brister eller att invandraren är ny 

på arbetsplatsen och möjligen inom yrket. De aktuella invandrarna kan enligt informanterna 

även sakna delar av den formella kompetens som är önskvärd för arbetet vid arbetsplatsen, detta 

då fokus i första hand ligger på att lösa en brist och inte att integrera den nya personalen.  
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Vägar framåt 

För att uppnå sin framtidsvision inom området kompetensförsörjningen understryker 

kommunen värdet av att arbetet bedrivs inom ramen för de strategiska mål som är satta för 

verksamheten. Kommunens strategiska mål framhäver att kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare. Detta ska uppnås genom gemensamma metoder och rutiner som genomstrålar 

samtliga delar av kommunens verksamheter som rör kompetensförsörjningen. Dessa 

gemensamma riktlinjer utgår från kommunens HR-strategi. Den aktuella består av fyra olika 

huvudområden för framgångsfaktorer i kommunens arbete. Den första punkten berör 

kommunens attraktionskraft, där kommunen understryker behov av synas och synliggöra de 

jobb som finns att tillsätta inom kommunen. Den andra berör löner och förmåner där kommunen 

fastslår att konkurrenskraftiga förmåner och en tydlig strategi för lönenivåerna ska tillämpas. 

Vidare definieras i den tredje punkten behovet av en god arbetsmiljö och hälsa, vilket ska ha 

fokus på ett hållbart arbetsliv samt ett arbetssätt som leder till en bättre hälsa ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. Den fjärde punkten belyser kompetensområdet. Denna punkt omfattar 

värdet av att tillvarata kompetensen inom verksamheten från det att individen anställs genom 

en god introduktion till att vidareutveckla individens kompetensnivå. Den berör även behovet 

av säkra en god kvalité i rekryteringsarbetet. 

Arbetsmarknadsförvaltningen inom den aktuella kommunen presenterar i den strategiska 

planen och budgeten för 2018 – 2020 en rad åtgärder för att öka deltagandet av invandrare på 

arbetsmarknaden. Ett nytt verktyg för att validera invandrares kunskap ska introduceras i syfte 

att omvandla de informella kunskaper som individerna besitter till formella. Valideringen ska 

även ske av utbildningar som motsvarar utbildningar på gymnasienivå i Sverige. Detta för att 

uppfylla kriterierna i olika yrkesrelaterade profiler som kommunen kommer att ta fram. Vidare 

ska kommunen frambringa praktikplatser och olika anställningar inom verksamhetens 

förvaltningar som anses lämpliga för individen. Tillsammans med Arbetsförmedlingen ska 

kommunen kartlägga de olika verksamhetsområdenas brister och därigenom kunna vägleda 

invandrare mot de aktuella områdena. Kommunens ska i en högre grad matcha invandrare mot 

olika arbeten. I ett projekt som är finansierat av EU ska kommunen raskt para ihop individen 

med de jobb som finns tillgängligt. Projektet kommer att ha ett jämställt fokus och siktar på att 

uppnå ett likvärdigt deltagande från båda könen.  
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Informanterna är samstämmiga över att steget in på arbetsmarknaden måste bli lägre och 

därigenom möjliggöra för fler invandrare att ta klivet in på densamma. Hur informanterna vill 

åstadkomma detta varierar där en informant beskriver att jobben måste brytas ner till mindre 

delar. Där enklare sysslor kan skapa nya tjänster och ställer krav på den anställda. Det skulle 

för den personal som innehar en utbildning i de reglerade yrkena frigöra tid till arbetssysslor 

som är kopplade till de formella krav som krävs för att erhålla en legitimation. Det skulle som 

exempel kunna frigöra undersköterskor från sysslor som städning och matlagning, eller 

möjliggöra för socionomer att myndighetsutöva i en större grad genom att lägga fokus på sitt 

huvuduppdrag. De satsningar som har genomförts tidigare på serviceassistenter är ett exempel 

som framkommer i intervjuerna. Informanterna ser det som ett steg in på arbetsmarknaden. 

Informanterna tydliggör även att det är behjälpligt för att sänka stegen in på arbetsmarknaden 

för invandrare. Den specifika arbetsmarknadspolitiska satsningen har även varit ett komplement 

i den enskildes integration på arbetsmarknaden, men även samhället i stort. En informant 

beskriver svårigheten i att finna en specifik yrkeskategori och understryker värdet av att kunna 

bryta arbetet i mindre delar: 

”Alltså kanske vi ska låta de som har utbildningen att sköta det jobbet och bryter ner jobbet 

runtomkring” 

Informanterna beskriver även sin syn på validering som verktyg i arbetet med att hitta nya vägar 

framåt. Flera informanter betonar värdet av att kunna validera kompetens inom fler områden än 

de som berörs av dagens validering. För att detta ska vara möjligt krävs nya verktyg inom det 

valideringsarbetet. En av informanterna beskriver även att valideringen i sig måste förenklas, 

speciellt när det gäller högre utbildningar. Arbetet med validering är idag uppdelat till olika 

genomförare beroende på kompetensnivå, här beskriver en av informanterna ett behov av att 

skapa en mer tydlig modell. 

Informanterna lyfter även en satsning mot en utbildning för personer på arbetsplatser där de kan 

bli språkombud. Tjänsten som språkombuden ska förenkla i den mening att dessa personer ska 

fungera som en brygga mellan övrig personal och den som är i behov av ett språkombud. 

Uppdraget som språkombud innebär att den som innehar tjänsten ska förenkla för invandraren 

när språkliga svårigheter uppstår. Det kan röra sig om fackmannamässiga uttryck eller bara att 

den som pratar använder ett språk som är försvårande.  
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En informant nämner att det talas om att utse olika arbetsplatser med ett särskilt fokus på 

integration och stöd till invandrare. Satsningen vänder sig mot de invandrare som är på väg att 

ta steget in på arbetsmarknaden i det nya samhället. Dessa invandrare är enligt en av 

informanterna de som är i störst behov av stöd och det kan ske genom att specialisera vissa 

arbetsplatser i sådant arbete. Informanten beskriver att skillnaden kan vara stor mellan olika 

arbetsplatser och att arbetsplatser som har en lägre grad av stress och erhåller den tid samt 

resurser som krävs kan erbjuda invandraren möjligheten till en god integration. Med en god 

utbildning inom det komplexa integrationsområdet och en närhet till den invandrade kan 

personal vara behjälplig till att skapa en god integrationsprocess. Genom att personal jobbar 

nära den invandrade kan frågor eller funderingar lyftas löpande när de uppstår i arbetet. 

Informanten beskriver denna satsning på följande vis: 

”Inom äldreomsorgen som har ett jättestort behov kanske vi ska ha några boenden som är 

jätteduktiga på att integrera. Sedan låter man invandrare passera genom dessa boenden.” 

Citatet från informanten belyser ett intressant verktyg för att möta kommunens utmaningar på 

integrationsområdet. Samtidigt belyser det insamlade empiriska materialet en divergerande bild 

mellan hur kommunen anger att arbetet ska bedrivas och hur arbetet bedrivs idag. Genom att 

på ett tydligt sätt arbeta för att den strategi som redan formellt finns inom kommunen även når 

ut till verksamhetens alla delar samt utveckla bristområden. Detta ökar förutsättningarna för att 

arbetet ska bli framgångsrikt genom att rutiner och klara ramar bidrar till en ökad trygghet för 

individen (Giddens, 1999). Kommunens målsättning och de riktlinjer som redan finns inom 

verksamheten pekar i samma riktning som den tidigare forskning som tillämpas i studien och 

det resonemang som används i det teoretiska verktyget. Arbetet som bedrivs är samtidigt inte 

på samma nivå och detta beror delvis på den skiftande kunskap som finns inom verksamheten. 

Värdeord som ”god kvalitet”, ”effektivitet” och ”produktivitet” bör kopplas tydligare till de 

arbetsmodeller som styr medarbetarnas arbete. De arbetsmodeller som tillämpas kan med fördel 

även förenklas genom den tabell som Lindelöw (2008) författat och som tillämpas i studien. 

Genom en sådan omstrukturering skulle förutsättningarna för ett effektivare valideringsarbete 

förbättras och fler invandrare matchas till en tjänst som är i linje med individens kompetens och 

intressen. Genom att arbeta mer i linje med de mål som organisationen har kan kommunen bli 

en mer attraktiv arbetsgivare. De möjliggör att kommunen kan attrahera individer med ett mer 

karriärinriktat fokus. Individerna som har ett sådant fokus kan bidra till att utveckla 

organisationen och en sådan ambition stärker även känslan i arbetsgruppen.  
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Diskussion 

Kapitlet diskussion består av en sammanfattande diskussion där studiens syfte ”Studien syftar 

till att identifiera utvecklingsmöjligheter i en kommuns arbete med att tillvarata ny kompetens 

från andra länder ur ett strategiskt perspektiv” diskuteras. Vidare analyseras empirin med stöd 

av de frågeställningar som presenterades i studiens inledning: ”Hur bedrivs kommunens arbete 

med att tillvarata kompetens från andra länder?”, ”Vad finns det för orsaker till att utrikes 

föddas kompetens inte tillvaratas?”, ”Finns det utvecklingsmöjligheter inom kommunens 

arbete?” och ”Vilka strategier finns baserat på tidigare erfarenheter som kan tillföras i 

kommunens arbete?”. Den dialog som presenteras i diskussionen baseras på studiens teori och 

frågeställningar bygger på analysen av studiens empiriska material. Kapitlet behandlar 

avslutningsvis de slutord rörande det område som är aktuellt för studien. 

I studiens resultat och analyskapitel lyfts de utmaningar som framkommit angående den utvalda 

kommunens arbete med att tillvarata ny kompetens från andra länder. Genom att koppla 

utmaningarna till det teoretiska verktyget har problematiken identifierats och tydliggjorts. I 

analysen framträder vissa delar extra tydligt. När Anthony Giddens (1999) resonemang om de 

rutiner som är nödvändiga för att skapa en trygg tillvaro för individen ställs mot det insamlade 

materialet rörande kommunens förmåga att tillvarata kompetensen hos invandrare framgår det 

att det finns brister i arbetet. Bristerna kan till viss del förklaras utifrån den differens som finns 

mellan kommunens bild av hur arbetet ska genomföras samt hur det fungerar i praktiken. 

Giddens (1999) tydliggör i sitt teoretiska resonemang att arbete är en viktig del i skapandet av 

den ontologiska tryggheten. Vidare kan det konstateras att individer som har flytt från ett land 

kan ha traumatiska upplevelser i bagaget. Denna kombination av problematisk bakgrund och 

begränsad möjlighet till arbete leder till en otrygg individ. Det teoretiska resonemanget som 

Bourdieu (Broady, 1990) lyfter rörande de fält som individer agerar inom är relevant för studien 

i den mening att individerna behöver rätt kapital för att lyckas inom sitt respektive fält. Det som 

har framkommit i studiens resultat och analyskapitel understryker en problematik i relation till 

det Bourdieu (Broady, 1990) beskriver rörande de kapital människor behöver för att lyckas 

inom respektive fält. Informanterna har lämnat en bild av att invandrare anvisas till 

yrkesområden som inte är egenvalda. Individernas förmåga att agera inom dessa fält blir då 

begränsade då man inte besitter det kapital som fältet kräver. 
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De delar som framträder behandlar hur kommunens arbete ser ut idag i relation till den bild som 

målas upp i de vägledande dokument som har inhämtats. Flera av de brister som framträder i 

analysen av det empiriska materialet går att spåra till avvikelser som finns i förhållande till 

kommunens vägledande strategiska dokument. Som exempel anges att kommunens 

medarbetare ska ha en tydlig bild av hur det strategiska kompetensarbetet är utformat, men 

under studiens gång visar det sig att informationen mottagits olika inom de olika delarna av 

organisationen. Kunskapen om kompetensarbetet är varierande utifrån de 

kompetensförsörjande positioner som informanterna innehar. Den bild som framkommer 

genom analysen av kommunens kompetensarbete belyser hur kunskap har delats upp och ibland 

befinner sig långt från den enskilt anställde inom organisationen. En sådan brist i arbetet skulle 

enligt Giddens (1999) kunna medverka till en otrygghet för individen. Detta då brister i rutiner 

leder till en otrygghet. I Bourdieus (Broady, 1990) fältteori är det av yttersta vikt att de som 

kämpar i de olika fälten har god kännedom om de rutiner som finns inom respektive fält. Risken 

är annars att individen agerar avvikande. Detta överensstämmer inte heller med Lindelöws 

resonemang där arbetet ska följa en förutbestämd strategi där det råder en tydlig ordning. 

Vidare avviker även kommunens förmåga att stärka mångkulturen inom organisationen från de 

mål som är uppsatta. Arbetet stöter på motstånd i form av kulturkrockar och en utmanande 

matchning mellan den invandrade samt organisationen i stort. De målsättningar kommunen har 

att verka för en berikande mångkultur inom organisationen och dessa beståndsdelar blir därmed 

lidande. De kulturkrockar som förekommer idag skulle kunna minimeras med hjälp av en ökad 

information och kunskap. Genom att öka informationen och kunskapen kring ämnet skulle 

förståelsen hos de båda grupperna kunna stärkas. En satsning mot arbetsplatser med en 

välfungerande integrationskultur skulle vara behjälpligt i att förbereda invandrare inför ett 

fortsatt arbete i flera av kommunens verksamheter. En kort utbildning hos de arbetsgrupper som 

finns inom kommunens verksamheter skulle kunna öka förståelsen för den utmanande resa som 

vägen från ett nytt land till att ta sig in i arbetslivet i Sverige innebär. Enligt Bourdieus (Broady, 

1990) resonemang hade individerna i dem respektive fälten kunnat agera annorlunda mot sådant 

som tidigare ansågs som avvikande om deras synfält hade breddats i form av en utbildning. För 

att möjliggöra att ett möte mellan olika kulturer kan ske på bästa möjliga sätt handlar det mycket 

om att båda är villiga att anpassa sig. 

Invandringen som sker till Sverige idag är svår att jämföra mot den arbetskraftsinvandring som 

benämns i studiens inledning. Främst eftersom den nya arbetskraftens kompetenser inte är 
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matchade mot specifika yrkesområden. Den nya arbetskraften anvisas istället till bristområden 

där kompetenserna kanske inte är tillräckliga eller i vissa fall där individen känner sig 

överkvalificerad och därigenom upplever en motivationsbrist. Att matcha rätt kompetens till 

rätt arbete är centralt enligt Lindelöw (2008) och i detta fall matchas kompetensen främst mot 

det första lediga jobb som dyker upp. Eller mot de arbetsmarknadspolitiska satsningar som 

utförs gentemot dessa bristområden.  
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Slutord 

Det finns ett egenansvar för individen i dagens samhälle att vara en attraktiv vara på 

arbetsmarknaden och även att införskaffa ett arbete. Denna studie har dock som mål att 

undersöka tillvaratagandet av invandrares kompetens ur ett organisatoriskt perspektiv och 

därigenom identifiera utvecklingsmöjligheter i den aktuella kommunens arbete. Studiens 

slutsatser pekar på en problematik kopplad till avvikelser från de riktlinjer som ska säkerställa 

en gemensam linje och ett strategiskt arbete för att uppnå kommunens målsättningar. För att 

säkerställa ett förbättrat arbete i linje mot de målsättningar som kommunen har ställt upp 

behöver kommunens arbete förtydligas och ses över. Detta för att de riktlinjer som ska vara 

vägledande får en önskad effekt. 

Vidare skulle arbetet ytterligare kunna förbättras genom att förtydliga de olika processer likt 

det Lindelöw (2008) beskriver. Centrala delar som specifikt behöver förbättras utifrån de brister 

som identifierats har att göra med hur valideringen tillämpas och fungerar idag samt de 

arbetssätt som är vägledande för hur kompetens fördelas. Valideringsarbetet bör utvecklas i 

syfte att kunna validera ett bredare spektrum av kompetenser och matcha dessa utifrån 

organisationens behov. Den vägledning som sker utifrån invandrares kompetens bör även ses 

över så att de individer som erbjuds en tjänst inom organisationen också är de mest lämpade för 

uppdraget. Detta bör ske ur ett individ- samt organisatoriskt perspektiv. Utifrån studiens syfte 

har i detta kapitel en rad olika utvecklingsmöjligheter presenterats och förslag till förändringar 

som kan bidra till ett bättre arbete med att tillvarata kompetens från andra länder lyfts fram. 

Detta var möjligt genom att koppla de definierade frågeställningarna till det utvalda teoretiska 

verktyget och det empiriska material som har samlats in. 

Som förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka kommunen ur det 

motsatta perspektivet. Att undersöka kommunens attraktionskraft ur de invandrares perspektiv 

samt vilken motivation det finns att arbeta inom en sådan. En sådan undersökning skulle vara 

intressant för att fånga upp fler infallsvinklar som en del av en fördjupning av denna studie. 

Som en delstudie i denna fördjupning skulle det även vara intressant att undersöka invandrares 

motivation gentemot arbetsmarknaden i stort.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Titel Inledning  

Studiens syfte presenteras 

Kort presentation av de forskningsetiska reglerna 

Information till informanten rörande dess roll i intervjun att besvara utifrån den anställdes roll 

inom kommunens verksamhet och ett organisatoriskt perspektiv. 

Informera informanten om de rättigheter att återkomma samt komplettera sina om så önskas. 

Delge informanten om dennes möjlighet att ta del av studien när den är färdigställd. 

Tillfråga informanten om denne har några invändningar mot att intervjun spelas in. 

Kompetens inom den utvalda kommunen 

Hur definierar du begreppet kompetens? 

Hur värderar du kompetens? 

Hur värderas de olika formerna av kompetens? 

Vilket värde har de olika kompetenserna i förhållande till varandra? 

Hur förhåller du dig till språk som kompetens? 

Vad för typ av kompetens söker ni till er verksamhet? 

Vilka verksamhetsområden upplever du att det finns brist inom rörande specifika kompetenser? 

Har synen på kompetens förändrats under de senaste åren? 

Har kravbilden rörande kompetens utifrån ett arbetsgivarperspektiv förändrats de senaste åren? 

Ser du några utvecklingsmöjligheter för organisationen inom kompetensarbetet?  
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Att tillvarata ny kompetens 

Hur arbetar ni som kommun med att tillvarata kompetens? 

Vilka är dina upplevelser av arbetet? 

Hur bemöts förändringar inom behovet av kompetens? 

Utvärderas behovet av kompetens? 

Kan du beskriva hur en sådan utvärdering går till? 

För ni statistik över kompetensbehovet? 

Har behovet av kompetens förändrats under de senaste åren? 

Hur ser på kommunen på tillskottet av kompetens från andra länder? 

På vilket sätt kan kommunen tillvarata den kompetens som de besitter? 

Hur upplever du att arbetet med att tillvarata den kompetensen fungerar idag? 

Vilka problem är orsaken till att utrikes föddas kompetens inte tillvaratas? 

Hur kan den nya kompetensen tillvaratas effektivare i förhållande till idag? 

Vilka utmaningar och risker finns med att tillföra kompetens från andra länder 

Vilket värde ser kommunen i den kompetens som de invandrare medborgarna erbjuder? 

Är språkbrist en barriär som är svår att överkomma? 

Hur säkerställs att rätt kandidat rekryteras när den invandrares kompetens kan vara svår att 

värdera utifrån ett jämförande perspektiv? 

På vilket sätt säkerställer man i dessa fall att man följer lagen om offentlig anställning? 

Finns det utvecklingsmöjligheter inom detta arbete?  
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Validering och kompetens 

Finns det någon rutin för hur kommunens valideringsarbete av kompetens genomförs? 

Kan du beskriva denna process? 

Vilka verktyg finns för att validera kompetens? 

Vilka kriterier finns för att validera olika typer av kompetens? 

Hur utvärderas kommunens valideringsarbete? 

För ni statistik över valideringsarbetet? 

Vilka utmaningar upplever du att det finns i det valideringsarbete som bedrivs? 

Finns det skillnader i hur kompetens valideras inom kommunens olika verksamheter? 

Upplever du att arbetet med valideringar av kompetens har förändrats under de senaste åren? 

Upplever du att det finns några utvecklingsmöjligheter inom detta arbete? 

Avslutande frågor 

Upplever du att det finns områden kopplat till det vi har diskuterat som du anser skulle vara 

intressant att undersöka vidare? 

Finns det några dokument kopplat till kommunens kompetensarbete som jag skulle kunna få ta 

del av? 

Har du något du vill tillägga? 


