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Förord 
Denna C-uppsats är sista uppgiften för att slutföra kandidatexamen. Jag vill tacka min handledare 
Janicke Andersson som redan från första dagen vi träffades gjorde en planering som vi kom 
överens att följa. Tack vare denna tidsplanering så har jag haft möjligheten att kunna skriva detta 
arbete som det var planerat. Jag vill även tacka familj, vänner och bekanta för deras starka stöd 
och förståelse. Ett extra tack till de arbetssökande akademikerna som ställde upp på intervjuerna i 
studien. 
 
Det har varit framgångsrikt att arbeta med denna uppsats. Jag har tagit lärdom om hur vägen till 
ett arbete kan vara för en nyexaminerad akademiker. Då jag själv är akademiker blir det intressant 
att se hur jag skall gå till väga med min jobbsökningsprocess när jag tar examen. 
 
Besnik Mustafa 
Norrköping 
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Inledning 
Arbetslösheten bland akademiker ökar med oroväckande siffror. Enligt studier har arbetslösheten 

bland akademiker med mer än två års eftergymnasial utbildning ökat med nästan 100 procent 

mellan april år 1994 och april år 2005.1 Enligt dessa siffror var akademikerna öppet arbetslösa 

eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program. Det är kanske på tiden att sluta ha för stora 

förhoppningar om att en akademisk utbildning är en garanti om en säker plats på 

arbetsmarknaden. Svårigheterna för nyexaminerade akademiker att få kvalificerade jobb har väckt 

blandade reaktioner i arbetsmarknadspolitiken. Den stora diskussions frågan har varit hur 

Arbetsförmedlingen visat brister när det gäller att få ut akademiker till arbetsmarknaden. 

 

Jag har för avsikt med denna studie att ta reda på vad de arbetslösa akademikerna har för 

uppfattning om hur det är att ta sig in på arbetsmarknaden. Samt hur de upplever sina kontakter 

med Arbetsförmedlingen.  

 

Syfte  
Det övergripande syftet med denna studie är att försöka studera hur arbetssökande akademiker 

upplever att det är att ta sig in på arbetsmarknaden. För att kunna besvara på följande 

frågeställningar har jag valt att intervjua arbetssökande akademiker.  

 

Min första frågeställning handlar om hur arbetssökande akademiker upplever sin situation utan 

arbete, samt vilka förhoppningar de har om att ta sig in i arbetsmarknaden. Den andra 

frågeställningen handlar om deras relation med Arbetsförmedlingen. Den tredje frågeställningen 

handla om hur de utlandsfödda akademikerna upplever att ta sig in på arbetsmarkanden? 
 

Frågeställning  
Frågeställningen jag kommer att utgå ifrån blir då:  

• Hur upplever informanterna att det är att ta sig in i arbetsmarknaden? 

• Vilka nackdelar och fördelar har informanterna om att vara skrivna på 

Arbetsförmedlingen som arbetssökande, samt vilken relation dem har haft med deras 

arbetsförmedlare?  

                                                 
1 Saco-undersökning: Akademikernas arbetslöshet har ökat med 100 procent (2005) s. 1 
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• Hur upplever informanterna med utländska bakgrunder att det är att ta sig in på 

arbetsmarknaden? 

 

Avgränsningar  
Jag har valt att studera arbetssökande akademiker utexaminerade mellan åren 2007 och 2008. 

Efter avslutad utbildning har de varit arbetssökande på Arbetsförmedlingen, vilket innebär att de 

har varit arbetslösa mellan 3 till 6 månader. Jag ville att informanterna skulle vara relativt 

nyexaminerade för att se hur de har gått tillväga med arbetssökandet. Intervjuerna med 

informanterna i studien genomfördes i städerna Linköping och Norrköping. 

 

Disposition  
I första delen av studien presenteras syfte och frågeställningar. Sedan kommer ett metodavsnitt, 

där jag presenterar hur jag har gått till väga med intervjuer och transkribering. Därefter följer 

etiska reflektioner samt en diskussion om begreppen validitet och reliabilitet. Efter det kommer 

presentation av informanter. Sedan lyfter jag fram tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Därefter kommer analysdelen med insamlad empiri och en avslutande 

diskussion.  

 

Bakgrund  

Arbetslöshet och statistik 
Arbetslösheten under 1990-talet bidrog till en negativ förändring av arbetslivet och 

arbetsmarknaden i Sverige.2 Sysselsättningen bland befolkningen var väldigt låg och 

välfärdsstaten utsattes för hårda påfrestningar vilket ledde till att samhällsproblemen blev ganska 

omfattande.  Arbetslöshetskonsekvenserna syntes tydligt inte minst på svaga grupper som hade 

det svårt ekonomiskt innan krisen började. Arbetsmarknadspolitiken upplevde sitt svåraste 

årtionde någonsin för att försöka sysselsätta så många människor som möjligt som hade hamnat 

utanför arbetsmarknaden.3 

                                                

 

 
2 Wetterberg, Gunnar, Arbetet-Välfärdens grundval, Kristianstad (2004) s. 56 
3 Ibid s. 69 
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Arbetsmarknadsläget försämrades kraftigt och nedgången varade längre än tidigare år av 

arbetslöshet och ekonomisk kris. Det var en dramatisk förändring som påverkade stora delar av 

det svenska samhället. Det blev även en kraftig förminskning av socialförsäkringssystemet där 

olika ersättningar som till exempel a-kassaersättning och barnbidrag minskade. Då krisen 

påverkade välfärdssystemet blev det tuffare regler för dem som sökte någon form av bidrag för 

att försörja sig.4 Andelen socialbidragstagare ökade också under krisen, fast inte i samma 

utsträckning som arbetslösheten.  

 

Konsekvenserna av arbetslösheten blev omfattande. Den öppna arbetslösheten såsom den mätts 

genom statistiska centralbyråns arbetsundersökningar steg från 2,7 procent år 1991 till 8,0 

procent år 1994.5 Ungefär 40 procent av dem som befann sig i arbetsförålder år 1991 drabbades 

av 90-talets massarbetslöshet. Detta motsvarar cirka 1,8 miljoner människor som stod utanför 

arbetsmarkanden fram till år 2000.6 Den kraftiga uppgången i arbetslösheten berodde inte bara på 

fallande efterfrågan på arbetskraft utan även på internationella konjunkturförändringar.  

 

Man kan säga att 1990-talets massarbetslöshet påverkade befolkningen och samhället på ett 

negativt sätt, detta skapade en dyster framtidsbild. Konsekvenserna blev inte bara 

samhällsekonomiska utan även människors hälsa och självförtroende påverkades negativt.7 De 

som blev långtidsarbetslösa under en lång period hade svårt att komma ut på arbetsmarknaden 

igen, och situationen blev svårare för den arbetslöse att bli motiverad till att söka nytt arbete igen 

då man var arbetslös under en längre tid. 

 

Den långa perioden med hög arbetslöshet är kanske på väg mot sitt slut. Det stora trendbrottet 

kom år 2005 då arbetslöshetssiffrorna sjönk i landet tack vare den ekonomiska utvecklingen.8 

Detta bidrog till att dagens arbetsmarknadsläge dock ser ljusare ut än på många år. Om man ska 

se något positivt i det hela, är att arbetskraften kommer att öka ytterligare när 40-talisterna går i 

pension. Vilket gör att möjligheterna att få jobb för dem som är akademiker kommer att vara 

mycket större än tidigare. 

 

 
                                                 
4 Björkman, Jenny, Den svenska välfärdesmodellen- Utveckling eller avveckling?, Stockholm (2003) s. 14 
5 Wetterberg, Gunnar, Arbetet-Välfärdens grundval, Kristianstad (2004) s. 46f 
6 Björkman, Jenny, Den svenska välfärdesmodellen- Utveckling eller avveckling?, Stockholm (2003) s. 16 
7 Jönsson, Leif Roland, Arbetslöshet ekonomi och skam, Lund (2003) s. 31f 
8 Jonas, Olofsson & Eskil, Wadensjö, Arbetslöshet, Avesta (2005) s. 92 
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Metod  
I det här avsnittet presenterar jag den metod jag har valt. Därefter följer en beskrivning av 

grundad teori som redskap att reflektera och analysera empirisk data. Vilket följs av en 

redogörelse för intervjuernas genomförande samt etiska överväganden.  

 

Metodval 
För att beskriva informanternas upplevelser av arbetsmarknaden så har en kvalitativ 

undersökning varit passande för studien. Med en kvalitativ undersökning menar Bryman att 

tonvikten oftast ligger på intervjuer.9 Den empiriska delen i studien bygger på kvalitativ insamlat 

intervjumaterial. Jag har även använt mig av litteratur och språk artiklar för att få en bredare 

kunskap om den svenska arbetsmarknaden.  

 

Det insamlade datamaterialet består av sju intervjuer med arbetslösa akademiker. Informanterna 

är två killar och en tjej med etnisk bakgrund, samt de övriga fyra informanterna är svensk födda. 

För studiens bästa tyckte jag att det var väldigt viktigt att ha med etnisk födda informanter för att 

se om deras bakgrund eller deras namn hade någon betydelse för deras framtida arbetsmarknad. 

Det var inte lätt att få tag på arbetssökande akademiker, men tackvare nära vänner och bekanta så 

fick jag möjligheten att komma i kontakt med dem.  

 

Grundad teori  
Jag har använt mig av analysmetoden grundad teori för att koda och kategorisera mitt 

intervjumaterial. Grundad teori som metod är ganska vanlig inom samhällsvetenskapliga studier 

och jag tyckte att den lämpar sig bäst för studiens syfte och frågeställningar. 

Grundad teori presenterades år 1967 av Barney Glaser och Anselm Strauss. Sedan dess har 

metoden utvecklats och förklarats i olika riktningar.10 Grundad teori kan ses som en positivistisk 

forsknings metod, där inhämtat empiri bearbetas så objektivt som möjligt.11  

 

Metoden tillämpar sig bäst i kvalitativ forskning, vilket ger mig möjligheten att få svar på mitt 

syfte och frågeställningar.  Syftet med grundad teori är att skapa nya teorier utifrån sitt material, 

                                                 
9Alan, Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö (2001) s .249 
10 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad Teori, Stockholm (2003) s. 30 
11 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad Teori, Stockholm (2003) s. 33 
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detta genom att man analyserar och kodar materialet för att utveckla idéer. Att koda innebär att 

som forskare ställer frågor till sitt material.12 Dessa frågor kan vara: Vad är det som beskrivs i 

texten? Vad är det som sägs? När man kodar sitt material finner man olika teman eller kategorier 

som kan ligga till grund för studien, samt att idéer och tänkesättet utvecklas. 

 

Inledningsvis är man öppen när man börjar arbeta med kodningen. I senare skeende börjar man 

finna intressanta teman eller kategorier. Det är viktigt ha en röd tråd från början till slut när man 

analyserar med grundad teori.13  

 

Intervjugenomförande   
Som jag påpekade tidigare är denna studie en kvalitativ forskning, vilket innebär att kvalitativa 

intervjuer ligger som grund i studien.14 Inom kvalitativa intervjuer är intresset riktad mot den 

intervjuades ståndpunkter. Eva Fägerborg menar att man ska alltid tala om syftet med studien 

och till vilket ändamål det kommer att användas.15 Jag meddelade informanterna om studiens 

syfte, och sedan delade jag ut ett intervjukontrakt med vetenskapsrådets etiska 

förhållningsregler.16  

 

För att intervjuerna skulle bli mer innehållsrika ställde jag följdfrågor till informanterna. Eftersom 

jag inte hade förberett många frågeställningar, passade följdfrågorna utmärkt för att samla in 

ytterliggare empiri. Fem av informanterna som var arbetslösa gick fortfarande till universitet för 

att inte vara helt sysslolösa i väntan på ett arbete. De övriga två respondenterna var för det mesta 

hemma då de var slitna efter utbildningens slut. Sammanlagt tog det 10-15 minuter att genomföra 

varje intervju. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare. Efter att jag hade genomfört 

intervjuerna så transkriberade jag intervjumaterialet. Att transkribera innebär att översätta och 

gestalta talat språk till skriftlig text.17. I mitt fall skrev jag ut allt som hade sagts under 

intervjutillfället.  

                                                 
12 Ibid s. 37 
13 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad Teori, Stockholm (2003) s. 45 
14 Alan, Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö (2001) s. 299 
15 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, Lund (1999) s. 58 
16 http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html 2008-03-02 
kl 12:43 
17 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, Lund (1999) s .69 

http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html
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Etiska överväganden  
För att höja studiens kvalité har jag följt de krav på forskningsetik som Vetenskapsrådet ställer 

upp i sina forskningsprinciper. 18 Jag anser att dessa regler är väldigt grundläggande.  För att 

minska risken för negativa konsekvenser informerad jag som jag påpekade tidigare innan varje 

intervjutillfälle muntligt för mina informanter om de etiska principerna.  

 

Informanterna kommer att framträda anonymt i denna studie. Enligt Konfidentialitetskravet ska 

personens identitet och personuppgifter förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem.19 Därför har jag valt att ge informanterna fingerade namn i studien. 

                                                

 

Jag meddelade informanterna att deras medverkan kommer att användas till forskningssyfte och 

att de kan ta del av det färdigställda materialet. Nyttjandekravet understryker att materialet som 

handlar om enskilda personer bara skall användas till forskningsändamål.20   

 

Enligt Samtyckekravet ska forskaren meddela informanten om deras medverkan och att 

deltagandet är frivilligt.21 Jag informerade informanterna om att dem kunde avsluta när dom 

kände för det. Därför fick informanterna själva bestämma hur mycket de ville medverka i studien. 

 

Validitet och Reliabilitet 
Ett av de viktigaste forskningskriterierna inom samhällsvetenskapliga studier är validitet och 

reliabilitet. Dessa två kriterier gör att man stärker studiens trovärdighet. Bryman påpekar att 

validitet eller giltighet innebär att man endast undersöker det som är syftet med 

undersökningen.22 Att man som forskare mäter det som avses mäta. Reliabilitet eller tillförlighet 

innebär att resultatet från en undersökning som man genomför blir detsamma om man skulle 

genomföra undersökningen på nytt.  

 

 
18 http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html 2008-03-02 
kl 12:43 
19 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, Lund (1999) s. 51 
20 Ibid s. 51 
21 Ibid s. 52 
22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö (2001) s. 43 

http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html
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Bryman delar in begreppet validitet i tre olika kategorier, intern validitet, extern validitet och 

begreppsvaliditet. Intern validitet handlar oftast om frågor rörande kausalitet eller 

orsaksförhållande. Extern validitet handlar om frågor ifall resultatet från en undersökning kan 

generaliseras utöver den speciella undersökningskontexten. Begreppsvaliditet handlar oftast om 

huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna.23 

 

Eftersom jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar angående arbetssökande 

akademikers situation så känner jag att jag har uppnått syftet med studien och på så sätt har jag 

mätt det som jag från början skulle mäta i denna studie. 

 

 

Presentation av informanter 
I det här avsnittet presenterar jag informanterna som har medverkat i studien. Som jag nämnde 

tidigare kommer informanterna att vara anonyma och presenteras med fingerade namn. Samtliga 

av mina informanter har läst på Linköpings universitet. Informanterna i studien har olika 

akademiska bakgrunder, vilka återfinns inom exempelvis filosofiska samt tekniska fakulteten. Jag 

börjar med att presentera informanterna i den ordning intervjuerna genomfördes. 

 

Adis är 26 år och har en femårig universitetsutbildning. Adis har varit skriven på 

Arbetsförmedlingen som arbetssökande nästan fyra månader efter att han avslutande sina studier 

på universitetet. 

 

Lisa är 25 år och har studerat tre och ett halvt år på universitetet. Lisa har tagit sin examen 

höstterminen 2007, och har sedan dess varit skriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. 

 

Andreas är 25 år och har studerat fyra och ett halvt år på universitetet. Han har varit 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen i fem månader. 

 

Enrique är 28 år och har studerat tre år på universitetet. Enrique har varit arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen över fyra månader. 

 

Nadia är 27 år och har studerat tre och ett halvt år på universitetet. Nadia har varit 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen sedan hon tog examen. 
                                                 
23 Ibid s. 44 
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Dennis är 26 år och har studerat fyra och ett halvt år på universitetet. Dennis har varit 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen i fem månader. 

 

Robert är 27 år och har studerat fyra år på universitetet. Han har varit skriven på 

Arbetsförmedlingen som arbetssökande över fem månader. 

 

Tidigare forskning  
I det här kapitlet kommer tidigare forskning att presenteras. Den tidigare forskningen som jag 

använder är dels en rapport som är skriven av Ossian Wennström och Johanna Diehl som heter 

Kundperspektiv på Arbetsförmedlingen och dels Ungdomar i arbetslivet av Inger Danilda. Samt en rapport 

som heter Invandrare på den svenska arbetsmarknaden som är utarbetad av Alireza Behtoui. Den 

sistnämnda forskningsrapporten presenterar jag i min studie då tre av mina informanter har 

annan etnisk bakgrund än svensk. Med denna studie vill jag få en övergripande bild av hur 

arbetsmarknaden ser ut idag för invandrare i Sverige. 

 

Kundperspektiv på arbetsförmedlingen 
Tidigare forskning inom detta ämne är väldigt begränsad. Det har gjorts många studier om 

arbetslöshet och dess konsekvenser, men någon kvalitativ forskning om arbetslösa akademiker 

har det varit svårt att finna. Jag har använt mig av Ossian Wennströms och Johanna Diehls 

rapport som heter Kundperspektiv på Arbetsförmedlingen24.  Ossian Wennström är utredare och 

ansvarar för arbetsmarknadsfrågor inom SACO, och Johanna Diehl var praktikant vid SACO 

hösten 2004 när denna rapport skrevs. Studien bygger på tolv gruppsamtal med sammanlagt 60 

arbetssökande akademiker. Huvuddelen av deltagarna var i åldrarna 30 till 50 år, samtliga var över 

20 år och någon var över 60 år. Denna rapport handlar om hur arbetssökande akademiker 

upplever sina kontakter med Arbetsförmedlingen, samt hur de skulle vilja att Arbetsförmedlingen 

fungerade om de själva fick bestämma. Resultatet i rapporten redovisas i olika avsnitt, med olika 

teman. Deltagarnas uppfattning om Arbetsförmedlingen har varit olika, en stor del av 

informanterna tyckte att arbetsförmedlaren var oftast stressad och deras tid per arbetssökande var 

mycket begränsad.  

 
                                                 
24 Rapport: SACO Kundperspektiv på Arbetsförmedlingen (2005) s. 4 
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Ungdomar i arbetslivet  
Inger Danilda som är redaktör för denna rapport menar att ungdomsarbetslösheten har ökat på 

senare år på grund av att många väljer att utbilda sig längre än tidigare generationer vilket gör att 

flera ungdomar etablerar sig allt senare på arbetsmarknaden. Detta innebär att 

ungdomsarbetslösheten drabbar i högre utsträckning också akademiker.25 Eftersom en stor del 

går vidare till fortsatta studier efter gymnasiet. Trots att många av ungdomarna i dagens samhälle 

är högre utbildade och har rätt kvalifikationer så kan en stor del uppleva att det är svårt att 

komma ut på arbetsmarknaden eller få en praktikplats.26 

Något som behövs för att komma in i arbetsmarkanden är personliga kontakter menar Danilda. 

Det sociala nätverket har en stor betydelse idag för arbetsmarknaden då 60-85 procent av alla 

arbeten tillsätts genom kontakter.27 

 

Invandrare på den svenska arbetsmarknaden  
I denna rapport skriver Alireza Behtoui om arbetsmarknadssituationen för invandrare i Sverige. 

Han påpekar vilka faktorer som ligger bakom invandrarnas höga arbetslöshet samt vilka åtgärder 

som behöver komma till förslag.28 Han anser att en svag integrering i arbetslivet innebär också 

svag integrering i andra avseende. Vidare menar Behtoui att invandrarnas arbetslöshet i Sverige är 

dubbelt så hög som svenskarnas arbetslöshet. Detta innebär att invandrarnas ekonomiska och 

sociala problem ökar på grund av arbetslösheten.29 

 

Den ökande arbetslösheten bland invandrare håller på att ge klasskillnader och etniska förtecken i 

samhället. Behtoui anser att om invandrarna kommer in i arbetsmarknaden kommer samhället i 

sikt tjäna på det, tack vare deras kunskaper. Invandrarna själva är medvetna om dessa 

missförhållanden som råder i landet men kan dock inte påverka sin situation genom de 

demokratiska institutionerna.30 Invandrarna har ingen politiskt eller fackligt inflyttande i Sverige 

vilket gör att deras anknytning till arbetsmarknaden och samhället är svag. Denna rapport är 

relevant för min studie då tre av informanterna i studien har utländska bakgrunder. 

                                                 
25 Inger, Danilda, Ungdomar i arbetslivet, Stockholm (2006) s. 7 
26 Ibid s. 8 
27 Inger, Danilda, Ungdomar i arbetslivet, Stockholm (2006) s. 21 
28 Alireza, Behtoui, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden, Stockholm (1999) s. 9 
29 Ibid s. 5 
30 Ibid s. 6  
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Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel kommer jag att närmare gå in på de teoretiska perspektiv som jag använder mig av 

i studien. Följande teorier kommer att definieras samt klargöras, Etnicitet av Thomas Hylland 

Eriksen, Arbetslöshet och sysselsättning bland invandrare som är skriven av Göran Sidebäck, Lars 

Sundbom och Stefan Vikenmark, Stigma av Erwin Goffman samt Social kapital av Pierre Bourdieu 

och Alireza Behtoui. 

 

Etnicitet  
Eftersom jag har informanter i studien med utländskbakgrund har jag valt att definiera begreppet 

etnicitet utifrån Hylland Eriksen. Det finns många teoretiker som försökt att förklara begreppet 

etnicitet men definitionerna skiljer sig från teoretiker till teoretiker.  Det de alla har gemensamt är 

dock att de ser etnicitet som ett sätt att klassificera individer och människor.  Enligt 

Nationalencyklopedin kan etnicitet ses som två olika begrepp, dels det traditionella som handlar 

om nation och ras och dels etnicitet som formas av mångfald och olikhet.31  

 

Hylland Eriksen anser att etnicitet inte är av naturen givet utan en konstruktion som uppstår och 

får mening genom sociala förhållanden och möten mellan människor.32 I sin bok Etnicitet och 

nationalism redogör Hylland Eriksen för begreppet etnicitet.  Begrepp som exempelvis etnicitet, 

etnisk och etnisk grupp har fått en större legitimitet, detta dels på grund av att begrepp som ras 

anses vara förlegat samt att ras kan uppfattas att ha en negativ betydelse. Hylland Eriksen 

förklarar begreppet på följande sätt: 
 

Etniciteten är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som 

kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper med vilka de har ett minimum av 

regelbundet interaktion.33 

 

Hylland Eriksen menar här att när kulturella skillnader påverkar samspelet mellan 

gruppmedlemmar har deras sociala relationer ett etniskt inslag. Själva ordet etnicitet härstammar 

från grekiskans ethnos och användes mellan 1300 talet till 1800 talet för att beteckna rasmässiga 

                                                 
31 Nationalencyklopedin: www.ne.se 2008-04-24 
32 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, Falun (1998) s. 15 
33 Ibid s. 22 

http://www.ne.se/
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särdrag.34 Således går det att förstå begreppet etnicitet som ett sätt att tala om och differentiera 

olika folkgrupper åt. Hylland Eriksen gör en intressant gränsdragning utifrån detta synsätt. Han 

menar att oavsett vilken form av gruppidentitet som det talas om så måste den alltid definieras i 

dikotomin till det som är annorlunda, det vill säga i förhållande till dem som inte är medlemmar 

av den egna av gruppen.  Utifrån denna grundsyn så är etnicitet en aspekt av en relation och inte 

något som har med vissa utmärkande egenskaper hos olika grupper. Dessa utmärkande 

egenskaper får man enbart när gruppen ser sina egenskaper utifrån vad andra har respektive inte 

har.  Det kan ofta beskrivas som ett gränsdragande. Den etniska identitetens utseende beror på 

vem det är som definierar den, in- eller ut-gruppen.35 

Arbetslöshet och sysselsättning bland invandrare  
Fram till mitten av 1970-talet hade invandrarna i Sverige en minst lika god förankring på 

arbetsmarknaden som majoritetsbefolkningen. Sedan dess har invandrarnas 

arbetsmarknadssituation försämrats betydligt. Hög arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad har, 

enligt forskarrapporter och myndighetsstatistik, under de senaste decennierna alltmer blivit något 

som förknippas med invandrarskapet.36 

 

I rapporten presenteras två studier som belyser invandrarnas situation på den svenska 

arbetsmarknaden. Den ena studien är regionalt avgränsad till befolkningen i Mälardalen, dvs. 

Södermanlands och Västmanlands län. Den andra avser befolkningen i hela landet. Resultatet 

som forskarna presenterar är följande. Andragenerationsinvandrarna (med minst en förälder som 

är född utomlands), som har haft hela sin uppväxt i Sverige och som har gått i svensk skola, är 

drabbade av arbetslöshet i högre utsträckning än personer som har två svenskfödda föräldrar.  

 

Arbetsmarknadssituationen för utomnordiska och utomeuropeiska invandrare är svår. De har en 

lägre sysselsättning och högre arbetslöshet än motsvarande befolkningsgrupper i Sverige. Det 

finns dock mycket stora variationer mellan arbetsmarknadssituationen för invandrare från olika 

länder. Även invandrare med hög utbildning och lång tid i Sverige har en sämre situation än 

jämförelsegruppen med infödda svenskar.37 Det finns ett starkt samband mellan den tid 

invandrarna har vistats i Sverige och deras situation på arbetsmarknaden vad gäller sysselsättning 

och arbetslöshet.  

                                                 
34 Ibid s. 12 
35 Ibid s. 19 
36 Forskningsrapport: Arbetslöshet och sysselsättning bland invandrare (2000) s. 5 
37 Ibid s. 6 
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Social kapital  
Begreppet social kapital har en mängd olika definitioner i litteraturen. Dock har de flesta 

sociologerna något gemensamt när de definierar begreppet och menar att det handlar om en 

samling av relationer som en individ har med andra. Sociala nätverk som till exempel 

familjerelationer, arbetskamrater eller klasskamrater kan definieras som socialt kapital. Enligt 

Bourdieu så knyter det sociala kapitalet individen samman och skapar normen för vad som är 

acceptabelt beteende.38 Socialt kapital finns endast mellan de band som uppstår bland individer i 

en grupp. Till skillnad från ekonomiskt eller kulturellt kapital så kan inte socialt kapital lagras i 

materiella resurser anser Behtoui. Det social kapital en person eller en grupp tillägnar gör att 

möjligheterna för att delta i nya nätverk, där andra har liknande socialt kapital ökar. Socialt kapital 

och socialt nätverk är ganska betydelsefullt för arbetsmarknaden i dagens samhälle, eftersom de 

flesta arbetsplatserna förmedlas informellt. Därför har socialt kapital stor betydelse för 

rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden.  

 

Bourdieu menar att en invandrare som kommer till ett nytt samhälle, där han eller hon har andra 

erfarenheter eller kapital än majoriteten som bor där, måste omvandla sig för att bli en accepterad 

medlem i det nya samhället. Därför spelar utbildning en stor roll för individens möjligheter att 

komma in i samhället och därmed bli accepterad. Behtoui påpekar att grupper som invandrare 

har det svårare att få jobb, därför är utbildning och arbetserfarenheter enormt viktiga för att 

komma in i arbetsmarknaden. Personer med stor socialt kapital har större chans till fast jobb eller 

högre lön.39 Socialt kapital har stor betydelse för arbetsmarknaden då det gäller formella och 

informella kontakter för jobb. 

 

Stigma  
Erwin Goffman skriver i sin bok Stigma – den avvikandes roll och identitet om hur antikens greker 

skapade termen stigma genom att bränna tecken på mänskliga kroppar. Detta tecken betydde att 

det var någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status.40  Tecken bars oftast 

av de stigmatiserade personerna som var socialt marginaliserade eller kriminella. Goffman menar 

att en stigmatiserad person avviker från samhällets förväntningar på ett icke önskvärt sätt.  

                                                

 

 
38 Pierre, Bourdieu, Kultursociologiska texter, Stockholm (1986) s. 249 
39 Alireza, Behtoui, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden, Stockholm (1999) s. 44 
40 Erwin, Goffman, Stigma – den avvikandes roll och identitet, Stockholm (2001) s. 11 
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När en främling befinner sig i vår närvaro kan vi se om han/hon tillhör en kategori som är 

avvikande från det normala. På så sätt stämplar vi individen genom att sätta ett stigma. 

Stigmatiserade personer betraktas som mindre värda av samhället. En person som besitter ett 

stigma har oftast svårt att dölja den när han/hon kommer i samspel med andra individer.41 Den 

stigmatiserade personen känner sig oftast normal då han/hon är i umgänge med personer som 

besitter samma typ av stigma, eller när han/hon är med vänner eller familj som känner till hans 

stigma. 

 

Goffman delar upp tre faser av stigman som man kan lägga märke till. De första är det kroppsliga 

missbildningar av olika slag. Den andra karaktäriserar personliga karaktären, exempelvis 

arbetslöshet, missbruk och alkoholism. Det tredje är tribala eller stambetingade stigmat, som 

tillexempel religion, nation och etnicitet.42   

 

Vidare påpekar Goffman att ett stigma kan både vara synligt och osynligt. Med synligt stigma 

menar han tillexempel hudfärg eller fysiska handikapp. Människor som lever med ett synligt 

stigma får oftast utstå fördomar eller utanförskap från samhället, Goffman kallar det för 

misskrediterande situationer.  Det osynliga stigmat kan tillexempel vara dolt handikapp, men om 

man blir avslöjad kan situationen för den stigmatiserade personen bli smärtsam anser Goffman 

som betecknar dessa situationer som misskreditabla. 

 

Eftersom två av informanterna med utländskbakgrund anser att dem har blivit behandlade på ett 

dåligt sätt på grund av det utländska namnet då de har sökt arbete på ett företag via mail, så 

kommer stigmateorin in i studien som en form av diskriminering. 

 

Analys  
Analysen grundar sig på de sju intervjuer som har genomförts med arbetssökande akademiker 

samt litteratur och artiklar som har varit användbara för studien. Resultatet kommer att 

presenteras med följande teman: Vägen till arbete, här beskriver informanterna sin situation som 

arbetslös och hur de upplever att det är att ta sig in i arbetsmarknaden. Kontaktnät, här beskriver 

informanterna vilka kontakter dem har haft för att kunna komma ut till arbetsmarknaden. Fördelar 

och nackdelar med Arbetsförmedlingen, här berättar informanterna om vad som har varit positivt med 

                                                 
41 Ibid s. 58f 
42 Ibid s. 14 
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Arbetsförmedlingen och vilken relation dem har haft med arbetsförmedlaren samt vad som har 

varit mindre bra då da har varit arbetssökande i Arbetsförmedlingen.  

Resultat  
I det här avsnittet presenteras resultatet av det sju insamlade intervjumaterialet som har gjorts 

med arbetssökande akademiker. Empirin kommer att presenteras i tre olika avsnitt med olika 

teman. 

 

Vägen till arbete 
Samtliga av informanterna upplevde att det var svårt att komma ut till arbetsmarknaden direkt 

efter avslutat universitetsutbildning. Enligt Arbetsmarknadsverket AMVs regleringsbrev skall 

Arbetsförmedlingen hjälpa dem som har varit arbetslösa under en längre tid. Särskilt prioriterade 

är arbetslösa ungdomar och personer med utländsk bakgrund.43 Informanterna anser att 

Arbetsförmedlingen inte har lagt ner mycket tid när det gäller deras situation som arbetssökande. 

En annan del av informanterna anser också att en praktikplats kan ge goda möjligheter för att få 

ett arbete efter avslutad utbildning. Adis praktiserade på ett företag innan han tog examen, men 

det var inte det han ville syssla med i framtiden: 

 
Innan studiernas slut så fick jag ett examensarbete på ett företag inom it och det var 

digitalboxbranchen och det hade passat min utbildning ganska bra då jag hade läst allt 

som har med elektroteknik att göra, så vi fick konstruera en digital mottagare. När 

examensarbetet tog slut så tyckte dom att vi hade gjort ett bra jobb så vi fick stanna kvar 

som programmerare istället men det var inte min utbildning så det var bara en 

provanställning i några månader för att se om jag skulle trivas och så. 

 

Citatet visar att Adis skulle jobba på det här företaget om han fick fortsätta som elektrotekniker, 

men istället fick han en annan inriktning som inte hade något med hans universitetsutbildning att 

göra. För informanten Anders var det inte lätt att hitta en praktikplats. Han fick söka på egen 

hand medan han var arbetssökande på Arbetsförmedlingen och lyckades till slut hitta en:  

 

                                                 
43 Rapport: SACO Kundperspektiv på Arbetsförmedlingen (2005) s. 10 
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Jag började att kontakta olika företag när jag var skriven på Arbetsförmedlingen för jag 

upplever att hjälpen från Arbetsförmedlingen är väldigt begränsad. De erbjuder hellre jobb 

som inte har nått med din utbildning att göra, men jag hade tur och fick en tjänst på ett företag 

som behövde programmerare och det passade mig väl men det varade bara några månader. 

 

Anders anser att Arbetsförmedlingen saknar ett större utbud av jobb än vad dem utsäger att de 

ska ha och menar på att Arbetsförmedlingens nätverk är begränsad. Han påpekar att det finns 

andra företag som hjälper akademiker mer än vad Arbetsförmedlingen gör när det gäller att 

komma ut till arbetsmarknaden. För informanten Lisa har Arbetsförmedlingen inte varit till 

någon hjälp till hennes framtida arbetsmarknad. Hon säger så här: 

 

Hmm efter att jag tog min examen så började jag att söka arbete på egen hand samtidigt 

som jag skrev in mig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande för jag kände att jag 

behövde ekonomiskt bistånd. Där hade jag kontakt med en handläggare som jag 

träffade en gång i månaden typ angående min situation som arbetslös, och han pratade 

om lediga jobb som fanns på deras hemsida, men jag hade redan tittat där. Så jag känner 

att om man vill hitta ett jobb eller en praktikplats så bör man göra det själv för 

Arbetsförmedlingen lägger inte så mycket tid på de. 

 

Detta citat visar att Arbetsförmedlingen är bra för det ekonomiska biståndet så länge man är 

arbetssökande. Informanten Enrique har upplevt att det har varit svårt att hitta ett arbete som 

motsvarar hans utbildning, samt att Arbetsförmedlingen inte är något jobbnätverk. 

 

Arbetsförmedlingen hjälper inte till dig att hitta jobb, Arbetsförmedlingen fungerar mer 

som en kontrollinstans, dom är inga förmedlare till att söka jobb, de är mer till a-kassa. 

 

Enrique betonar att Arbetsförmedlingen kontrollerar dig som är arbetssökande hos dem 

för att se hur du själv har gått till väga med sökandet efter arbete. De jobb som 

Arbetsförmedlingen erbjuder är från deras hemsida samt att det inte har något med din 

utbildning att göra. För informanten Dennis hittade Arbetsförmedlingen en ledig tjänst 

som motsvarade hans utbildning: 
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Efter bara några månader så hörde min handläggare på Arbetsförmedlingen av sig med 

positiva besked om att det fanns en ledig tjänst i Sundsvall, men problemet var att jag 

inte var beredd att flytta så långt ifrån min familj så jag var tvungen att tacka nej till det 

erbjudandet. 

 

För Dennis innebar det att han missade en bra chans till ett arbete då han tvingades att 

tacka nej på grund av en flytt. Hade den tjänsten varit i Stockholm hade jag tagit det jobbet 

påpekar Dennis. Det kändes lite för långt ifrån familjen och vänner om jag skulle flytta till 

Sundsvall.  

 

Arbetsförmedlingen levererar idag service genom tre kanaler, förmedlingens 

Internettjänster, kundtjänster samt den lokala Arbetsförmedlingen. Målet är att 

arbetssökande ska ha tid till en fördjupad service.44  

Samtliga av informanterna tyckte att vägen till ett arbete var svår då de flesta fick söka på 

egen hand. Arbetsförmedlingen var inte till stor nytta när det gällde deras framtida 

arbetsmarknad. En av informanterna fick gå på utbildningar som var anordnade av 

Arbetsförmedlingen för att lära arbetssökande att skriva personligt brev och CV. Han 

tyckte att det var onödigt att skriva ett CV efter att man har läst fyra år på universitetet. 

 

Vidare tyckte informanterna att en praktikplats ökade deras chans att komma ut till 

arbetsmarknaden, och därmed få stanna kvar på företaget om man gjorde ett bra intryck 

för arbetsgivaren. Informanterna tyckte också att Arbetsförmedlingen och 

arbetsförmedlarna hade begränsade tider när det gällde möten med arbetssökande. En av 

informanterna tvingades att tacka nej till en ledig tjänst på grund av att tjänsten fanns i en 

annan stad. En annan tyckte att Arbetsförmedlingen fungerade bara som en 

kontrollinstans då arbetsförmedlaren kontrollerar dig som arbetssökande hur du har gått 

till väga med din arbetssökning. 

 

 

 

                                                 
44 Rapport: SACO Kundperspektiv på Arbetsförmedlingen (2005) s. 5 
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Kontaktnät 
Att ha kontakter som är kopplade till arbetslivet kan vara väldigt viktigt för många för att 

kunna komma ut till arbetsmarknaden. Som jag påpekade tidigare tillsätts mellan 60 till 80 

procent av alla jobb informellt och via kontakter. Trots att det finns en lag att alla jobb ska 

meddelas genom annonsering eller via Arbetsförmedlingen.45  En del av informanterna 

fick sommarjobb tack vare att de hade föräldrar som var förankrade i arbetslivet och på så 

sätt kunde de jobba under sommaruppehållet. Informanten Dennis jobbade på hans fars 

företag när han hade sommaruppehåll från skolan: 

 

Varje sommarlov så jobbade jag på farsans företag under två till tre månader för att 

kunna klara mig som student. Fast det här jobbet hade inget med min utbildning att 

göra men jag hade inget val då jag sökte andra jobb men inte fick det. Jag är lyckligt 

lottad då jag har en förälder som fixade de här jobbet till mig, det tackar jag för. 

 

I ovanstående citat ser vi hur Dennis fick ett sommarjobb tack vare att han hade en 

förälder som var förankrad i arbetslivet. Sociala nätverk och kontakter är en viktig del av 

ungdomars etablering och karriär i arbetslivet.46 För personer med invandrarbakgrund 

visar forskning på området att tjänster som tillsätts via kontakter missgynnas menar 

Alireza Behtoui. Nadia som har bott i Sverige nästa hela sitt liv har haft svårt att ens få 

ett sommarjobb trots hennes goda språkkunskaper: 

 

Under tiden jag studerade så sökte jag sommarjobb där jag skickade personligt brev och 

cv men jag har aldrig fått ett jobb och jag sökte, jag sökte jobb som motsvarade min 

utbildning och såna jobb som inte hade med min utbildning att göra som tex klädaffär 

eller cafeteria. Men jag tror att oftast är det personer som har kontakter i arbetslivet eller 

föräldrar som jobbar som får jobbet utan att behöva söka. 

 

Citatet visar hur Nadia inte fick något jobb då hon inte hade några kontakter eller 

föräldrar som var kopplade till arbetslivet. Paulina de los Reyes menar att 

invandrarkvinnor med akademiska studier har större svårigheter att få ett arbete som 

                                                 
45 Inger, Danilda, Ungdomar i arbetslivet, Stockholm (2006) s. 21f 
46 Ibid s. 23 
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motsvarar deras yrkeskvalifikationer än både svenska kvinnor och invandrarmän.47 För 

informanten Robert har hans nära vän kunnat ordna ett jobb under den tiden han var 

student: 

 

Den tiden jag studerade på universitetet så jobbade jag lite extra på en av mina vänners 

företag och det tyckte jag var bra då man behövde lite extra knäck, men nu vill jag ha ett 

arbete som jag har studerat till och jag känner att det är svårt att få bara så där typ, de 

kanske lättare om man har kontakter på såna företag man vill jobba i. 

 

Detta citat visar betydelsen av det sociala nätverket i arbetslivet då Robert kunde jobba 

i en av hans vänners företag. Ett socialt nätverk är de relationer som direkt eller 

indirekt är kopplade till individen. Socialt nätverk kan bestå av familj, släkt, vänner, 

grannar och mycket mer.48 Informanten Enrique hade inte några direkta kontakter som 

kunde få ut honom på arbetsmarknaden: Han säger så här: 

 

Jag har upplevt att det har varit svårt för mig att fixa ett jobb då jag studerade på 

universitet. Jag har inte haft några kontakter som var kopplade till arbetsmarknaden och 

jag hoppades att Arbetsförmedlingen skulle hitta ett jobb till mig, men det har inte blivit 

så än för min del, men jag hoppas att det blir bra framöver, man får se det positivt. 

 

Citatet här förklarar betydelsen av det sociala nätverket då Enrique inte kunde komma 

ut till arbetsmarknaden då han inte hade några kontaktnät. Har du inget väl utvecklat 

socialt nätverk så har du det mycket svårare att få in en fot på arbetsmarknaden.49 

Behtoui anser att grupper som invandrare har svårt att komma in på arbetsmarknaden, 

därför spelar utbildning och arbetserfarenheter en stor roll om man ska komma in på 

arbetsmarknaden.  

Dagens ungdomar kommer allt senare in på arbetsmarkanden än tidigare generationer. 

Enligt Inger Danilda beror detta på att dagens ungdomar utbildar sig längre än den 

tidigare generationen.50 Trots utbildning och goda kvalifikationer är det alltid inte så 

                                                 
47 Paulina, de los Reyes, ”I skärningspunkten mellan genus och etnicitet”, i Arbetsmarknad och arbetsliv (nr 1, 1998) 
48 Inger, Danilda, Ungdomar i arbetslivet, Stockholm (2006) s. 23f 
49 Ibid s. 9 
50 Ibid s. 6-7 
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lätt att skaffa arbete. För att få någon form av jobb, som till exempel sommarjobb eller 

extrajobb så behövs personliga kontakter. Ungdomar med etniskbakgrund har svårt att 

komma in i arbetsmarknaden. Detta beror oftast på den miljö där ungdomarna växer 

upp i, som till exempel förorter med sociala problem och bristande språkkunskaper. 

När denna grupp med en annan kultur söker arbete så missgynnas de, eftersom de inte 

har ett välförgrenat socialt nätverk som ungdomar med ”svensk” bakgrund anser 

Behtoui.51 Sådant leder till att arbetsfördelningen i samhället vidmakthålls. 

Vidare betonade informanterna att det sociala nätverket spelade en stor roll om man 

ville komma ut till arbetsmarknaden direkt efter avslutande studier. Att ha föräldrar 

som var förankrade i arbetslivet betydde för de flesta informanterna att de kunde få ett 

sommarjobb under tiden som de studerade. En av informanterna med utländsk 

bakgrund fick inte något sommarjobb då hon sökte tre år i rad samt att hon hade inga 

direkta kontakter i arbetslivet. Hon upplevde att det kan ha med hennes namn att göra 

då hon hade mailat personligt brev och CV till olika företag och inte fått något svar 

tillbaka. Hon kände att hon hade diskriminerats på grund av det utländska namnet då 

hon sökte jobb på sådana företag som behövde sommarvikarier. Personer som 

stämplas på det sättet, stigmatiseras på grund av att han eller hon avviker från de andra 

i samhället.52  

Informanterna påpekade också att Arbetsförmedlingen erbjöd oftast tjänster som inte 

motsvarade deras utbildning. En av informanterna jobbade extra under den tiden han 

var student då hans nära vän fixade en tjänst på hans företag. Informanterna påpekade 

också att Arbetsförmedlingen inte fungerade som ett jobbnätverk eller ett sätt att hitta 

nya kontakter till ett arbete. 

 

Fördelar och nackdelar med Arbetsförmedlingen  
Informanternas kontakt med Arbetsförmedlingen och deras arbetsförmedlare har varit 

både positiv och negativ i många bemärkelser. En del av informanterna anser att deras 

tid med handläggaren har varit mycket begränsad och till ingen nytta när det gäller 

deras situation som arbetssökande. Andra tycker att Arbetsförmedlingen har varit bra 

när det gäller det ekonomiska biståndet. Informanten Adis säger så här: 

                                                 
51 Alireza, Behtoui, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden, Stockholm (1999) s. 26 
52 Erwin, Goffman, Stigma – den avvikandes roll och identitet, Stockholm (2001) s. 17 
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Den enda fördelen som jag hade med Arbetsförmedlingen var att jag behövde försörja 

mig så genom dom kontakta jag socialkontoret för att få ekonomisk bistånd, för själva 

kontakten med Arbetsförmedlingen har varit väldigt liten tycker jag. Och jag hade ingen 

a-kassa vilket betydde att jag kunde tacka nej till såna jobb som fanns i Norrland, 

Örnsköldsvik, Umeå. Hade jag haft a-kassa hade jag blivit tvingad att flytta där jobb 

erbjuds. 

 

I ovanstående citat kan vi se hur informanten Adis blev erbjuden jobb av 

Arbetsförmedlingen men valde att tacka nej då han inte ville jobba i Norrland. Adis hade 

ingen a-kassa då han var arbetssökande och behövde inte flytta där arbete inom hans 

utbildning erbjöds. Informanten Anders hade åsikter om hans relation med 

handläggaren: 

 

När jag träffade min handläggare för första gången så bestämde vi att vi skulle gör en 

handlingsplan när vi skulle ses igen, och det tyckte jag var bra men efter några möten 

med han så tyckte jag att våran kommunikation blev bara upprepande då jag fick berätta 

hur och var jag hade sökt jobb, men jag fick aldrig något vettigt tips av han själv 

förutom deras hemsida som alla känner igen som arbetslös. 

 

Citatet här visar hur missnöjd informanten Anders är efter några möten med 

arbetsförmedlaren. Deras relation har inte blivit bättre då handläggaren inte har lagt 

ner den tid som Anders hade förväntat av honom. Informanten Lisa påpekade tidigare 

att Arbetsförmedlingen var bra för henne då hon kunde försörja sig tack vare det 

ekonomiska biståndet hon fick. Däremot har hennes relation med arbetsförmedlaren 

inte varit så som hon hade förväntat sig att det skulle vara: 

 

I början så var det bra men efter några veckor så hörde han inte av sig när jag 

skickade mail till han och det tycket jag inte om då vi hade kommit överens att vi 

skulle göra så, för att behålla kontakten om min situation som arbetssökande. Och 

när han hörde av sig så var det efter några dagar. Så våran kommunikation har bara 

blivit sämre tycker jag då han inte bemöter mig som han gjorde i början. 
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Citatet här förklarar hur informanten Lisa har tappat förtroendet för sin 

arbetsförmedlare då han inte engagerat sig i hennes situation som arbetssökande. 

För informanten Robert har relationen med handläggaren blivit bara bättre. Robert 

säger så här: 

 

Vi har tillsammans gjort en handlingsplan som vi följer och de fungerar utmärkt 

tycker jag för hon lägger ner den tid jag behöver varje gång vi ses. Jag har flera gånger 

fått tips av henne vart lediga tjänster finns och jag känner att hon verkligen vill att jag 

ska hitta ett arbete som passar mig med den utbildningen jag har. 

 

I detta citat kan vi se hur Robert lovordar samarbetet med hans arbetsförmedlare. Även 

informanten Nadia har haft en bra relation med handläggaren då hon tycker att deras 

möten har varit framgångsrika för hennes fortsatta arbetssökning: 

 

Min handläggare på Arbetsförmedling har varit till god hjälp för mig, han har hela 

tiden uppmuntrat mig till att hitta ett arbete som jag är ute efter för han vet att det har 

varit svårt för mig att få ett jobb tidigare. Han ger mig tips hela tiden på lediga 

arbetsplatser och hur jag ska gå tillväga med sökningen, de uppskattar jag verkligen. 

 

I ovanstående citat ser vi hur Nadia kommer överens med hennes handläggare då han hela 

tiden finns där när hon behöver hans hjälp för att möjligtvis hitta ett arbete som motsvarar 

hennes universitetsutbildning.  

 

Under senare år har AMV fått utstå kritik när det gäller brister i Arbetsförmedlingens 

service samt hur kontroll och myndighetsutövningar hanteras.53 Orsaken till kritiken mot 

Arbetsförmedlingen har varit brister på likabehandling när det gäller arbetssökande, samt 

hur de senaste årets ökning av arbetssökande bidragit till att öka pressen på 

Arbetsförmedlingen.  

Sammanfattningsvis var det blandade reaktioner om Arbetsförmedlingen och relationen 

med arbetsförmedlaren.  Informanterna upplevde att bemötandet var varierande då en del 

                                                 
53 Rapport: SACO Kundperspektiv på Arbetsförmedlingen (2005) s. 4 
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av informanterna tyckte att arbetsförmedlarnas tid var mycket begränsad och till ingen 

nytta då deras kommunikation bara upprepades. Visa informanter tyckte att kontakten 

med handläggaren var positiv då deras förmedlare var engagerade och hjälpte till att söka 

lediga tjänster. En del tyckte att Arbetsförmedlingen var bra för det ekonomiska biståndet 

och ett sätt att försörja sig. Några tyckte att handledaren inte levde upp till deras 

förväntningar då de inte svarade på mail samt att de var försenade till handlednings möten.  

En del av informanterna tyckte också att arbetsförmedlaren borde meddela arbetssökande 

i tid när handledningsmöten blir ändrare till andra tider. Informanterna tyckte att deras 

kontakt med handläggaren var både positiv och negativ. 

 

Slutdiskussion  
I det här avsnittet ska jag redogöra för de slutsatser som framkommit under denna studie. 

Samtliga av informanterna som har medverkat i denna studie har påpekat att vägen till ett 

arbete som motsvarar deras utbildning har varit svårt att påträffa här i Östergötland. En 

del av informanterna har med hjälp av Arbetsförmedlingen hittat lediga tjänster i andra 

städer som tillexempel Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall, vilket dem har tackat nej till på 

grund av flytt och familj. Man kan säga att informanterna har både haft motgångar och 

medgångar när det gäller deras väg till ett arbete.  

Informanterna menade också att en praktikplats ökade möjligheterna att få ett arbete efter 

avslutade studier. En del av informanterna fick göra praktik sista terminen på deras 

utbildning som var anordnad av universitetet. En annan del av informanterna hade ingen 

praktikplats under deras utbildning och fick söka på egen hand vilket försvårade deras 

chans till ett arbete. Informanternas uppfattningar om Arbetsförmedlingen har varit 

varierande, både när det gällde deras relation med arbetsförmedlaren och deras hjälp med 

arbetssökningen.  

En del av informanterna påpekade att Arbetsförmedlingen inte var till någon nytta när det 

gällde deras möjlighet till ett arbete. En annan menade att Arbetsförmedlingen var positiv 

enbart för det ekonomiska biståndet så länge man är arbetssökande. En annan del av 

informanterna betonade att deras tid under mötena var väldigt begränsad, samt att 

Arbetsförmedlingen i helhet var väldigt begränsad. En av informanterna påpekade att 

Arbetsförmedlingen fungerade bara som en kontrollinstans och inte till något annat. En 

del tyckte att kontakten med deras handläggare var väldigt positiv då han/hon var 
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engagerad i deras arbetssökning. En annan del av informanterna menade att handläggaren 

inte bidrog till någonting då deras kontakt upprepades från tidigare möten.  

Vidare tyckte informanterna att det sociala nätverket spelade en stor roll för deras framtid 

och deras arbetsmarknad. Att ha föräldrar som var förankrade i arbetslivet bidrog till att 

man lättare kunde hitta ett jobb under den tiden man var ledig från sina studier. En del av 

informanterna jobbande under sommaruppehållet tack vare föräldrar eller vänner som var 

förankrade i arbetslivet.  

En av informanterna med utländsk bakgrund hade inga kontakter i arbetslivet och fick 

uppleva att det var svårt att hitta ett arbete under den tiden hon studerade och även nu 

som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Behtoui menar att ungdomar med invandrar 

bakgrund missgynnas eftersom de inte har ett välförgrenat socialt nätverk som ungdomar 

med ”svensk” bakgrund. Det sociala nätverkets betydelse spelar en stor roll för 

arbetsmarkanden då mer än hälften av alla jobb tillsätts informellt eller via kontakter.  

En del av informanterna tycket att Arbetsförmedlingen inte hjälpte till att finna nya 

kontakter till arbetsmarkanden. Informanterna menade att Arbetsförmedlingen och 

arbetsförmedlaren meddelade bara om sådana jobb som fanns på deras hemsida och på så 

sätt var vägen till nya kontakter längre än väntat. Informanterna menade också att 

Arbetsförmedlingen skickade arbetssökande på olika utbildningar som skulle lära 

arbetssökande hur man skriver personligt brev och CV. Informanterna menade att det inte 

var nödvändigt att behöva göra sådant efter att man har läst på universitetet. 

Avslutningsvis vill jag påpeka att denna studie har gett mig möjligheten att lära om hur 

livet efter avslutade studier kan se ut. Tack vare informanterna i studien har jag tagit 

lärdom om hur man går till väga som arbetssökande, samt vilken betydelse det sociala 

nätverket har för din framtida arbetsmarknad. Jag har även fått kunskap om hur 

Arbetsförmedlingen fungerar när man är arbetssökande hos dem. Man ska inte ha för stora 

förhoppningar om att Arbetsförmedlingen ska ordna ett arbete till dig som är 

arbetssökande akademiker. Det bästa är att redan under sista terminen som studerande 

kontakta de företag som man är intresserad av att jobba hos i framtiden, och på så sätt 

kanske man slipper kontakten med Arbetsförmedlingen efter avslutade studier. 
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