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motsvarande sin kompetens kan underlättas. För detta ändamål har fyra personer intervjuats. Två högutbildade 
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I 
 

Inledning 
 

Tankar om en ökande individualisering och traditionernas försvagning är centrala i 
det postmoderna samhället. Detta tolkas ofta som att individen inte i samma 
utsträckning är utlämnad åt strukturella förhållanden utan är mer fri att själv ”välja” 
sin livsbana och sin karriär. Då man studerar forskning om etnicitetens betydelse i 
relation till arbetslivet träder delvis en annan bild fram, ett arbetsliv där det råder 
skillnader på grundval av bland annat etnicitet. Det tycks som att utlandsfödda 
personer slussas ut på vissa områden inom svensk arbetsmarknad, ofta oberoende 
av vilken kompetens och erfarenhet de har med sig när de kommer till Sverige. 
Arbetsmarknaden blir på så sätt etniskt segmenterad. 
  
Forskning har visat att utländska kompetenser och erfarenheter ofta underskattas 
och missbedöms. Detta leder till hög arbetslöshet inom dessa grupper men också 
till att de som kommit in i arbetslivet ofta befinner sig på fel plats i förhållande till 
sin kompetens. Ekberg & Rooths (2004) studie visar att bland utrikes födda 
akademiker är det ungefär 60 % som har ett arbete motsvarande deras utbildning 
jämfört med 90 % för inrikes födda. Om man enbart ser på gruppen akademiker 
födda utanför EU och EES-länderna är skillnaderna ännu större. Av dessa 
utlandsfödda akademiker är det enbart 40 % som har ett arbete motsvarande deras 
utbildning. Lägst andel finner vi, oavsett vistelsetid i Sverige, bland personer som 
invandrat från Afrika och Asien (Berggren & Omarson, 2001). Omräknat i antal 
personer innebär det att det finns ungefär 30 000 utrikes födda akademiker som 
inte har ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer (Ekberg & Rooth, 2004). 
Tänkbara förklaringar till detta skulle kunna vara dels diskriminering men också en 
avsaknad av de kontakter och nätverk som skulle kunna vara betydelsefulla i 
arbetslivet (Integrationsverket, 2005). Den generella tendensen är också att allt fler 
arbeten förmedlas via informella kontakter och enligt Tovatt (2006) spelar detta en 
central roll för exkludering av personer och grupper med svag förankring på 
arbetsmarknaden.   
   
Utlandsfödda tycks således alltjämt vara utlämnade åt en hel del strukturella 
förhållanden då det gäller hur arbetslivet och karriären utformas. Att komma till 
Sverige och upptäcka att den kompetens och den erfarenhet man har med sig inte 
erkänns leder många gånger till en degraderad självkänsla och till känslor av 
uppgivenhet (Helgesson, 2000). I samhället ökar samtidigt betoningen på 
individens skyldigheter och ansvar. Det blir mer och mer den enskilde individens 
eget ansvar att säkra sin anställningsbarhet. Rätten till välfärd kopplas också allt mer 
till det värde man har att bjuda på arbetsmarknaden. Givet de strukturella 
mekanismer som verkar segregerande i arbetslivet och givet de utlandsföddas svaga 
ställning på arbetsmarknaden kommer detta förmodligen att drabba de 
utlandsfödda.  
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I den här studien har två utlandsfödda personer intervjuats. Båda har en högre 
utbildning från sitt hemland och strävar efter att kunna få ett arbete motsvarande 
sin kompetens. Intervjuer har även gjorts med två arbetsmarknadskonsulenter som 
arbetar på Resurstorget. En närmare beskrivning av Resurstorget följer i nästa 
avsnitt. Personerna kommer i dagsläget till Resurstorget kanske ett par år efter att 
de kommit till Sverige, något som kommer att förändras framöver (se nedan). På 
Resurstorget sker en kartläggning av personens kompetens och möjligheter på 
arbetsmarknaden. Personen ges därefter stöd och lotsas mot vägen till arbete. Det 
handlar till stor del om att få människor som tappat motivationen att återvinna tron 
på den egna förmågan. Det är en satsning som på olika sätt syftar till att stärka 
individerna som aktörer. I uppsatsen kommer att undersökas hur vägen till ökad 
egenmakt för individen skulle kunna se ut.  
 
I min uppsats vill jag diskutera förutsättningarna för att utlandsfödda ska kunna få 
ett arbete motsvarande sin kompetens i svenskt arbetsliv. Detta kopplas också 
samman med ett resonemang om hur uppkomsten av en etniskt segmenterad 
arbetsmarknad skapas respektive motverkas. Det har varit nödvändigt att i 
uppsatsen ta ställning till utifrån vilket perspektiv ämnesområdet betraktas. Då det 
gäller ämnet och framför allt mångfaldsbegreppet utgår jag mer från ett 
rättviseperspektiv än från ett lönsamhetsperspektiv. Detta är inte helt 
oproblematiskt då uppsatsen till viss del handlar om hur erfarenheter och 
kompetenser tas till vara. Egentligen handlar det väl om en kombination av dessa 
perspektiv. Då det gäller lönsamhetsperspektivet vill jag dock i första hand 
applicera det på samhällsnivå. Att proklamera för mångfald utifrån lönsamhet på 
organisationsnivå ser jag som alltför riskabelt då det snarare ger legitimitet åt att 
inte satsa på mångfald om detta inte visar sig vara lönsamt. I uppsatsen diskuteras 
ämnesområdet till allra största delen utifrån ett rättviseperspektiv.  
 
I uppsatsen vill jag fånga in brytpunkten mellan aktör och strukturperspektiv då det 
gäller de utlandsföddas möjligheter i svenskt arbetsliv. Att uppnå en balans mellan 
dessa synsätt ser jag som centralt i själva problemformuleringen. 
Aktörsperspektivet lyfts fram genom resonemang om vad man kan uppnå genom 
att stödja det individuella agerandet? Det kan handla om motivationsarbete och om 
att vägleda och lotsa personen genom arbetssökande eller olika typer av 
arbetsmarknadsåtgärder. Strukturperspektivet riktar fokus mot de strukturella 
förhållanden som man, i egenskap av utlandsfödd, i detta sammanhang kan vara 
utlämnad till.  

 

Resurstorget 

Resurstorget är benämningen på det samverkansprojekt som LO-facken i 
Linköping tidigare bedrivit med medfinansiering från Arbetsförmedling och 
Kommunens bildnings- och socialnämnd. Projektet startade som EU-projekt 2004-
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04-01 men är från och med 2007-01-01 en enhet i Linköpings kommun. 
Verksamheten karaktäriseras av ett arbete med att hitta metoder för att föra 
personer från ett passivt bidragstagande till aktivitet, att uppnå egenförsörjning 
genom arbete eller studier. Verksamheten riktar sig speciellt till personer och 
grupper med svag förankring på arbetsmarknaden – flyktingar, personer med 
funktionshinder och personer som uppbär försörjningsstöd (Bildningsnämnden, 
2007-02-26). De flesta utlandsfödda som kommer till Resurstorget har redan varit i 
Sverige ett par år. Ofta har de slussats över till Socialtjänsten utan att ha fått en 
möjlighet att påbörja processen mot arbete Detta är nu på gång att förändras. 
Tanken är att när människor invandrar till Sverige ska fokuseringen mot arbete 
påbörjas direkt (Bildningsnämnden, 2008-01-18).  
 
I Linköpings kommun skapades den 1 mars 2008 en ny enhet för integration och 
arbetsmarknadsinsatser. Målet med förändringen av mottagandet och integreringen 
av flyktingar och invandrare är att personerna i större utsträckning ska bli 
självförsörjande genom arbete eller studier och delaktiga i samhället. Skillnaden mot 
förut är att arbetslinjen ska gälla direkt i flyktingintroduktionen varför samverkan 
och kontakterna med arbetslivet är av central betydelse. Individen ska i ett tidigt 
stadium fatta beslut om sin framtid samtidigt som samhället och kommunen ska ta 
tillvara och utveckla den kapacitet som flyktingarna utgör. För detta kommer bland 
annat 250-300 praktikplatser inom kommunen tas fram. Bakgrunden till den nya 
organisationen handlar om att en alltför låg andel av de flyktingar kommunen tar 
emot kommer ut i arbete och blir självförsörjande (Bildningsnämnden, 2008-01-
18).  
 
Den nya organisationen innebär att den verksamhet Resurstorget bedriver i dag, 
coachning mot egenförsörjning genom arbete och studier, kommer att introduceras 
från dag ett i flyktingintroduktionen. Tidigare har introduktionen varit mer generell 
och inte haft en tydlig inriktning mot arbete. Det har handlat mer om den 
sociala/samhälleliga aspekten och om att först lära sig språket. Personerna har 
sedan kommit till Resurstorget kanske två år efter mottagandet. Då har de ofta 
tappat motivationen och fastnat i ett passivt och uppgivet tänkande 
(Bildningsnämnden, 2008-01-18). 
  

Studiens syfte 

Genom arbetet med studien har jag velat få ökad förståelse för hur utlandsföddas 
möjlighet att få ett arbete i Sverige motsvarande sin kompetens kan underlättas.  
 
För detta ändamål har fyra personer varit mig behjälpliga. Intervjuer har gjorts med 
två högutbildade, utlandsfödda personer. Dessa har också, på olika sätt, varit i 
kontakt med Resurstorget. För att komplettera bilden har även två 
arbetsmarknadskonsulenter som arbetar på Resurstorget intervjuats. Genom att 
empirin, i den avslutande delen av uppsatsen, vägs samman också med teori 
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utvecklas resonemang och diskussioner som, förhoppningsvis, bidrar till en ökad 
förståelse för ämnesområdet.  
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II 
 

Metod 
 

Här presenteras den metod och det tillvägagångssätt som använts för studiens 
genomförande. Resonemang som legat till grund för vissa ställningstaganden tas 
upp. En diskussion förs även om hur metod och tillvägagångssätt kan tänkas ha 
påverkat resultatet. 
 

Inledande arbete 

I min C-uppsats skrev jag om den karriärcoachning som erbjuds medarbetare i 
Linköpings kommun. Inför D-uppsatsen ville jag på något sätt spinna vidare på de 
kunskaper jag förvärvat men vinkla det på ett annorlunda sätt. Jag fastnade för den 
typ av coachning mot arbete som bedrivs i Resurstorgets regi. Den är olik den 
karriärcoachning jag studerat tidigare på så sätt att den riktar sig till personer som är 
arbetslösa. Den är också annorlunda eftersom den riktar sig speciellt till de grupper 
som anses ha en svag ställning på arbetsmarknaden.  
 
För att öka förförståelsen inför uppdraget träffade jag inledningsvis en person som 
arbetar som arbetsmarknadskonsulent (inte någon av de jag senare intervjuade). 
Syftet med detta var att få kunskap om hur en arbetsmarknadskonsulent arbetar 
och att få en uppfattning om vilket läge personerna som kommer till Resurstorget 
oftast befinner sig i. Jag har också tagit del av skriftliga måldokument och 
beskrivningar över sättet att arbeta.    
 
För att utvidga min kunskap har jag även studerat litteratur inom ämnesområdet. 
Litteratursökningen har gjorts i Linköpings universitetsbiblioteks databaser. Sökord 
har bland annat varit etnicitet, integration, utanförskap, marginalisering, 
diskriminering, mångfald, inkludering/exkludering, anställningsbarhet och 
empowerment. 
 

Metodologiska utgångspunkter 

Tillvägagångssättet i studien är inspirerat av narrativ metod. Det innebär att jag har 
velat förstå intervjupersonernas tankar och erfarenheter genom deras egna 
livsberättelser. Narrativ metod utgår från ett antagande om verkligheten som socialt 
konstruerad och om att sanningen förverkligas i berättandet (Kvale, 1997). Den 
egna livsberättelsen kan då förstås som ett sätt för människan att organisera och 
reflektera över sina erfarenheter och genom detta skapa någon form av mening 
kring hur livet gestaltat sig. Berättelserna ses inte nödvändigtvis som ”sanna” eller 
”historiskt korrekta” utan också som ett reflexivt skapande av den egna 
självidentiteten (Lindgren, Packendorff, Wåhlin, 2001). Den egna livsberättelsen 
påverkas av den egna självreflektionen som i sin tur är påverkad av interaktionen 



6 

 

 

med andra människor och av strukturen i samhället (Plummer, 1990). En 
livsberättelse kan således också användas till att avslöja bakomliggande strukturella 
förhållanden.  
 
Förförståelsen inom ett vetenskapligt område bildar ett paradigm, ett mönster som 
övrig kunskap anpassas till (Thurén, 1991). Detta påverkar forskarens val av 
studieobjekt och också hur resultaten sedan tolkas (Bryman, 2002). Då man 
studerar litteratur om mångfald eller om etnicitetens betydelse i arbetslivet 
framträder två huvudspår. Antingen förmedlas en attityd om att satsningar på 
mångfald är lönsamt och samhällsnyttigt eller så förmedlas en bild av utlandsfödda 
som offer för strukturella begränsningar (om man hårdrar det lite). Vilken av dessa 
attityder man väljer att förhålla sig till avgör med stor sannolikhet vilka slutsatser 
man drar. Forskning om etnicitet och arbetsliv stärker också tanken om att 
etniciteten verkligen har betydelse i relation till arbetslivet. Detta behöver inte alls 
utgöra en sanning för alla utlandsfödda. Att i litteratur och forskning (samt i denna 
uppsats) använda sig av kategorier som etnicitet, kön eller klass kan paradoxalt nog 
också leda till att de skillnader som fås fram genom forskningen görs naturliga. 
Likaså de kategoriseringar av människor som de baseras på. Detta är viktigt att vara 
medveten om under forskningsprocessen.     
 

Urval och presentation av undersökningsgruppen 

Undersökningen kommer att omfatta två utlandsfödda personer som har en högre 
utbildning från sitt hemland. Det visade sig att personer med högre utbildning inte 
är så vanligt förekommande på Resurstorget. Min tanke var från början att jag 
skulle intervjua personer som i dag har ett arbete. Dessa var dock svåra att få fram. 
Jag har i stället intervjuat två personer som inte är riktigt framme än men aktivt 
strävar efter att få ett arbete motsvarande sin kompetens. Jag anser att det ändå har 
funnits goda möjligheter till att kunna identifiera möjligheter och hinder då det 
gäller att kunna få ett arbete motsvarande sin kompetens. De 
arbetsmarknadskonsulenter som arbetar med personerna kontaktade dem för att 
höra sig för om de var villiga att ställa upp på en intervju. De hade då tillgång till ett 
missiv som jag skrivit (se bilaga).   
 
Jag har även intervjuat två arbetsmarknadskonsulenter. Syftet med det har varit att 
få deras syn på hur man bäst kan stödja individen på vägen mot arbete. Jag kan se 
en fördel i att nu kunna belysa området både från deltagarens och från 
arbetsmarknadskonsulentens perspektiv.  
 

Utformning av intervjuguiden 

I ett narrativt angreppssätt, då man arbetar med livsberättelser, är intervjuerna ofta 
öppna och ostrukturerade. Intervjupersonen är då fri att själv avgöra vad som ska 
ingå i den egna berättelsen. Gergen (1994 i Öberg, 1997) diskuterar de kriterier som 
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är centrala för att kunna förstå en berättelse. För det första handlar det om att 
etablera en evaluerande slutpunkt för livsberättelsen. Det är målet, själva händelsen 
som ska förklaras, något man vill uppnå eller undvika. Det handlar sedan om att 
välja ut händelser som är relevanta för denna slutpunkt. I min studie är den 
evaluerande slutpunkten när personerna får att arbete. Genom upplägget av 
intervjuguiden sker berättandet så att personerna väljer ut händelser som ses som 
relevanta för slutpunkten. Detta leder då fram till möjligheten att kunna göra en 
tolkning över framgångsrika och mindre framgångsrika vägar mot arbete. Detta 
med avseende på om personen har en möjlighet till att få ett arbete motsvarande 
sin kompetens. 
  
Intervjuguiden för de utlandsfödda består av fyra öppna frågor medan den för 
arbetsmarknadskonsulenterna är något mer strukturerad. Jag är inte intresserad av 
att jämföra intervjuerna med varandra utan ser dem som fyra helt separata 
berättelser.   
     

Genomförande av intervjuer 

Jag ringde upp personerna för att bestämma tid och plats för intervjuerna. En av de 
utlandsfödda personerna träffade jag på biblioteket, de andra i Resurstorgets 
lokaler. När jag intervjuade de utlandsfödda personerna användes intervjuguiden i 
stort sett inte alls. De berättade om sin väg mot arbetslivet sedan de kommit till 
Sverige och intervjuerna hade helt och hållet karaktären av vanliga samtal. Samtalen 
kretsade till allra största delen kring händelser relevanta för den valda evaluerande 
slutpunkten, det vill säga möjligheten till att få ett arbete motsvarande sin 
kompetens. De delar av samtalen som inte direkt knyter an till detta har ändå 
betydelse för personernas sätt att definiera sig själva som högutbildade och 
kompetenta. Dit hör beskrivningar av familjemedlemmars utbildningar men också 
Loredanas beskrivningar av hur hon tar hand om sina barn och hur hon har 
prioriterat barnens behov framför sina egna. Berättelserna kan då, förutom att de 
speglar personernas livserfarenheter, också förstås som ett skapande av den egna 
identiteten (Lindgren et al, 2001). Intervjuerna med arbetsmarknadskonsulenterna 
hade också karaktären av samtal men jag utgick i något större utsträckning från 
intervjuguidens frågor. Alla intervjuer spelades in för att säkerställa att all 
information fångades upp. Intervjupersonerna informerades om och godkände 
detta. Intervjuerna tog ungefär en timme vardera.  
 

Bearbetning, analys och presentation 

Efter varje intervju skrevs det spontana intrycket av intervjuns innehåll ner. 
Intervjuerna transkriberades och genomlästes flera gånger. Varje intervju har sedan 
analyserats var och en för sig. Jag har sammanställt materialet så att de blir till 
sammanhängande berättelser för var och en av personerna. De skrivna 
berättelserna följer i stort sett samma ordning som på det sätt personerna själva har 
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berättat. Vissa delar som inte varit relevanta för syftet med studien har tagits bort. 
Dessa delar har dock varit få. Framför allt har dessa återfunnits i intervjun med 
Loredana då hon berättar om sina barn. Berättelsen om Loredana är därför också 
mindre omfattande i jämförelse med Diaz berättelse.  Vid sidan om har jag också 
skrivit ner de centrala teman som finns med i berättelserna, detta för att underlätta 
arbetet inför den avslutande delen då empirin vägs samman med teori. Efter varje 
berättelse om de två utlandsfödda personerna följer en kort reflektion. Jag såg det 
som värdefullt att lyfta fram dels en sammanfattning av och dels en personlig 
reflektion över personernas berättelser. För övrigt analyseras och diskuteras 
berättelserna i uppsatsens avslutande del då empirin knyts till teorin.  
 

Etiska överväganden 

Syftet med en undersökning bör inte bara gälla det vetenskapliga värdet utan även 
att man genom ny kunskap ska kunna förbättra den undersökta mänskliga 
situationen (Kvale, 1997). Förhoppningen är att denna studie, i någon mån, kan 
vara till nytta för Resurstorgets verksamhet. 
 
Eftersom arbetsmarknadskonsulenterna har tystnadsplikt gentemot sina deltagare 
var det de som först kontaktade dem. De använde sig då av missivet där syftet med 
studien presenteras. Där framgår också att deltagandet är frivilligt och när som helst 
kan avbrytas. Personerna informeras om att deras uppgifter kommer att hanteras 
och presenteras konfidentiellt, det vill säga att privata data som identifierar 
personerna inte kommer att redovisas (Kvale, 1997). I missivet framgår även vem 
jag är, var jag studerar och hur de kan kontakta mig om de har frågor. Personerna 
tillfrågades också om godkännande av att intervjuerna spelades in och informerades 
om att det bara var jag som skulle ha tillgång till bandinspelningar och utskrifter. 
 
En svårighet har varit hur jag ska hantera de utlandsföddas konfidentialitet 
gentemot deras arbetsmarknadskonsulenter. När det gäller 
arbetsmarknadskonsulenterna är det väl främst kollegor som skulle kunna känna 
igen och identifiera personerna. Jag har i berättelserna använt fingerade namn men i 
övrigt har jag inte ändrat deras utsagor. En åtgärd för att undvika att det skulle 
kunna upplevas som besvärande för personerna var att berättelserna skickades till 
dem för genomläsning. Ingen av personerna hade något att invända. De godkände 
berättelserna och tyckte att de återspeglade intervjuernas innehåll. 
 

Studiens trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning är det inte ändamålsenligt att använda kvalitetskriterierna 
reliabilitet och validitet på samma sätt som inom kvantitativ forskning. Enligt 
Bryman (2002) kan man istället använda kriteriet trovärdighet för att bedöma 
kvaliteten i kvalitativ forskning. Trovärdigheten består i sin tur av fyra kriterier; 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till konfirmering. 
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Det finns många olika sätt varpå en viss social verklighet kan beskrivas. Frågan är 
då hur tillförlitlig den beskrivning är som forskaren kommer fram till. Att skapa en 
tillförlitlighet i resultaten handlat om att man går till väga på ett sätt som motsvarar de 
regler som finns. Det kan också handla om att man visar sina resultat för de 
personer som undersökts (Bryman, 2002). Berättelserna i den här studien skickades 
till respektive intervjuperson. Samtliga ansåg att berättelserna återspeglade 
intervjuernas innehåll vilket stärker studiens tillförlitlighet. 
 
Användandet av öppna frågor har förmodligen underlättat för att få fram en riktig 
bild av personernas verklighet. Fördelen med en öppen intervju kan vara att man 
lättare fångar upp fler av de aspekter som intervjupersonen tycker är relevanta och 
att det lämnas stort utrymme för oförutsedda svar och reaktioner. Den öppna 
intervjuformen minskade troligen också risken för styrning vilket ytterligare stärker 
studiens tillförlitlighet. 
 
I kvalitativ forskning är man egentligen inte ute efter att generalisera varpå kriteriet 
överförbarhet på sätt och vis kan upplevas som en paradox. Men, även om man är 
inriktad på att undersöka det unika kan man genom fylliga beskrivningar öka 
användbarheten så att läsaren kan föreställa sig resultatet även i andra sammanhang 
(Bryman, 2002). Att arbeta med öppna frågor har utifrån denna aspekt varit 
fördelaktigt. Personerna har under intervjusituationen kunnat beskriva sina tankar 
på ett fylligt och uttömmande sätt. De fristående berättelserna om varje person tror 
jag också underlättar för att läsaren ska kunna leva sig in i personernas situation. 
 
Kriteriet pålitlighet motsvarar reliabilitet inom kvantitativ forskning. För att 
resultatets pålitlighet ska kunna bedömas bör en granskning av 
forskningsprocessens alla delar kunna göras (Bryman, 2002). Jag har i den här 
uppsatsen försökt att lämna en så fullständig redogörelse som möjligt för varje steg 
i forskningsprocessen.  
 
Att kunna styrka och konfirmera handlar om att det ska vara uppenbart att forskaren 
inte medvetet försökt att styra undersökningen i riktning mot ett visst resultat 
(Bryman, 2002). Även här anser jag att öppna frågor är en fördel att använda 
eftersom det minskar risken för en medveten styrning från intervjuarens sida. 
Risken för styrning kvarstår trots detta. Eftersom jag var angelägen om att vara 
avspänd och att tanken var att intervjun skulle upplevas som ett vanligt samtal kan 
spontana tankar och följdfrågor i vissa fall kunnat vara något ledande. Jag tror ändå 
att den avspända intervjuformen hade mer fördelar än nackdelar då personerna fick 
stort utrymme till att uttrycka sina tankar och upplevelser.    
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III 
 

Högutbildade utlandsfödda personer berättar 
 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur utlandsföddas möjlighet att få 
ett arbete i Sverige motsvarande sin kompetens kan underlättas. Detta arbete 
påbörjas genom samtal med de utlandsfödda själva. Kapitlet innehåller berättelser 
om två utlandsfödda högutbildade personer som på olika sätt strävar efter att finna 
ett arbete motsvarande den kompetens de har med sig från sitt hemland. Efter varje 
berättelse följer en kort reflektion. Reflektionen syftar till att kort sammanfatta samt 
till att ge en personlig reflektion över personernas berättelser. För övrigt analyseras 
och diskuteras berättelserna i samband med att empirin knyts till teorin i det 
avslutande kapitlet. 
 

Diaz 

Diaz är fast besluten att integreras i det svenska samhället. Han har satsat hårt för 
att lära sig svenska. Till och med att delta i den här intervjun ser han som ett tillfälle 
att träna språket. Även då det gäller arbetslivsplaneringen är han oerhört 
målmedveten. Han berättar detaljerat om alla de steg han vidtagit för att nå dit där 
han är i dag. Han har i dag en praktikplats på ett företag där han med största 
sannolikhet kommer att få arbete vid årsskiftet. Diaz har bott i Sverige i snart två 
år.  
 
Diaz kommer från Irak. Han är 27 år. Alla i hans familj är högutbildade. Diaz är 
civilingenjör (byggnad). För detta har han utbildat sig i fyra år och han har även 
hunnit med att arbeta fyra år inom yrket. Då Diaz kom till Sverige fick han sin 
utbildning värderad av Högskoleverket. Den ansågs vara helt likvärdig den svenska 
utbildningen. Diaz har redan från början kämpat för att få ett arbete motsvarande 
sin kompetens. Han har studerat hårt och tänker att han faktiskt har något att ge 
här i Sverige. Visst skulle han när som helst kunna få jobb på restaurang eller som 
städare men det är något Diaz har svårt att tänka sig. Han skulle bli mycket 
besviken på sig själv och han tror att han verkligen skulle ångra sig om han inte 
försökte få ett arbete inom sitt yrkesområde. För att kunna förverkliga detta har 
han satsat på att lära sig språket. Han har lätt för att läsa och har klarat av SFI-
kurserna i långt snabbare takt än det vanliga. 
 
Efter ungefär ett år i Sverige började Diaz aktivt söka efter arbete. På nätet hittade 
han företag X och tänkte att; där skulle jag vilja jobba en dag! Han gick dit och bad 
om att få träffa chefen. Det gick förstås inte just då men Diaz fick telefonnumret så 
att han kunde ringa honom. Eftersom Diaz bara läst svenska i tre månader fick de 
prata engelska. Han beskrev sin utbildning och vad han hade arbetat med i sitt 
hemland. De bestämde en tid för att träffas och den gången genomförde de faktiskt 
samtalet på svenska. Diaz är fullt medveten om att de finns skillnader i hur man 
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arbetar i olika länder. Han inser att han behöver erfarenhet och därför är det 
möjligheten till att göra praktik på företaget som diskuteras.  
 
Chefen tycks vara tveksam till en början. Diaz läser fortfarande svenska. Chefen 
anser att han behöver ha slutfört fler kurser innan han kan börja hos dem. 
Dessutom, om han ska ha praktik ska det vara på heltid. Han ställer inte upp på att 
Diaz går halva dagarna på skolan och gör praktik halva dagarna. För Diaz känns det 
som en knepig situation. Han vill inte sluta i skolan men han vill inte heller missa 
chansen till praktik. De bestämde att Diaz skulle tänka över det hela och sedan 
återkomma. För skolans del var det helt okay att Diaz praktiserade på heltid. Detta 
skulle innebära att Diaz inte gick på lektionerna utan istället läste själv hemma och 
bara gick och gjorde proven.  
 
Precis samtidigt anmäler sig Diaz till Resurstorget där han träffar Mariana. De 
diskuterar hans situation och Diaz kommer fram till att en praktik på det här 
företaget vore det allra bästa. Han går dit igen för att träffa chefen. Chefen påpekar 
nu att för att han ska få göra praktik på företaget måste han vara anmäld hos 
Arbetsförmedlingen och ha en försäkring genom dem. Mariana hjälpte honom då 
med att i stället teckna en försäkring genom Resurstorget. Diaz påbörjade praktiken 
drygt ett år efter att han kommit till Sverige. 
 
Diaz anser att Mariana har varit ett stort stöd för honom. Hon har träffat chefen 
för att diskutera Diaz möjligheter till arbete. Hon har de kunskaper Diaz saknar 
gällande de regler som gäller. Diaz själv skulle stå rätt så handfallen då chefen säger 
att det inte går på grund av vissa regler eller för att t ex en försäkring saknas. 
Mariana har en större möjlighet att förhandla med chefen och att söka finna en bra 
lösning. 
 
Mariana har varit ett stöd dels praktiskt men också på ett mer psykologiskt plan. 
Ibland har Diaz känt sig deprimerad och misslyckad. Då har han vänt sig till 
Mariana och hon har berömt och uppmuntrat honom mycket. Hon har varit viktig 
för honom. Även chefen har varit viktig. Han har gett Diaz en chans och inte 
stängt dörren för honom. Han har varit ärlig från början och sagt att vi inte kan 
anställa dig förrän du behärskar språket. Diaz måste själv kämpa för det. Ett förslag 
som chefen fått från arbetsförmedlingen innebar att; om företaget anställde Diaz 
skulle Arbetsförmedlingen betala 75 % av lönen i sex månader. Det gick inte 
chefen med på, företaget behöver inte arbetsförmedlingens pengar. Både chefen 
och Diaz är överens. Om eller när Diaz får en anställning hos dem ska det vara på 
riktigt. Som Diaz säger; ”Jag vill att 100 % jag har fått jobb”. 
 
Diaz började sin praktik med att vara på kontoret. Där har han successivt 
upparbetat sina kunskaper. Han har läst, lyssnat och frågat samt utfört olika 
uppdrag. Så småningom fick han komma ut på byggarbetsplats istället, något han 
trivs väldigt bra med. Han beskriver i nästan lyriska ordalag hur ett bygge växer 
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fram utifrån de ritningar som finns. Man känner att han ser sig själv i 
ingenjörsrollen, det är en del av honom själv, en del av hans identitet. Tanken, från 
chefens sida, är att han så småningom ska kunna arbeta som arbetsledare, något 
som helt och fullt skulle stämma överens med Diaz kompetens. För detta krävs 
goda språkkunskaper. Man måste kunna göra sig ordentligt förstådd i samtal med 
snickare och med konsulter. 
 
Här i Sverige, har Diaz förstått, är tiden jätteviktig. Man arbetar mellan halvsex och 
nio. Mellan nio och halvtio är det fikarast. Det har ingen betydelse hur mycket eller 
lite arbete det finns. Det skiljer sig en hel del från hur man arbetar i Irak. En annan 
sak som skiljer sig från vad Diaz är van vid är att människor i Sverige är så 
reserverade, inte bara mot invandrare utan lika mycket mot varandra. Det är ett 
problem för Diaz. Efter två år i Sverige har han inga vänner. Han önskar att 
människorna kunde vara lite öppnare. Han har varit på företag X i nästan två år 
men han vet ingenting om sina arbetskamraters liv utanför arbetet.  
 
Diaz är otroligt angelägen att integreras i det svenska samhället och att lära sig 
språket men han får betala ett högt pris för det. Han har undvikit all kontakt med 
andra irakier eftersom han är rädd att de bara skulle tala irakiska med varandra. Det 
skulle då ta honom längre tid att lära sig svenska. Ibland pratar han med sig själv 
för att träna. Han har inga vänner!      
 
Till hösten vill chefen att Diaz ska gå tre kurser; en betongkurs 
(temperaturskillnader i Sverige skiljer sig från irakiska förhållanden), en kurs i 
företagsekonomi och en ledarutbildningskurs. Detta är kurser som 
arbetsförmedlingen kan ordna. Till årsskiftet kommer Diaz med största sannolikhet 
få en anställning. Han vågar inte tro på det helt och fullt förrän han har 
anställningskontraktet men enligt Mariana på Resurstorget är det i stort sett helt 
säkert.  
 
Om Diaz skulle bli arbetslös skulle han försöka lämna Sverige för att söka arbete i 
exempelvis Norge. Att gå på socialbidrag kan inte Diaz tänka sig. Då kan man inte 
bilda familj och inte hjälpa sin familj hemma i Irak. Han vill absolut inte heller 
arbeta på restaurang eller som taxichaufför. Om han tvingades till det skulle han 
vara oerhört besviken på sig själv. Om han mot all förmodan inte skulle få ett 
arbete på företag X har han reservplaner. I och med de referenser och kontakter 
han skaffat sig skulle han kunna vara aktuell för andra företag. Han läser också de 
kurser i svenska och engelska som krävs för att läsa på universitetet. Diaz planerar 
för sin framtid. 
 
”Jag brukar tänka på min framtid. Vad ska jag göra om det inte händer… jag kan 
inte sitta och tänka att jag bryr mig inte. Jag har satsat på den praktik, jag har träffat 
chef och andra kollegor och Mariana. Kanske det ordnar sig.”     
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Reflektion: Diaz är en pro-aktiv person som tar ett aktivt ansvar för sin egen arbetslivsplanering. 
Han har flera reservplaner på lut om saker och ting inte skulle gå som han planerat. Trots detta 
behöver han stöd för att lotsas i det svenska samhället. Hans okunskap om det svenska 
regelsystemet skulle kunna göra att han inte på egen hand klarar av att hävda sig gentemot 
arbetsgivaren. Han har också behövt stöd för att kunna bibehålla sin motivation och sin 
drivkraft. 
 
Att få ett arbete motsvarande sin kompetens är otroligt angeläget för Diaz. Han har inte på 
allvar tvingats konfrontera tanken att ta ett jobb på en restaurang eller som taxichaufför. Att 
behöva göra det skulle vara ett hårt slag mot hela hans person. Det är en uppfattning jag får 
under hela intervjun. Det skulle påverka hans självbild kraftigt i negativ bemärkelse. 
 
Diaz har undvikit all kontakt med andra irakier för att lära sig språket så snabbt som möjligt. 
Det är ett högt pris för att bli integrerad. Det allra största intryck jag bär med mig efter att ha 
intervjuat Diaz är faktiskt hans ensamhet. Han har inte en enda vän i Sverige.  
 

Loredana 

Loredana hade allt ordnat för sig i Tjetjenien. Hon hade avslutat en femårig 
ingenjörsutbildning inom området livsmedel. Med hjälp av sin pappa öppnade hon 
en egen cafeteria. Hon tyckte att det var roligt, det var ett bra jobb och något hon 
planerade att fortsätta med. När hon tvingades fly till Sverige kändes det svårt att 
börja om från början. Nu, efter sex år i Sverige, har hon bestämt sig för att börja 
läsa på universitetet igen.  
 
Loredana hade två små barn med sig när hon flydde till Sverige. Det var en chock 
för henne att komma hit. Allt var nytt; språket, människorna, traditionerna. Hon 
tänkte; aldrig att jag kommer att kunna leva i Sverige. Loredana tyckte att det var så 
konstigt i Sverige. På kvällarna såg hon inga människor. Var är alla… tänkte hon. Så 
småningom började hon förstå hur människor lever här. De umgås mest med sin 
egen familj. I Tjetjenien var det helt annorlunda. Där träffas man spontant. Där 
ringer man inte och frågar om det passar eller inte. Så småningom kom fler från 
hennes familj hit och det hjälpte henne mycket. Nu bor de alla i samma 
bostadsområde och träffar varandra varje dag. 
 
Loredana och hennes syskon är alla högt utbildade. Hennes syster har läst till 
Specialistläkare här i Sverige och är ett föredöme för Loredana. Loredana själv är 
utbildad ingenjör inom livsmedelsområdet. Motsvarande utbildning finns inte i 
Sverige. Högskoleverket har värderat hennes utbildning till 160 poäng men den 
passar ändå inte riktigt in. Människor vet inte vad utbildningen innebär. Det har 
varit svårt för Loredana att få jobb och hon tycker att systemet i Sverige är lite 
fyrkantigt. 
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Som livsmedelsingenjör i Tjetjenien arbetar man som restaurangchef. På 
utbildningen studerar man bland annat livsmedelshantering, miljö, maskiner och 
hur man bygger upp en restaurang. Helt enkelt allt som ingår i 
livsmedelsbranschen. När Loredana kom till Sverige tänkte hon att hon först skulle 
lära sig språket och sedan öppna en egen restaurang. Det tog henne ungefär fem år 
att kunna släppa den tanken. 
 
Loredana har inte haft något riktigt arbete i Sverige, däremot ett antal olika 
praktikplatser. Hon började med att praktisera på en restaurang. Det var då hon 
började inse hur svårt det skulle vara för henne att ha en restaurang ensam. Det 
kräver allt för mycket arbete och hon hade ju två små barn att ta hand om. Ändå 
kunde hon inte släppa sin dröm helt. Hon tänkte att hon kanske kunde öppna ett 
mindre ställe. Hon trivdes i alla fall bra på praktiken och det var en bra hjälp för att 
börja lära sig språket. Hon praktiserade på ytterligare en restaurang. Efter det 
ordnade arbetsförmedlingen en praktikplats för henne som lärarassistent på en 
gymnasieskola (livsmedelsprogrammet). Det var den enda praktikplats hon inte 
ordnat själv. Hon kände också redan innan att det inte skulle passa henne. 
 
Det som fick Loredana att tänka i nya banor var när hon träffade en man från forna 
Jugoslavien. Han hade liknande utbildning som Loredana från sitt hemland. Han 
hade läst Miljö- och hälsoskyddsprogrammet i Sverige och därefter fått ett bra 
arbete. Loredana ordnade med en praktikplats på Miljökontoret och kände att det 
var något som skulle passa henne. Det har varit viktigt för henne att få känna efter 
själv. Det är många som gett henne olika råd men det viktigaste är att man känner 
att det är rätt själv, anser Loredana. I vår läser Loredana in svenska och engelska 
kurser på Resurstorgets Studieverkstad för att till hösten läsa Miljö - och 
hälsoskydd på universitetet. Hon behöver inte läsa hela programmet utan det räcker 
med ett till två år. Hon behöver framför allt komplettera sina kunskaper angående 
tillsyn och lagstiftning.  
 
Att ha en egen restaurang finns fortfarande kvar som en dröm för Loredana men 
hon inser att det är svårt att kombinera med att vara en bra mamma. Hon har fullt 
upp med barnen och måste tänka på att hon ska orka. Det viktigaste för henne är 
att satsa på barnen och deras framtid. Att de ska kunna studera och få bra arbeten. 
 
Reflektion: För Loredana var det en stor omställning och sorg att bryta upp, lämna allt 
därhemma för att komma till ett nytt land. Det har tagit på krafterna. Att lämna sin dröm om 
en restaurang och börja tänka i nya banor har tagit tid.  
 
Loredana har inte haft något riktigt arbete sedan hon kom till Sverige. Det är ett dilemma. Om 
man är högt utbildad och vill ha ett arbete motsvarande sin kompetens finns en risk att det tar 
längre tid att komma i egenförsörjning.  
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Det är viktigt för Loredana att de beslut hon tar kommer inifrån henne själv. Att försöka få 
personer introducerade i arbetslivet utan att de själva är delaktiga i planeringen tycks i alla fall i 
det här fallet som relativt meningslöst. 
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IV 

 

Arbetsmarknadskonsulenters syn på hur man kan stödja  

individen till arbete 

 
För att nå ytterligare förståelse för hur utlandsföddas möjlighet att få ett arbete 
motsvarande sin kompetens kan underlättas har två arbetsmarknadskonsulenter 
intervjuats. Kapitlet innehåller berättelser om två arbetsmarknadskonsulenters syn 
på hur de kan stödja individen på vägen mot arbete. Berättelserna analyseras och 
diskuteras sedan i samband med att empirin knyts till teorin i det avslutande 
kapitlet. 
 

Helena 

Helena arbetar som arbetsmarknadskonsulent på Resurstorget. Hon arbetar främst 
med personer med försörjningsstöd. Av dessa är en betydande del invandrare. De 
flesta har gått på försörjningsstöd i tre till fyra år och många av dem har förlorat 
mycket av sin motivation och drivkraft.   
 
Det övergripande målet med verksamheten är att hjälpa människor ut i 
egenförsörjning. Sedan får man formulera delmål på vägen dit. Det är själva 
uppdraget. Helena arbetar oftast med människor som är väldigt passiva. Hennes 
mål är att de personer hon arbetar med ska gå från passivitet till aktivitet och med 
små steg närma sig möjlighet till egen försörjning. Det gäller att rusta personen med 
det som behövs, rusta dem för arbete.  
 
Hur gör man då detta? Helena börjar alltid med en noggrann kartläggning av 
personen. Man måste ha tid för att lära känna personen och för att bygga upp en 
relation. I samtalen utgår hon mycket från personens intresseområden. Man får 
lägga ett pussel! Vad har personen med sig? Vad tror personen själv att han/hon 
behöver? Vad kan hon som arbetsmarknadskonsulent se att personen behöver?  
 
Sedan använder hon sig av de verktyg och insatser som finns. Det finns en 
studieverkstad för den som vill läsa in gymnasiekompetens. Det finns 
arbetsträningsplatser och praktikplatser. Det kan vara bra med praktik för att känna 
sig för, är det här något för mig eller inte? Att komma ut i praktik kan vara 
värdefullt för de personer som Helena arbetar med. Det ger en möjlighet till att 
sälja in sig själv, skaffa referenser och att skapa ett kontaktnät. Ibland leder det 
vidare till jobb. Det är också viktigt med de sociala förberedelserna. Speciellt för 
invandrare och flyktingar är det viktigt att knäcka de sociala koderna. Man rustar 
helt enkelt människor med det som behövs. Rustar dem för jobb! 
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På Resurstorget kan man börja på vilket trappsteg som helst. Det finns också något 
som heter Förberedande insatser. Många med invandrarbakgrund börjar där. Där 
finns bland annat Stadsmissionens arbete för flyktingintegration. Det handlar 
mycket om den sociala integrationen. På Resurstorget försöker man möta personen 
där den är!  
 
Just därför är det så oerhört viktigt att den första kartläggningen är noggrann. Man 
kan inte skynda på den! Ibland får Helena och hennes kollegor anvisningar och 
påtryckningar om att personerna ska ut i arbete så fort som möjligt, att de måste 
fixa resultat snabbare. Helenas erfarenhet är dock att om man skyndar på den här 
processen blir det bakslag. Man får städa efter det och börja om från början. Hon 
hävdar att man tjänar på att ta sig den här tiden för att kunna skörda senare. 
 
Det är en viss skillnad att vägleda och coacha utlandsfödda personer jämfört med 
svenskar. Språket är ju den mest påtagliga skillnaden. Man måste hela tiden förvissa 
sig om att personen förstått och att kommunikationen funkar. En skillnad är också 
att personerna inte har så mycket kontakter. Det gäller att hjälpa personerna med 
nätverksbyggandet. Helena ser praktiken som jätteviktig i det här sammanhanget. 
Det är där de kan få ett nätverk och det är det som är nyckeln för att kunna komma 
vidare. 
  
Helena arbetar ju med personer som uppbär försörjningsstöd. Hon har träffat 
utlandsfödda högutbildade som är stolta över sin utbildning men också de som 
överhuvudtaget inte nämner den. De tror att de ”bara kan jobba på pizzeria”. Att 
det kan vara svårt att få jobb motsvarande sin kompetens handlar nog ofta om 
bristen på kontakter, tror Helena. Ibland faller det också på valideringen. 
Majoriteten av personerna som kommer till Resurstorget har inte högre utbildning. 
Ibland faller det nog också på att Resurstorget brister när det gäller kompetens, 
rutiner och nätverk för personer med en högre utbildning. 
   
I den metod Helena använder försöker hon tillgodose den kompetens, de behov 
och önskemål som personen har när det gäller lotsningen mot arbete. Det kan vara 
svårt att få ett arbete motsvarande sin kompetens från början och då är det ju ofta 
praktik som gäller. Praktiken blir ju på en lägre nivå men om det är inom rätt 
ämnesområde kan det ändå vara en möjlig inkörsport.  
 
Helena känner att det är viktigt att man börjar på den utgångspunkt personen hade 
i sitt hemland. Om personen sedan behöver backa från de önskemålen blir det ju 
en sorg. En process som personen får gå igenom. Sedan kan man nog hitta andra 
vägar. Helena brukar ändå uppmana personerna att söka de jobb de kan. De 
uppbär ju försörjningsstöd och det är ju faktiskt en nödlösning. Man måste tänka 
på hur man ska försörja sig. Det är jätteviktigt! De jobb som motsvarar personens 
kompetens kanske inte finns i så stor utsträckning. Det finns kanske fler jobb inom 
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andra områden. Om en person blir erbjuden ett jobb som inte motsvarar dennes 
utbildning måste han eller hon ändå ta det. 
 
Helena är helt övertygad om att den nya organisationen kommer att innebära en 
stor förändring. Om man påbörjar lotsningen mot arbete för invandrare redan 
under introduktions - tiden kan man resonera på ett annat sätt. Då skulle man 
kunna arbeta mer långsiktigt. Om det är så att personen har en kompetens som 
efterfrågas kan det vara motiverat att det tar längre tid för personen att komma ut i 
arbete.    
 
Många av de personer Helena träffar har tappat den egna drivkraften. När man 
kommer in i försörjningsstöd blir man lätt passiv. Hon tror, ibland, också att de 
förberedande insatserna för invandrare kan hämma personerna. Att det fråntar dem 
den egna drivkraften. De träffas i grupper och ”stickar”. Man hamnar lätt i ett fack. 
”Här är Muhammed som inte kan något.” Det hämmar lite.   
 
Det är ju oftast driftiga personer som kommer till Sverige, menar Helena. I den nya 
organisationen kan man nog fånga upp den drivkraften bättre. Det är jättesynd att 
man inte lyft det här tidigare men det ska bli jättespännande att se det här nya.   
 

Mariana 

Mariana arbetar som arbetsmarknadskonsulent och är särskilt inriktad mot gruppen 
invandrare och flyktingar. Personer från Invandrarservice blir hänvisade till henne. 
Genom samtal och coachning försöker de tillsammans gå igenom olika alternativ 
för att finna den bästa vägen mot arbete. Det handlar också ofta om att vara ett 
stöd när det gäller de praktiska bitarna kring arbetssökandet, att skriva CV och 
personligt brev, kontakter med arbetsförmedlingen osv. Mariana är ett stöd för 
personen men är mån om att hålla sig i bakgrunden. Personerna kan räkna med 
hennes stöd men det är de själva som ska göra jobbet. Det är viktigt att personerna 
är medvetna om att det är de själva som väljer och att det inte är Mariana som hittar 
på saker som de ska göra.  
 
Det stora målet är ju att få ett arbete eller skaffa sig en utbildning. Men, ofta 
behöver man bryta ner det i mindre delmål. Det kan till exempel vara att besöka en 
arbetsplats, göra praktik under en månad eller att skriva sitt CV. Ett CV kan vara en 
viktig markering för personen. De är inte ett tomt blad när de kommer hit till 
Sverige utan de har faktiskt gjort en hel del i sitt liv. För varje framsteg jobbar 
Mariana med att bekräfta personen. Det är på så sätt man kan motivera och komma 
vidare, anser hon.    
 
Den viktigaste uppgiften är att motivera personerna till egenförsörjning. En del har 
hamnat i bidragsberoende och ser inte vitsen med att arbeta. Om exempelvis en 
man får jobb men inte hans fru får de inte mer pengar än om båda går på 
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försörjningsstöd eftersom bidragsdelen då minskar. Mariana försöker förmedla en 
bild av vad det innebär att ha en egen försörjning. Man är en del i det svenska 
samhället, man har arbetskamrater och fikaraster, får ta semester och pension. Man 
bidrar till samhället genom att betala skatt. Barnen kan säga till sina kompisar att 
”min pappa eller mamma har ett arbete”. Det gäller att motivera, öppna nya vägar 
och stödja. Vara en länk mellan arbetslivet och deras liv. 
 
Om man kan få ett arbete motsvarande sin kompetens tror Mariana först och 
främst beror på vilken typ av utbildning man har. Mariana är själv invandrare och 
högutbildad. Hon är jurist och har en domarexamen från Bosnien. Hon har inte 
kunnat arbeta inom sitt yrke i Sverige. Hennes man däremot är civilingenjör och 
arbetar i dag som det också i Sverige. Han behövde inte komplettera sin utbildning. 
När Mariana fick sin utbildning värderad av Högskoleverket sades den motsvara 
140 poäng men om hon ville arbeta som jurist måste hon läsa om hela 
utbildningen. Mariana kunde inte tänka sig att läsa just då. Hon hade småbarn och 
prioriterade istället familjen. För några år sedan läste Mariana istället till Studie och 
yrkesvägledare.  
 
Det finns också andra skäl till att en person inte strävar efter eller inte kan få ett 
arbete motsvarande sin kompetens. Det finns många invandrare som inte har sina 
papper med sig. Från vissa länder, exempelvis Irak, kan dessa vara svåra att skaffa 
fram. Då går det inte att bevisa eller validera deras utbildning. Ofta är språket ett 
hinder. Om man inte känner sig bekväm med språket är det svårt att uttrycka sig 
och visa på att man är duktig inom sitt område. Andra tycker att det skulle ta alltför 
lång tid att få ett arbete motsvarande sin kompetens. Om man behöver komplettera 
sin utbildning måste man först läsa Svenska B och Engelska A innan man kan börja 
på universitetet. Mariana tycker att systemet är stelbent, man fäster inte alltid vikt 
vid att högutbildade har lätt för att läsa och därför skulle kunna komma igenom 
kurserna snabbare. 
 
Mariana tror att den första tiden i Sverige är viktig för hur arbetslivet kommer att 
gestalta sig. Därför känns det spännande med den nya organisationen. De kan nu 
stödja personerna på deras väg mot arbetslivet redan från dag ett i 
flyktingintroduktionen. De nyanlända ska då också få en möjlighet att testa arbete 
inom sitt kompetensområde innan de bestämmer sig för om de vill satsa på det 
eller inte. Språkstudier ska, för dem som kan, också kunna kombineras med praktik. 
Mariana reflekterar över sin egen första tid i Sverige. Hon fick en praktikplats i 
Missionskyrkan. Om hon hade fått en praktikplats inom sitt yrke med de kontakter 
det innebär kanske hennes arbetsliv hade sett annorlunda ut. Varje praktikplats ger 
värdefulla referenser och kontakter, anser Mariana, men det är viktigt att veta om 
praktikplatsen kan leda till jobb. Som arbetsmarknadskonsulent måste man ha koll 
på vilka praktikplatser som kan leda till framtida jobb. 
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Man skulle kunna underlätta för att den kompetens personerna har med sig från 
sina hemländer tas bättre tillvara. Det blir lättare i den nya organisationen, tror 
Mariana. Som det varit nu är det ofta så att personen har 2-3 månader kvar av sin 
introduktionstid då hon träffar dem. De har då tappat två år och de har också 
tappat i motivation. Det gäller att ge personer med drivkraft en chans. Det går inte 
att vänta tills personen lärt sig svenska perfekt. Då är det för sent. Man tappar både 
kompetens och självförtroende. Språkparadoxen ser man överallt tycker Mariana. 
”Du kan inte få arbete för du kan inte språket. Du måste skaffa ett arbete för att 
lära dig språket.” I den nya organisationen kan man ha mål eller delmål för 
arbetslivet samtidigt som personen läser svenska. Det blir en parallell process.  
 
I dagsläget jobbar Mariana mycket med att bygga upp en relation med deltagaren. 
Det är mycket vägledning och coachning. De första samtalen tar minst en och en 
halv timme. Mariana uttrycker en oro för att arbetsmarknadskonsulenterna kommer 
att få fler ärenden per person i den nya organisationen. Det kommer då att vara 
svårare att ha bra relation med sina deltagare. När någon ringer vill Mariana komma 
ihåg direkt vem personen är och vad de pratat och kommit överens om. Det är 
viktigt att behålla den andan!  
 
”Varje person är unik, en speciell bok som jag säger. Att läsa från början till slut. 
Men ibland fastnar man på sida två i två månader. Det är människor man jobbar 
med.” 
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V 

 

Individen, strukturen och rättvisan 

 
I den avslutande delen av uppsatsen kompletteras de kunskaper som förvärvats 
genom personernas berättelser också med teoretiska kunskaper. Resonemang och 
diskussioner utvecklas i syfte att öka förståelsen för hur utlandsföddas möjlighet att 
få ett arbete i Sverige motsvarande sin kompetens kan underlättas.   
 

Från medborgarskap till anställningsbarhet 

Ett ökat fokus på arbetslinjen som medel för integration kännetecknar det 
arbetssätt som är på gång att införas i Linköping. Denna utveckling ligger helt i linje 
med de tendenser man kan se i både EU: s politik och i svensk politik. Detta blir 
tydligt då man ser hur betydelsen av begreppsparet social inkludering/exkludering 
gradvis har skiftat i betydelse. Från att social inkludering har handlat om ett 
fullvärdigt medborgarskap, att ha delaktighet i samhället i vid mening – socialt, 
kulturellt, ekonomiskt och politiskt handlar det nu mer och mer om en ensidig 
fokusering på inkludering/exkludering i lönearbete. Att samhället via 
anställningsbarhet ska kunna bemästra arbetslöshet och bidragsberoende. Utifrån 
att ha ett lönearbete, ekonomiskt medborgarskap, anses det sociala, kulturella och 
politiska medborgarskapet kunna erövras (Schierup, 2006). 
 
Det är naturligtvis högst angeläget att invandrade personer kommer ut i arbete. Det 
är också det övergripande målet med Resurstorgets verksamhet. Både Mariana och 
Helena betonar starkt vikten av att motivera personerna till arbete och 
egenförsörjning. Att invandrade personer kommer in i arbetslivet så fort som 
möjligt skapar förmodligen också goda förutsättningar för integration, delaktighet 
och en bibehållen självkänsla för individen. Samtidigt ska man vara medveten om 
att det finns risker med att frångå ett bredare medborgarskapsbegrepp till att låta 
delaktighet i samhället enbart handla om inkludering i arbete. Denna utveckling kan 
förstås närmare då man studerar framväxten av begreppet anställningsbarhet. 
Begreppet kopplas samman med föreställningen om arbetslivets föränderliga villkor 
och innebär att det är allt mer individens eget ansvar att agera för att hålla sig 
attraktiv på arbetsmarknaden, att vara anställningsbar (Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson & Lundberg, 2006). Talet om anställningsbarhet är dubbelbottnat. 
Begreppet kan användas för att stärka individer och göra dem till självständiga 
aktörer men det kan också användas som sorteringsverktyg (Garsten & Jacobsson, 
2004). Risken med begrepp som anställningsbarhet är att de skapar en legitim 
grund för att stigmatisera de personer som befinner sig utanför arbetsmarkanden. 
Något som i själva verket, då det gäller utlandsfödda, ofta beror på diskriminering 
och rasism. Schierup (2006) ser en fara i att en ensidig tonvikt på lönearbete som 
redskap för social inkludering eller integration ökar pressen på dessa grupper att 
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acceptera vilka arbetsvillkor och anställningsförhållanden som helst och därmed 
riskerar att förstärka en trend mot en etniskt uppdelad arbetsmarknad. 
 
I det här sammanhanget är det också intressant att beakta hur välfärdsstaten gradvis 
förändras. I och med att den traditionella välfärdsstaten kännetecknas av en hög 
nivå av social och ekonomisk jämställdhet beror människors välstånd allt mindre på 
det direkta marknadsvärdet av deras arbete. Denna process kallar Esping Andersen 
för dekommodifiering. Trenden tycks nu vara att vi istället går mot en ökande 
rekommodifiering, det vill säga att välfärdsrättigheter kopplas allt mer till arbetets 
marknadsvärde (Slavnic, 2006). Detta påverkar förstås även de individer som 
befinner sig i arbetslivet.  
 
Utvecklingen kan också förstås i relation till arbetets förändrade mening. Den 
stabila armé som byggde industrisamhället (och den reservarmé som de arbetslösa 
utgjorde för att säkra produktionen inför nästa ekonomiska uppgång) behövs inte 
längre för den ekonomiska tillväxten och riskerar därmed att bli överflödig 
(Bauman, 1997). Det kanske, med andra ord, inte handlar så mycket om att 
samhället har så stort behov av självständiga individer som tar ansvar för sin egen 
anställningsbarhet. Det kanske handlar mer om att ekonomin inte är lika beroende 
av individerna och därför inte heller tar ansvar för dem (Allvin et al, 2006). 
 
Begreppen social inkludering/exkludering kan vara användbara för att förstå de 
processer som formar villkoren då det gäller möjligheten till arbete för personer 
med utländsk bakgrund. Dessa processer påverkar naturligtvis också de personer 
som har arbete. Begreppen är dock inte tillräckliga för att förstå hur en etniskt 
segmenterad arbetsmarknad formas. Genom att komplettera begreppsparet social 
inkludering/exkludering med begreppen underordning/överordning tas även 
hänsyn till maktaspekter och att formerna för inkludering och exkludering är 
ordnade hierarkiskt. Det finns skillnader på vilka arbeten människor får. Skillnader 
gällande löner, anställningsvillkor, i vilken grad man har uppgifter man är 
kvalificerad för, form för anställning och grad av autonomi i arbetet kan fångas 
med begreppen över/underordning. Då det gäller samtliga av dessa skillnader är 
situationen sämre för personer med utländsk bakgrund (Neergaard, 2006). Att få ut 
utlandsfödda i arbete handlar många gånger om att de går från exkluderande 
underordning till inkluderande underordning där de finner sin plats på en etniskt 
segmenterad arbetsmarknad.  
 

Värdering av utlandsföddas kompetens 

Ett antal studier har kunnat belägga att utlandsföddas kompetens ofta antingen 
undervärderas eller felbedöms. Många utlandsfödda är visserligen sysselsatta inom 
det yrkesområde som ligger inom ramen för deras utbildning men har arbeten på 
lägre nivå än vad som motsvarar deras kvalifikationer (Osman, 2006). Berggren & 
Omarson (2001) har undersökt arbetsmarknadssituationen för personer födda 
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utanför EU och EES-länderna. De studerade är mellan 26-45 år och har som minst 
en treårig högskoleutbildning. Studien visar att det är ovanligare bland utlandsfödda 
att ha ett arbete som motsvarar den kompetens man förvärvat genom utbildning. 
40 % av de utlandsfödda har ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå 
jämfört med 90 % för de personer som är födda i Sverige. 
 
En viktig skiljelinje för att hamna på rätt plats i arbetslivet tycks vara om man 
förvärvat utbildningen utomlands eller i Sverige. Invandrare som huvudsakligen 
studerat i Sverige tjänar ungefär lika mycket som infödda svenskar och antas därför 
ha fått fotfäste på den svenska arbetsmarknaden på en nivå som motsvarar deras 
kvalifikationer. Problemet är att utbildnings och yrkeserfarenheter från andra länder 
inte räknas och erkänns (Osman, 2006). Den systematiska nedvärderingen av 
utländsk kompetens jämfört med svensk gäller framför allt personer utbildade inom 
samhällsvetenskap, ekonomi och juridik. Dessa personer får så gott som 
rutinmässigt höra att deras utbildningar inte har något marknadsvärde i Sverige och 
att det enda som återstår är att sadla om och börja med något annat. Men även 
personer utbildade inom bristyrken som exempelvis vården måste gå igenom en 
lång process innan de kan återfå sina legitimationer (Integrationsverket, 2 002:13). 
Att det har stor betydelse vilken utbildning man har med sig visar även det 
empiriska materialet. Mariana, som jurist, skulle behöva läsa om hela utbildningen 
medan hennes man och även Diaz, som är civilingenjörer, inte alls behövde 
komplettera sina utbildningar. Loredana har en utbildning som det inte finns någon 
motsvarighet till i Sverige och det har varit svårt för henne att få arbete.  
 
Helgessons (2000) undersökning visar att det hos utlandsfödda akademiker finns en 
stor frustration över byråkrati och brist på vägledning om hur man bär sig åt för att 
värdera och komplettera sin utbildning. För att kunna ta tillvara utländsk 
kompetens på den svenska arbetsmarknaden är tidsaspekten av stor betydelse. 
Vägledningsprocessen mot arbetslivet skulle behöva starta i ett tidigare skede. 
Möjligheten att få ett kvalificerat arbete efter 5-7 år i Sverige avtar drastiskt. 
Utbildningar och erfarenheter blir inaktuella och självförtroendet har ofta blivit 
sämre. Det är därför viktigt att inslussningen mot arbete inte drar ut på tiden i 
onödan. I den nya organisation som är på gång i Linköping kommer vägledningen 
mot arbetslivet att starta från dag ett i flyktingintroduktionen. Detta skulle kunna 
öka förutsättningarna för att utlandsfödda har en större möjlighet till att kunna få 
ett arbete inom sitt kompetensområde.  
 
Majoriteten av personerna som kommer till Resurstorget i dagsläget har inte högre 
utbildning. Helena påpekar att Resurstorget därför ibland brister när det gäller 
vägledningen av dessa personer. I den nya organisationen, när vägledningen mot 
arbetslivet påbörjas i ett tidigare skede, är det rimligt att förvänta sig att denna 
grupp kommer att öka. För Resurstorgets del kan det därmed vara angeläget att 
utveckla sin kompetens, sina rutiner och nätverk för att kunna lotsa utlandsfödda, 
högutbildade personer på ett bra sätt. 
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 Hur en etniskt segmenterad arbetsmarknad växer fram är en komplex process. Vad 
man kan skönja är att kraven på anställningsbarhet och att reaktivt anpassa sig till 
arbetsmarknadens krav tycks krävas av invandrad arbetskraft i större utsträckning 
än av svensk. Neergaard (2002) menar att den process som leder till en etniskt 
segmenterad arbetsmarknad utgår från ett grundantagande, att invandrad 
arbetskraft är reservarbetskraft. På den svenska arbetsmarknaden tycks den mest 
ses som en buffert att ta till för att hantera arbetskraftsbrist. Man kan fråga sig om 
det bara är när det uppstår akut brist inom ett yrkesområde (ex läkare) som man 
sätter in resurser för validering eller komplettering av utbildning. Det skulle kanske, 
även i andra fall, behöva ligga i samhällets intresse att söka ta tillvara den 
kompetens och de erfarenheter personerna har med sig från sina hemländer. 
Ytterligare resonemang angående detta återkommer längre fram i uppsatsen.  
 

Sociala nätverk och praktik 

Allt fler arbeten förmedlas via informella kontakter. Enligt Tovatt (2006) är 
rekrytering via sociala nätverk en av de största barriärerna mot att skapa jämlika 
villkor på arbetsmarknaden och har en central roll för exkludering av personer och 
grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. I Sverige sker 60-85 % av alla 
tjänstetillsättningar via informell rekrytering. Detta är fallet framför allt inom den 
privata sfären och industrin, hos arbetsgivare med få anställda och vid tillfällen då 
tjänster med höga krav på kompetens tillsätts. Inom offentlig sektor används 
formella rekryteringsvägar i större utsträckning, men även där tillsätts runt hälften 
av tjänsterna via informella kontakter.  
 
Då man kommer till ett nytt land saknar man i stor utsträckning de sociala nätverk 
som skulle kunna vara betydelsefulla för att kunna få ett arbete. Detta är också 
något som Helena poängterar som speciellt då man ska vägleda utlandsfödda 
personer. Man kan dock inte bara dra slutsatsen att de grupper som missgynnas på 
arbetsmarknaden brister i sina nätverk. Det handlar också om att nätverken är 
etniskt segmenterade. Givet en etniskt uppdelad arbetsmarknad innebär det att 
utlandsfödda genom sina nätverk slussas in i arbetsmarknadens lågstatusjobb 
(Tovatt, 2006).  
 
För att stärka individens nätverk skulle möjligheten till att göra praktik kunna vara 
avgörande. Detta är något som både Helena och Mariana poängterar. Det är också 
en av de vanligaste åtgärderna som används för att underlätta invandrares 
integration på arbetsmarknaden (Franzén & Johansson, 2004). Gällande om 
personer kommer att kunna få ett arbete motsvarande sin kompetens skulle då 
valet av praktikplats kunna utgöra en kritisk punkt. För Diaz kommer hans 
möjlighet till praktik på företag X förmodligen vara avgörande för att han ska 
kunna få ett arbete motsvarande sin kompetens. Kanske hade också Marianas 
arbetsliv sett annorlunda ut om hon inte, som jurist, hade fått sin praktik i 
Missionskyrkan.   
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Enligt Franzén & Johansson (2004) finns det olika föreställningar om vad praktiken 
egentligen ska syfta till. Om den huvudsakligen syftar till att stödja språkinlärningen 
kanske valet av praktikplats ses som mindre viktigt. Ibland ses också praktik som en 
åtgärd som ska bidra till en önskvärd försvenskning. Ett relaterat begrepp i det 
sammanhanget är ”social kompetens” som ganska ofta återfinns i 
integrationsprogram för utlandsfödda. Helena ger uttryck för en liknande 
uppfattning när hon nämner betydelsen av praktik för att kunna lära sig arbetslivets 
sociala koder. 
  
Franzén & Johanssons (2004) studie visar att de praktikplatser som erbjudits de 
utlandsfödda ofta representerar en smal sektor av svensk arbetsmarknad. Det 
handlar i huvudsak om arbeten med låga kvalifikationskrav och står sällan i relation 
till den kompetens och de erfarenheter som personerna har med sig från sina 
hemländer. Om praktiken syftar till att vara en väg in i arbetslivet är det en riskabel 
strategi att, oberoende av personernas bakgrund, rekrytera flertalet praktikplatser 
inom okvalificerade arbeten. Efter flera år i svenskundervisning och efter en eller 
flera praktikperioder i okvalificerade jobb är den kompetens och den erfarenhet 
personen hade med sig från sitt hemland så inaktuell att den inte längre har något 
konkurrensvärde.   Detta väcker frågor om vilka konsekvenser valen av praktik kan 
få. Kan okvalificerad praktik leda till en inlåsning i okvalificerade framtida jobb? I 
så fall startar utvecklingen mot en etniskt segmenterad arbetsmarknad redan på 
praktikstadiet. 
 

Identitet, empowerment och agency 

En persons livsberättelse kan förstås som ett reflexivt skapande av den egna 
självidentiteten (Lindgren et al, 2001). Den egna livsberättelsen påverkas av den 
egna självreflektionen som i sin tur är påverkad av interaktionen med andra 
människor och av strukturen i samhället (Plummer, 1990). Identitet och 
identitetsskapandet ses då som en process där historia, nutid och framtid ingår 
(Lindgren et al, 2001). Giddens (1996) menar att självförverkligande är det mest 
fundamentala för identiteten. Stora förändringar, som att flytta till ett annat land 
och att där tvingas att helt byta karriär, får troligen stora konsekvenser för en 
persons identitet och självbild. Helgesson (2000) uttrycker det som att personerna 
får en degraderad självkänsla. De personer hon studerat har känslan och 
erfarenheten av att det bara är kunskaper inhämtade i Sverige som räknas. Att 
behöva börja om från början tar flera år i anspråk och innebär ett kraftigt försämrat 
självförtroende. Att gå från specialist till praktikant känns som ett nederlag. Helena 
uttrycker det också som att det är en sorg för personen att frångå den utgångspunkt 
de hade i sitt hemland och börja söka sig andra vägar här i Sverige. Både Diaz och 
Loredana utstrålar en stolthet över den utbildning de har med sig från sitt hemland. 
Det är en del av dem själva, en del av deras identitet. Att inte få ett arbete 
motsvarande den nivå de är utbildade för skulle förmodligen påverka båda deras 
självbild kraftigt i negativ bemärkelse.  
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Många flyktingar och invandrare som kommit till Sverige har inte haft möjlighet till 
arbete eller till full delaktighet i samhället. Att inte få sin kompetens och de 
erfarenheter man har med sig erkända eller värdesatta leder förmodligen till en 
reducerad självkänsla och till känslor av maktlöshet. Många som kommer till 
Resurstorget befinner sig i det tillståndet. Coachningen genom Resurstorget syftar 
därför till att stärka individen som aktör. Det handlar om att personen ska återvinna 
tron på den egna förmågan, maktgöras och utveckla ett mer aktivt förhållningssätt 
till den egna arbetslivsplaneringen. Här kan begreppen empowerment och agency 
beaktas. Empowerment, i den här situationen, handlar om att stärka individen utan 
att för den skull beröva honom eller henne ansvaret för den egna livssituationen 
(Hallqvist, 2004). Agency handlar om en individs eller en grupps förmåga till att 
göra avsiktliga val (Alsop, Bertelsen & Holland, 2005). Mariana påpekar, helt i linje 
med perspektivet, vikten av att som arbetsmarknadskonsulent hålla sig i 
bakgrunden, att vara ett stöd men att det är personen själv som gör jobbet.  
 
Empowerment handlar om maktgörande och omfattar de aktiviteter som är 
inriktade mot att öka människors kontroll över sina liv. Detta innebär att 
människor betraktas som subjekt och som kapabla att styra sina liv. Det handlar 
dels om en utveckling mot ett speciellt sätt att tänka om sig själv och dels om att 
man uppmärksammar att det finns en möjlighet att de omgivande strukturerna kan 
förändras (Lundberg & Starrin, 1997). Det finns alltså förutsättningar för att genom 
reflektion och handling förändra sitt liv även om det finns en hel del strukturella 
begränsningar (Lindgren et al, 2001). 
 
Ett centralt drag för ett empowermentperspektiv är att vägen från beroende till 
oberoende fokuseras. Empowerment är både en process och ett mål. Detta innebär 
att perspektivet inte bara fokuserar på människans tillstånd av upplevd egenmakt, 
kontroll och självtillit utan även på att förstå den process genom vilken man 
kommit dit (Lundberg & Starrin, 1997). Hur blir då en människa ”empowered”? 
Hur ser vägen från beroende till oberoende ut? Hutcinson och Lord (1997 
refererade i Holmström, 2000) har identifierat ett antal steg i vad de benämner som 
den psykologiska empowermentprocessen. Från början upplever individen 
maktlöshet i förhållande till sin livssituation, är passiv och befinner sig i en 
beroendeställning. Särskilda händelser eller situationer medverkar till att individen 
blir medveten om sin situation, når kunskap om sig själv och försöker finna nya 
vägar. För att sedan kunna börja agera i enlighet med sitt nya medvetande finns ett 
behov av stöd från andra. I och med detta stöd ökar upplevelsen av valfrihet och 
kontrollen över det egna livet ökar. Individen blir mer bekant med nya roller och är 
mer aktiv i sökandet efter nya vägar. Resultatet av detta blir att individen blir mer 
delaktig och anser sig kunna tillföra något i de sammanhang där hon eller han 
verkar. 
 
Agency definieras som en individs eller en grupps förmåga till att göra avsiktliga val 
(Alsop et al, 2005). För att kunna göra avsiktliga val behöver individen ha en 
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möjlighet till att kunna föreställa sig olika alternativ. Detta uppnås genom 
empowermentprocessen. Agency skulle här kunna ses som en synonym till eller 
som ett resultat av en empowermentprocess där individen når ökad kunskap om sig 
själv och sin omvärld. Agency kan dock inte bara ses på det sättet. Även då en 
individ har en förmåga att göra avsiktliga val är det inte säkert att han eller hon kan 
utnyttja denna förmåga fullt ut. Givet att de utlandsfödda är utlämnade åt en hel del 
strukturella förhållanden räcker det således inte bara med att stärka individen som 
aktör. Här kan man föra en diskussion om hur en persons agency samspelar med 
de strukturella förutsättningarna vilket påverkar styrkan i själva 
empowermentprocessen. 
 
Helena och Mariana arbetar på olika sätt för att stödja individen till ökad egenmakt. 
De bygger upp en relation med deltagaren, gör en noggrann kartläggning av 
personens kompetens och intresseområden, de hjälper personen med den egna 
reflektionen kring arbetslivsplaneringen. Denna kartläggning kan sägas motsvara 
det steg i empowermentprocessen då individen blir mer medveten om sig själv och 
sin situation och försöker finna nya vägar. Detta är det första steget för att en 
person ska bli ”empowered”, det vill säga uppleva ökad egenmakt och få en ökad 
kontroll över sitt liv. Både Helena och Mariana menar att detta är ett steg i 
processen som måste få ta tid. Båda uttrycker också en oro för ökade påtryckningar 
om snabba resultat och om en större mängd deltagare per 
arbetsmarknadskonsulent. Helenas erfarenhet är att om man skyndar på den här 
processen blir det bakslag och man får börja om från början. Man tjänar på att ta 
sig den tiden!  
 
Nästa steg i empowermentprocessen handlar om att personen nu behöver stöd för 
att också kunna börja agera i enlighet med sitt nya medvetande. 
Arbetsmarknadskonsulenten stöttar nu personen när det gäller, som Helena säger, 
att rusta personerna med det som behövs, rusta dem för jobb. För detta använder 
de sig av de verktyg som finns, exempelvis möjlighet till arbetsträning eller praktik. 
De hjälper också till med de praktiska delarna av arbetssökandet, som att skriva 
CV, och i kontakterna med arbetsförmedling och med arbetsgivare. Mariana 
beskriver också hur hon för varje lite framsteg arbetar med att bekräfta och 
motivera personen. Stödet är således både praktiskt och psykologiskt.  
 
Arbetsmarknadskonsulenterna arbetar mycket med att betona det egna ansvaret för 
arbetslivet och för den egna försörjningen. Det är personen själv som är ansvarig 
för att söka finna en väg att försörja sig och för att vara med och bidra i samhället. 
För de personer som hamnat i bidragsberoende är det därför viktigt att förmedla 
detta ansvar, att utmana samtidigt som man stödjer och motiverar. 
 
Diaz är en person som själv är väldigt drivande och aktiv. Trots detta behöver han 
stöd för att lotsas in i det svenska arbetslivet. Han har behövt praktisk vägledning 
och han har behövt stöd för att behålla sin motivation och drivkraft. Chefen på 
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Diaz praktikplats har varit tydlig med att det är Diaz själv som måste kämpa för att 
lyckas, något som Diaz upplevt som positivt. Attityden ligger i linje med ett 
empowermentperspektiv där individen ses som kapabel att ta ansvar för sitt eget 
liv.       
 
För att introduktionen in i arbetslivet ska kunna vara lyckosam behöver personen 
som ska introduceras vara delaktig i planeringen, individen måste sättas i centrum. 
Loredana har för det mesta skaffat sina praktikplatser på egen hand. Den 
praktikplats hon inte varit delaktig i att välja visste hon redan från början inte skulle 
passa henne. Även om de övriga praktikplatserna inte lett fram till arbete har det 
ändå lett henne vidare i reflektionen kring den egna arbetslivsplaneringen och nu 
fått henne att bestämma sig för att läsa vidare på universitetet.  
 
Loredana har inte varit på Resurstorget förrän nu då hon läser in sin 
gymnasiekompetens. Kanske hade det kunnat vara ett stöd för att hon genom 
vägledning hade kunnat komma fram till ställningstagandet att läsa på universitetet i 
ett tidigare skede. Vändpunkten för Loredana blev när hon träffade en man med 
liknande utbildningsbakgrund som hon själv. Hon fick ta del av hans erfarenheter 
och fick idéer om hur hon skulle kunna gå vidare. Detta visar på att en modell för 
mentorskap skulle behöva utvecklas. Utlandsfödda högutbildade som fått arbete 
inom sitt kompetensområde skulle kunna fungera som mentorer för nyanlända 
personer med liknande utbildningsbakgrund. De kan ge uppmuntran, praktisk 
vägledning och hjälp med att skapa ett kontaktnätverk. Gutiérrez (2006) berättar 
om sina egna erfarenheter i ”All hjälp som jag skulle ha behövt från 
Arbetsförmedlingen men aldrig fick – min historia som arbetslös akademiker”. Han 
har identifierat två problem som har samband med att vara invandrare och 
arbetslös, att ha meriter som betraktas som luft och att sakna ett kontaktnätverk. 
Han hade behövt få kontakt med personer som arbetar inom specifika branscher 
och han hade velat träffa andra invandrare som hade varit framgångsrika. I stället 
fick han på arbetsförmedlingen träffa andra arbetslösa, deprimerade personer. 
 

Balans mellan aktör och strukturperspektiv 

Syftet med studien är att få kunskap om hur utlandsföddas möjlighet att få ett 
arbete i Sverige motsvarande sin kompetens kan underlättas. Detta kopplas också 
samman med ett resonemang om hur uppkomsten av en etniskt segmenterad 
arbetsmarknad skapas respektive motverkas. För att förstå de utlandsföddas 
möjligheter i svenskt arbetsliv behöver man se på den enskilde aktören men också 
på de specifika strukturella förutsättningar som gäller för de utlandsfödda. Att 
uppnå en balans mellan aktör och strukturperspektiv är således centralt för en 
gynnsam utveckling.  
 
Att individen sätts i centrum vid planeringen av arbetslivet är naturligtvis viktigt. 
En noggrann kartläggning av personens kompetens och erfarenheter, individuella 
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lösningar som gör att individen själv är aktiv och styr sitt eget arbetsliv 
(empowerment) är positivt för individen. Samtidigt finns det en fara i att enbart 
fokusera på individen och bortse från de strukturella hinder som alltjämt existerar.  
Ett ökat ansvar för individen främjar initiativförmågan och motverkar passivitet 
men kan också leda till att enbart personer med stort humankapital välkomnas. Å 
andra sidan, om utlandsfödda i stället definieras som en grupp med särskilda 
svårigheter och som därmed behöver särskilda satsningar finns risken att alla 
utlandsfödda, oavsett behov, blir satta i olika åtgärder som många gånger 
passiverar, ”patientifierar” och leder till bidragsberoende. Helena ger uttryck för en 
liknande uppfattning då hon menar att deltagandet i vissa grupper för invandrare 
ibland bidrar till att frånta personerna den egna drivkraften.    
 
Då man är intresserad av hur individen ska kunna stärkas kan Giddens (1997) 
begrepp emancipatorisk politik och livspolitik vara användbara. Emancipatorisk 
politik kan sägas handla om strukturella förutsättningar och handlar om en strävan 
efter att befria individer och grupper från de hinder som på ett negativt sätt 
begränsar deras livsmöjligheter. Den emancipatoriska politiken ställer krav på 
jämlikhet, rättvisa och deltagande. Livspolitik förutsätter en viss nivå av 
emancipatorisk politik men medan den emancipatoriska politiken handlar om 
livsmöjligheter så handlar livspolitiken om hur individen väljer att förvalta dessa 
möjligheter. Giddens menar att en emancipatorisk politik måste förbindas med en 
livspolitik, en självförverkligandets politik. I vår tid är, menar Giddens (1996) 
självförverkligande det mest fundamentala för identiteten. Livspolitik handlar om 
de livsbeslut som påverkar självidentiteten och är på så sätt en politik för 
självförverkligande.  
 
Man skulle kunna se det som att erbjudandet om coachning genom Resurstorget 
representerar en emancipatorisk politik. Coachningen syftar till att förbättra 
förutsättningarna för de individer och grupper som har en svag ställning på 
arbetsmarknaden, att öka deras möjligheter. Det kan också vara ett stöd för 
individen att utifrån de egna livsstilsvalen kunna förvalta dessa möjligheter, det vill 
säga en livspolitik. Det är i det här sammanhanget intressant att se vilka möjligheter 
som verkligen finns för individen. Begreppen kan vara användbara för att fånga in 
brytpunkten mellan aktör och strukturperspektiv då det gäller de utlandsföddas 
möjligheter i arbetslivet. För att kunna ta tillvara den kompetens och de 
erfarenheter de utlandsfödda har med sig samt för att motverka att en etniskt 
segmenterad arbetsmarknad skapas krävs åtgärder som sätter individen i centrum 
samtidigt som ett arbete bedrivs för att skapa mer jämlika förutsättningar.        
    

Kritik mot en olikcentrerad mångfaldsdiskurs 

Att individen sätts i centrum innebär att en människa bemöts som en unik individ 
och inte som tillhörande en viss grupp. Vi har tidigare konstaterat att detta är 
positivt men att man också behöver ta hänsyn till de strukturella förutsättningar 
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som gäller för de utlandsfödda. Visst är det då anmärkningsvärt att den rådande 
mångfaldsdiskursen inte innefattar någon av dessa aspekter. Istället betonas 
människors olikheter på grundval av just etnicitet. Diskursen lyfter fram speciella 
(kulturella) kompetenser hos de utlandsfödda. Huvudbudskapet är att mixen av 
olikheter på arbetsplatsen innebär konkurrensfördelar och effektivitetsvinster för 
organisationen (De los Reyes, 2001). Att utlandsfödda anses bära med sig andra 
kompetenser än våra innebär nästan med automatik en föreställning om att de 
därmed inte anses ha våra kompetenser. En mångfaldsdiskurs som laddas med 
föreställningar om olikheter riskerar därmed att etablera en hierarkisk ordning och 
att, istället för att skapa lika möjligheter, skapa och befästa en ojämlik rangordning i 
arbetslivet.  
 
Mångfaldsdiskursen bör förstås i en kontext där marknadskrafterna får ett ökat 
inflytande samtidigt som detta också innebär en tillbakagång när det gäller politiska 
och strukturella insatser. Den flyttar fokus från tanken om lika möjligheter på 
arbetsmarknaden till att istället handla om en fullständig tro på marknadsprinciper. 
Diskursen bidrar till att fördunkla och ignorera de strukturella förutsättningarnas 
betydelse för social ojämlikhet genom att istället poängtera (och överdriva) 
mångfaldens betydelse för lönsamhet (Wrench, 2006). 
 
Samtidigt med en ökande individualisering definieras och stigmatiseras alltså de 
utlandsfödda som grupp. De är således exponerade i en dubbelbottnad diskurs. 
Rähtzel (2006) beskriver hur unga människor med invandrarbakgrund per 
definition konstrueras som ett problem. Medan de, i kontakt med olika 
samhällsinstitutioner, uppmanas att som individer utveckla sina kunskaper är de 
samtidigt stämplade som problematiska och oförmögna på grund av sitt ursprung. 
En konstruktion som förvägrar dem deras individualitet.  
 
För att trenden mot en etniskt segmenterad arbetsmarknad inte ska förstärkas 
måste talet om mångfald utgå mer från ett rättviseperspektiv än från ett 
lönsamhetsperspektiv. En mångfaldsdiskurs med betoning på lönsamhet ger också 
rätten att inte satsa på mångfald om detta inte visar sig vara lönsamt. Strategier för 
integration i arbetslivet måste också formuleras utan att stigmatiserade 
uppfattningar om olikheter befästs. De los Reyes (2001) menar att för detta fordras 
en förskjutning i fokus från individer och grupper till de strukturella mekanismer 
som skapar segregation, exkludering och underordning i arbetslivet. 
 

Arbetslinjen i fokus 

Den process som leder till en etniskt segmenterad arbetsmarkand menar Neergaard 
(2002) utgår från ett grundantagande. Invandrad arbetskraft ses som 
reservarbetskraft. Det är en buffert att ta till då arbetskraftsbrist uppstår. Kraven på 
att säkra sin anställningsbarhet och att anpassa sig till arbetsmarknadens behov 
tycks därför krävas i större utsträckning av utlandsfödd arbetskraft än av svensk. På 
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så sätt slussas utlandsfödda, ofta oavsett kompetens, in mot arbetsmarknadens 
bristyrken och lågstatusjobb. 
  
Frågan är vad ett ökat fokus på arbetslinjen som medel för integration får för 
konsekvenser när det gäller utlandsföddas möjligheter att få ett arbete motsvarande 
sin kompetens. Enligt logiken, inkludering via lönearbete, anses utlandsfödda 
personer integrerade om de har ett arbete. Det spelar då kanske mindre roll om 
personen är läkare eller jurist och tvingas jobba som städare eller pizzabagare. Vad 
innebär detta utifrån ett rättviseperspektiv? Är det bara när det uppstår brist inom 
ett område (ex läkare) som vi är intresserade av att ta tillvara den kompetens och 
den erfarenhet personerna har med sig från sina hemländer? Ska vi annars inte låta 
personerna försöka finna en plats i arbetslivet på den nivå de är utbildade för?  
 
Loredana har inte haft något riktigt arbete sedan hon kom till Sverige. Det är ett 
dilemma. Om en person vill ha ett arbete motsvarande sin kompetens tar det 
kanske längre tid att komma i egenförsörjning. När man kommer till ett nytt land 
har man sämre förutsättningar som aktör på arbetsmarknaden. Upp till vilken nivå 
ska detta kompenseras för? Ett ökat fokus på arbetslinjen i samband med 
integration riskerar här att komma i konflikt med ett rättviseperspektiv och med 
tanken om att ta tillvara människors kompetens och låta dem utvecklas i enlighet 
med sina karriärbehov. 
 
I den nya organisation som är på gång att startas upp i Linköping kommer 
vägledningen mot arbete att påbörjas redan från dag ett i flyktingintroduktionen. 
Detta är säkert till stora delar positivt. Man kan då fånga upp personens egen 
drivkraft och arbeta mer långsiktigt när det gäller lotsningen ut i arbetslivet. Den 
nya organisationen tycks också öppna upp för mer flexibla lösningar för individen. 
Högutbildade ska, enligt Mariana, få en möjlighet att praktisera inom sitt 
kompetensområde och samtidigt lära sig språket. Det finns då en möjlighet för 
personen att bibehålla sin kompetens och sin självkänsla. Rätt kontakter kan vara 
värdefulla för hur arbetslivet sedan gestaltar sig.  
 
Å andra sidan är Resurstorget en enormt resultatstyrd organisation. Kraven på att 
fler personer ska ut i arbete ökar. Kraven på att det ska gå fortare ökar också. 
Mariana påpekar vikten av att praktikplatser ska kunna leda vidare till jobb. Den 
tanken kommer säkert ibland att komma i konflikt med en strävan efter att 
människor ska få utvecklas inom sitt kompetensområde. Det kanske ligger närmare 
till hands att styra in människor till de områden där det är brist på arbetskraft.  Både 
Mariana och Helena uttrycker också en oro för att ett ökat antal deltagare per 
person ska bidra till att de inte kan stödja personen på samma sätt som tidigare. 
Kanske bidrar den nya organisationen, på gott och ont, till att individen i större 
utsträckning tar ett ansvar för sin egen anställningsbarhet.         
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Ett rättvist system? 

Marknaden som idé har en stor genomslagskraft i dagens samhälle och formar allt 
mer vårt sätt att tänka. Ett nytt samhälle håller på att växa fram där 
marknadskrafterna får ett allt större inflytande, staten förlorar i makt och inte 
minst, där individen utsätts för en ökad press (Garsten & Jacobsson, 2004). Rätten 
till välfärd kopplas allt mer samman med arbetets marknadsvärde och skärper 
kraven på individen att säkra sin anställningsbarhet (Osman, 2006). Detta synsätt 
omformulerar också statens roll. En fördelningspolitisk ideologi och en strävan 
mot ett jämlikt utfall har, även när det gäller integrationspolitiken, fått ge vika för en 
ideologi driven av marknadsekonomiska incitament som istället fokuserar på lika 
möjligheter. Det vill säga att skapa en rättvis spelplan för individernas aktörsskap 
(Schierup, 2006). Detta är samma resonemang Giddens (1997) är inne på då han 
menar att en emancipatorisk politik måste förbindas med en livspolitik. 
 
Resonemanget är inte helt oproblematiskt. Enligt synsättet anses ett visst mått av 
social ojämlikhet vara ett sunt incitament för innovation, entreprenörskap och 
individuell karriärmotivation (Schierup, 2006). Det är då inget som hindrar att de 
personer som bättre tar tillvara på de möjligheter som erbjuds också får det bättre 
ställt. Visst är det så att jämlikhet inte alltid behöver innebära likhet. Ett ”jämlikt” 
system kan i vissa fall till och med skapa ojämlikhet genom att alla ska omfattas av 
samma bestämmelser. Helgesson (2000) ifrågasätter om det verkligen innebär 
jämlikhet att alla invandrare ska ha samma svenskundervisning, att ingen kan söka 
jobb förrän hon/han klarat SFI eller att ingen i Sverige ska få studielån efter 48 års 
ålder (Helgesson, 2000). Diaz goda förutsättningar för att kunna få ett arbete 
motsvarande sin kompetens beror säkert till stor del på att han kunnat läsa och 
praktisera parallellt. Mariana efterfrågar även hon en större flexibilitet när det gäller 
högutbildades introduktion i arbetslivet. Det fästes inte alltid vikt vid att 
högutbildade har lätt för att läsa och därför skulle kunna ta sig igenom kurserna i en 
snabbare takt.  
   
Problemet är att det tycks, i stort sett, omöjligt att skapa en rättvis spelplan. Alla 
aktörers handlingar eller ansträngningar ger inte samma resultat. För det första är 
de utlandsfödda försvagade som aktörer. Det är svårt att komma ifrån att flytten till 
ett nytt land med ett nytt språk innebär en humankapitalförlust för den enskilde 
individen. Upp till vilken nivå ska detta kompenseras för?  Lägg sedan till alla de 
strukturella mekanismer som skapar segregation, exkludering och underordning i 
arbetslivet. Dessa innefattar ofta generella tendenser i arbetslivet som drabbar de 
utlandsfödda i större utsträckning. Överdrivna språkkrav och krav på social 
kompetens kan fungera som svepskäl för att inte anställa utlandsfödda (Helgesson, 
2000). Ökad rekrytering genom sociala nätverk inkluderar vissa grupper men 
exkluderar andra. Synen på de utlandsfödda som arbetskraftsreserv gör att de, 
oavsett kompetens, slussas in mot bristyrken. En etniskt segmenterad 
arbetsmarknad skapas och återskapas i dessa processer. 
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Vilka sociala ojämlikheter ska då tillåtas? Hur kan marknadsekonomiska incitament 
bidra till en gynnsam utveckling utan att det bidrar till en ökad utslagning och en 
ökad segregation i arbetslivet? Enligt Rawls Rättviseteori (2005) ska endast sociala 
ojämlikheter tillåtas som är till fördel för de minst gynnade i samhället 
(differensprincipen). Ojämlikheter som inte uppfyller detta syfte uppnår inte kraven 
för ett rättvist system. Detta innebär en viss reglering av marknadskrafternas 
inflytande. Företräde framför denna princip har dock principen om lika möjligheter. 
Enligt min tolkning skulle det innebära att ingen grupp kan beskäras i sina 
möjligheter till förmån för en annan, mer förfördelad, grupp. Det innebär att vissa 
åtgärder, exempelvis kvotering, för att bryta det strukturella mönstret inte skulle 
vara helt förenligt med rättvisa.  
 
För att kunna åstadkomma förändringar på en strukturell nivå kanske man ibland 
behöver vidta åtgärder som beskär möjligheterna för redan gynnade grupper. 
Rekrytering via sociala nätverk, exempelvis, har en betydande roll för exkludering 
av personer och grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Exkluderingen 
av somliga är kopplat till inkluderingen av andra. Tovatt (2006) menar att om 
exkluderingen av utsatta grupper ska minska måste de processer som reproducerar 
inkluderingen av redan gynnade grupper upplösas parallellt. Rawls teori om rättvisa 
och fokuseringen på lika möjligheter istället för lika utfall ter sig här som ett relativt 
harmlöst instrument för att bryta de strukturella mekanismer som skapar en etniskt 
segmenterad arbetsmarknad. Det finns en risk att man, i allt för stor utsträckning, 
bortser fån de strukturella mekanismerna och att individen alltjämt blir utlämnad åt 
sig själv och sin egen förmåga. 
 
Hur kan man då skapa ett rättvist system? Hur finner vi balansen mellan aktör och 
strukturperspektiv när det gäller att förbättra utlandsföddas förutsättningar och för 
att förhindra att en etniskt segmenterad arbetsmarknad skapas? Ett ökat fokus på 
individens eget ansvar och den egna drivkraften är välbehövligt. Ett system som är 
överdrivet omhändertagande passiverar och leder lätt till bidragsberoende. 
Samtidigt finns det en fara i att allt mer betona individens skyldigheter och ansvar. 
Om det egna ansvaret ökar utan att man parallellt arbetar aktivt med att förbättra 
de strukturella förutsättningarna blir det definitivt inte rättvist. En betoning på 
individens ansvar och kravet på anställningsbarhet riskerar då istället att leda till och 
att legitimera en ökad utslagning av utlandsfödda personer på arbetsmarknaden. 
 

Slutsatser 

För att introduktionen in i arbetslivet ska kunna vara lyckosam behöver individen 
sättas i centrum vid planering och i vägledningssammanhang. En noggrann 
kartläggning av personens kompetens, intresseområden och möjligheter på 
arbetsmarknaden samt uppbyggandet av en personlig relation kan vara avgörande 
för att introduktionen in i arbetslivet ska vara lyckosam.   
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Att få tillgång till ”rätt” kontaktnätverk kan vara avgörande för att en person ska 
kunna få ett arbete motsvarande sin kompetens. Valet av praktikplats utgör en 
kritisk punkt och har stor betydelse för det fortsatta arbetslivet.  
 
En modell för mentorskap för högutbildade skulle behöva utvecklas. Utlandsfödda 
högutbildade som fått arbete inom sitt kompetensområde skulle kunna fungera 
som mentorer för nyanlända personer med liknande utbildningsbakgrund. Det 
finns då en möjlighet att ta del av erfarenheter, få tips och idéer samt få hjälp med 
att bygga upp ett kontaktnätverk. 
 
En större flexibilitet när det gäller introduktionen in i arbetslivet kan vara 
avgörande för att en person ska kunna få ett arbete motsvarande sin kompetens. 
Exempelvis skulle högutbildade kunna göra praktik inom sitt kompetensområde 
samtidigt som de läser svenska. Att vägledningen mot arbetslivet börjar i ett tidigare 
skede är positivt för att personens egen drivkraft ska tas tillvara och för att 
personens kompetens fortfarande ska vara aktuell.  
 
Ett ökat fokus på arbetslinjen som medel för integration riskerar att komma i 
konflikt med ett rättviseperspektiv och med en strävan efter att personer ska kunna 
få ett arbete motsvarande sin kompetens. Att få ett sådant arbete kan vara svårare 
och det tar längre tid att komma i egenförsörjning. I takt med högre resultatkrav 
kan det ligga närmare till hands att styra in personerna mot de områden där det 
råder brist på arbetskraft. 
 
Ett ökat fokus på individens ansvar är välbehövligt för att ta tillvara personens egen 
drivkraft och för att motverka att människor hamnar i passivitet och 
bidragsberoende. Om man inte samtidigt arbetar aktivt med att förbättra de 
strukturella förutsättningarna för utlandsfödda riskerar dock en ökad betoning på 
individens ansvar att leda till en ökad utslagning i arbetslivet. Det riskerar då också 
att förstärka trenden mot en etniskt segmenterad arbetsmarknad.     
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Missiv 

 
Hej! 
 
Jag heter Charlotte. Jag har fått förmånen att, i samarbete med Resurstorget, 
undersöka utlandsfödda personers förutsättningar på svensk arbetsmarknad. Jag 
undrar därför om du är villig att delta i en intervju för detta ändamål.  
 
Jag som genomför denna undersökning går på Personal och Arbetsvetenskapliga 
programmet på Linköpings universitet och denna undersökning kommer även att 
ligga till grund för min D-uppsats som beräknas bli färdig under våren. 
 
Intervjun kommer att ta högst en timme. Plats bestämmer vi gemensamt, lokaler på 
Resurstorget finns att tillgå. Intervjuer kommer troligen att genomföras från och 
med vecka 16 och framåt. Om samtycke finns kommer intervjuerna att spelas in för 
att underlätta bearbetning av materialet. Alla uppgifter kommer att hanteras och 
presenteras konfidentiellt. Ditt deltagande som intervjuperson är naturligtvis 
frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande. Förhoppningen är 
att resultatet ska komma till nytta. I detta skulle ditt bidrag som intervjuperson vara 
väldigt värdefullt.  
 
Om du är villig att delta i intervjun kommer jag att höra av mig till dig för att 
bestämma tid och plats. Om du har frågor innan du bestämmer dig är du 
välkommen att höra av dig.  
 
Med vänlig hälsning Charlotte Flyckt 
 
Tfn: 000-000 00 eller 0000-00 00 00 
 
E-mail: chafl000@student.liu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide för högutbildade utlandsfödda personer 

 
 

 
1. Hur ser din arbetslivshistoria ut? Vad arbetade du med i ditt hemland och 

vad arbetar du med nu? 
 

2. Hur har vägen mot arbete sett ut sedan du kommit till Sverige? 
 

• Arbetssökande 
• Arbetsmarknadsåtgärder (ex praktik) 
• Studier 
• Uppbyggande av nätverk, kontakter 
• Upplevelse av hur kompetens och erfarenheter värderas i Sverige 

(konkret/praktiskt, känslomässigt) 
 
Vad fick du vara med om hos Resurstorget? 
 

• Motivation/psykiskt stöd  
• Praktisk vägledning/information 

 
3. Hur känner du inför din arbetslivssituation i dag? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3: Intervjuguide arbetsmarknadskonsulenter 
 
 
 

1. Vad innebär det att arbeta som arbetsmarknadskonsulent? Vad är uppdraget? 
På vilket sätt är det speciellt att vägleda utlandsfödda personer 

 
2. Vad kan ni på Resurstorget bidra till? På vilket sätt kan du stödja personen i 

vägen mot arbete? Praktiskt/Emotionellt (motivera, kunskap om regler…) 
 

3. Vad kan vara avgörande för att en högutbildad utlandsfödd person ska 
kunna få ett arbete motsvarande sin kompetens? 

 
4. På vilket sätt kan du stödja personen att kunna få ett arbete motsvarande sin 

kompetens? 
 

• Värdering av utbildning och kunskap om vad som ev. behöver kompletteras 
• Underlätta för nätverksbyggande och skapande av kontakter 
• Val av praktikplats 
• Stöd vid kontakter med arbetsgivare  
 
5. Hur tänker du när det gäller avvägningen att personen så snabbt som möjligt 

ska komma i arbete/egenförsörjning kontra att personen ska försöka få ett 
arbete motsvarande sin kompetens? Hur ser du på ditt uppdrag?  

 
6. Vad kan vara avgörande för att en person väljer att inrikta sig på arbeten 

som inte motsvarar hans/hennes kompetens? 
 

7. Hur påverkar det en person att sadla om och söka sig till yrken som inte 
motsvarar hans/hennes kompetens? 

 
 
 
 
 
 


