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Rules of the labor market –unemployment among immigrants living in the municipality of Finspång 
 
Abstract 
 
Research has shown that immigrants in the Swedish society often, when seeking jobs, don’t get the same 
opportunities as the rest of the population. This thesis is a qualitative research that examines the problematic 
situation of unemployment among immigrants in the municipality of Finspång. The purpose of this study is to 
analyze how civil servants in Finspång apprehend and describe the labor market problems surrounding the 
immigrant groups that live in the municipality of Finspång. The empirical material is build upon seven qualitative 
interviews with eight civil servants working in Finspång. The main focus has been to study how power relations that 
could be generated through structural/institutional discrimination related to ethnic/ cultural and gender based 
differentiation take place and regulate opportunities on the Swedish labor market.   
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Förord 
 
Denna studie ingår i ett projekt som Finspångs Samordningsförbund erbjöd studenter att utföra i 
relation till temat: Sårbara grupper och individer i lokalsamhället.  Jag vill tacka Finspångs kommun 
samt alla informanter för ett gott samarbete. Utan er hade studien varit omöjlig.  
 
Ett jättestort tack till min handledare Anders Neergaard för hans intelligenta råd och 
instruktioner samt inspirerande vägledning.  
 
Till sist, men absolut inte minst, vill jag tacka familj och vänner för stöd under uppsatsens gång.  
 
Azra Bajric  
2008-05-13 
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Inledning  
Ojämlika maktrelationer på arbetsmarknaden har länge varit ett omdiskuterat problem inom 
svensk forskning. Forskare har, genom undersökningar och studier, försökt belägga hur olika 
samhällsgrupper, på grund av varierande skäl, diskrimineras på arbetsmarknaden. Kön, klass, 
ålder, sexualitet samt etnisk och kulturell tillhörighet har, genom forskarnas blottläggande, visats 
vara några av de främsta orsakerna till arbetslivets hierarkiska maktförhållanden. Studier visar att 
minoritetsgrupper i det svenska samhället exkluderas och marginaliseras på den svenska 
arbetsmarknaden och orsakerna till problematiken går att återfinna i, bland annat, olika 
segregeringsformer som skapas utifrån etniska och/eller kulturella särskiljande processer. Den 
centrala frågan, som lyfts upp i denna studie, är: Vilken roll har samhällets makthavande grupper, 
som exempelvis kommunala och statliga tjänstemän, för arbetsmarknadens 
segregeringsdimensioner? Med utgångspunkt i det ovanstående har jag därför valt att studera hur 
statliga och kommunala tjänstemän, som arbetar med arbetsmarknadsintegration av nyanlända 
samt utomnordiskt födda individer i Finspångs kommun, reflekterar kring arbetslöshet som 
drabbar dessa individer på den svenska arbetsmarknaden. 

Disposition  
Uppsatsen är disponerad på ett traditionellt sätt. Inledningsvis börjar den med en inledning, syfte 
och frågeställningar samt bakgrundsbeskrivning och en redogörelse för studiens centrala begrepp. 
Därefter följs dessa upp av två kapitel, dels ett där jag redogör för tidigare forskning och ett annat 
där jag presenterar teoretiska perspektiv, vilka referensmässigt delvis överlappar. Därefter följs 
detta upp av ett metodavsnitt där jag beskriver forskningsprocessen, praktiska metodfrågor samt 
metodologiska och etiska aspekter. Uppsatsens huvudkapitel är empiriredovisningen och analysen 
där jag utifrån en tematisk struktur diskuterar och presenterar informanternas berättelser i 
relation till studiens syfte och frågeställningar samt teoretiska perspektiv. Detta följs upp med en 
avslutande diskussion där jag, i anknytning till, studiens syfte och frågeställningar presenterar 
studiens slutsatser. Avslutningsvis följs detta upp av en sammanfattning, referenser och bilagor.  

Finspångs arbetsmarknad  
Under 1960-och 70-talet upplevde Finspång en kraftig arbetskraftsinvandring. Den hade bland 
annat sina orsaker i politiska och ekonomiska omvälvningar som drabbade länder under 
efterkrigstiden. (Slavnic, 2006, s. 97) Sverige var vid dåtiden i behov av arbetskraft vilket 
resulterade i att immigration blev en viktig beståndsdel av den dåvarande 
arbetsmarknadspolitiken där den nya invandringen reglerades, i första hand, av näringslivet. 
(Svanberg och Tydén, 2005, s. 235-238) Finländare och jugoslaver beskrivs under den tiden ha 
varit de två största arbetskraftsinvandringsgrupperna i Finspång där finländare utgjorde en 
majoritet med ca 3000 personer i jämförelse med jugoslaver som till antalet var 300. (Slavnic, 
2006, s. 105) Finspångs näringsliv var expanderande fram till år 1975, det vill säga mitten av 
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decenniet, men därefter började tillverkningen minska. Detta innebar också att folkmängden 
började trappa ned i antal. (Lagergren och Thörnqvist, 2006, s. 14) År 2006 bodde det i 
Finspångs kommun ca 20 812 invånare varav ca 10 551 (ca 50 procent) män och resterande 
kvinnor. Av dessa beräknades 2162 (ca 10 procent) personer vara av utländsk bakgrund varav 
1232 (ca 6 procent) personer beräknades vara utomnordiskt födda. Av de sistnämnda invånarna 
var 633 (ca 51 procent) personer kvinnor och resterande män.1 Utbildningsnivån i kommunen 
ligger på ett medel där majoriteten av befolkningen har en gymnasial bakgrund.2 
Utbildningsmöjligheterna i orten är oftast orienterade kring yrkesförberedande 
utbildningsprogram. På Finspångs arbetsmarknad har järn och metallindustrin, som effekt av de 
tidigare tidsepoker, fortfarande en betydande roll. (Lagergren, 2006, s. 145) Därigenom är 
möjligheterna att utbildas inom exempelvis svetskonst stora.   

Arbetsförmedlingens statistik från februari år 2008 visar att 372 (ca 2 procent) personer i 
Finspångs kommun, för tillfället, är öppet arbetslösa. 64 (ca 17 procent) av dessa personer är 
således av utomnordisk bakgrund, därav 32 (ca 50 procent) kvinnor och resterande män. Av de 
sistnämnda befinner sig 12 (ca 37 procent) män och 5 (ca 15 procent) kvinnor i någon form av 
program med aktivitetsstöd. 3   

Syfte  
Syftet med studien är att utföra en analys av hur kommunala samt statliga tjänstemän som arbetar 
eller har arbetat med bland annat arbetsmarknadsintegration av nyanlända samt utomnordiskt 
födda personer i Finspång uppfattar kommunens arbetsmarknad samt i relation till denna hur de 
reflekterar kring arbetslöshet som existerar bland de specifika invånarna i kommunen. Således är 
mitt syfte inte att undersöka den sociala kategorin ”utomnordiskt födda personer” eller 
tjänstemän som subjekt utan istället försöka kartlägga vilka uppfattningar kring arbetsmarknad 
relaterad till utomnordiskt födda individer som framkommer ur informanternas uttalanden.  
De centrala frågeställningar som behandlas i studien är således:  
 

• Vilka förklaringsmodeller ges till problematiken kring den specifika samhällsgruppens 
arbetslöshet på arbetsmarknaden? Hur genereras och definieras genusaspekter inom 
informanternas utsagor?  

• Vilka potentiella problem samt möjliga lösningar i relation till den specifika 
samhällsgruppens situation ges det uttryck om?  
 

                                                 
1 Statistiken erhållen på e-mail från Statistiska Centralbyrån, 19 feb -08, kl. 08.19.  
2 Finspång kommunfakta 2006, www.finspong.se/kommunen/kommunfakta/FINSPANGsv/kommun.pdf, den 28 
februari 2008, kl. 14.03 
3  Statistik erhållen på e-mail från Arbetsförmedlingen, den 13 mars 2008, kl. 13.38  

http://www.finspong.se/kommunen/kommunfakta/FINSPANGsv/kommun.pdf
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Centrala begrepp och uttryck  
Studien är relaterad till frågeställningar som Finspångs kommun utformat och det är därför 
viktigt att skilja på de administrativa begrepp som jag tar med mig från Finspång och de uttryck 
och begrepp som jag använder. I studien avser jag att använda mig av begreppet ”utomnordiskt 
födda individer/personer” och syftar på gruppen nyanlända invånare i Finspångs kommun. 
Således behöver det nödvändigtvis inte innebära att dessa personer nyligen anlänt till Finspång 
utan en individ beräknas, enligt dokumenten Lokal Överenskommelse i Finspång och Riktlinjer 
Introduktionsersättning, vara nyanländ två år efter kommunplacering. 4 Begreppet används även för 
att beteckna att dessa individer kommer från länder utanför norden. Jag använder dessutom 
begreppet ”individer/personer med utländsk bakgrund” då jag för diskussioner kring individer 
födda utanför Sverige. Det kan således även vara personer från exempelvis Finland, Norge och 
Danmark. Begreppet betecknar även de individer som har en eller båda föräldrar födda 
utomlands. Således omfattar detta begrepp en stor bredd av den svenska befolkningen vilket 
innebär att även den ovandiskuterade samhällsgruppen, ”utomnordiskt födda 
individer/personer”, kan ingå i definitionen av begreppet ”individer/personer med utländsk 
bakgrund”. Anledningen till att jag använder mig av båda begreppen är då den förstnämnda 
enbart syftar till att beteckna nyanlända personer i Finspångs kommun.  

  De utvalda begreppen kan betraktas som problematiska då de kan bidra med att 
generalisera och även homogenisera stora delar av den svenska befolkningen. I denna studie, för 
att undvika komplikationer, har jag valt att kalla ”utomnordiskt födda individer/personer” för en 
samhällsgrupp, dock det är av vikt att betona att denna samhällskategori består av individer med 
olika etniska och kulturella tillhörigheter. Risken finns att användningen av dessa begrepp kan 
bidra med att stigmatisera och konstruera samhällsgrupper och individer. Paulina de los Reyes 
visar exempelvis hur användningen av begreppet ”invandrare” har varit missvisade inom svensk 
forskning. de los Reyes menar att användningen av begreppet har bidragit med att homogenisera 
flera olikartade samhällsgrupper. Författaren hävdar att ”invandrarbefolkningen”, inom 
forskning, representerats av ”invandrarmannen” vilket exempelvis lett till att invandrarbegreppet 
förlorat ett genusperspektiv som är av vikt då olika livsvillkor för kvinnor med utländsk bakgrund 
studeras. (de los Reyes, 2002, s. 35) 

Tidigare forskning 
I kapitlet redovisas forskning, tidigare utförd, kring liknande områden som behandlas i denna 
studie. Dessa är bland annat arbetsmarknad, genus, etnicitet och institutionell diskriminering. 
Samtliga författare, vars studier presenteras, diskuterar utifrån olika analysmetoder, aspeker och 
perspektiv kring hur maktrelationer, som skapas, reproduceras och förändras genom och inom 
olika sociala samt institutionella praktiker, genererar differentierade förutsättningar på 

                                                 
4 Enligt riktlinjeplanen för introduktionsersättning beräknas individen vara ”nyanländ” i två år efter 
kommunplacering och under denna period är hon beviljad ekonomisk ersättning. 



 4

arbetsmarknaden. Kapitlet avlutas med en sammanfattande diskussion där centrala poäng ur den 
tidigare forskningen lyfts fram.  

Den etniskt segregerade arbetsmarknaden  
I SOU5 rapporten Arbetslivets (o)synliga murar undersöker tolv författare, genom olika inriktningar 
och studieområden, hur den svenska arbetsmarknaden samt välfärdsstaten fungerar i relation till 
individer med utländsk bakgrund. I antologins inledande skede, ger de los Reyes förklaring på 
vilken betydelse arbetslivet har för individer och menar att lönearbetet inte enbart bör betraktas 
som öppnare till konsumtions- och valmöjligheter utan dessutom utgör det en viktig roll i 
individens ”livssammanhang, delaktighet i samhällslivet, berättigande till samhällsresurser och 
förutsättningar för ett fullvärdigt medborgarskap”(de los Reyes, 2006, s. 10). Förlusten/bristen av 
de ovannämnda tillgångarna påverkar således individens möjlighet till att känna medverkan samt 
möjlighet till influens inom sin egna sociala miljö. (Ibid. s. 13)Samtliga författare konkluderar att 
faktorer som exempelvis ”utseende, hudfärg, namn, religiös tillhörighet och var i världen man är 
född” (Ibid. s. 4) har utgjort möjliga marginaliseringseffekter som skapat begränsningar för att 
personer med utländsk bakgrund ska kunna träda in i arbetslivet på lika villkor som övriga 
medborgare. (Ibid. s. 4) 

  Anders Neergaard skriver, i det inledande kapitlet av antologin På tröskeln till lönearbete, 
Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund, att arbetsmarknaden 
utgör en betydelsefull roll för vuxna människors liv då lönearbetet bland annat frambringar en 
ekonomisk trygghet. (Neergaard, 2006, s. 9) Neergaard betonar också att personer med utländsk 
bakgrund oftast haft svårare för att träda in på arbetsmarknaden vilket har resulterat i att olika 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt socialtjänstens försörjningsstöd blivit ett allt vanligare 
inslag i många individers vardag. (Ibid. s. 9ff) I exempelvis Wuokko Knockes antologibidrag, Den 
strukturella diskrimineringens förstålighet, Ett historiskt och nutida perspektiv, framgår att invandrade 
personer, inom arbetskraftsinvandringen som pågick under 1960, 70- och 80-talen, var en 
yrkeskategori överrepresenterad inom lågstatusyrken. (Knocke, 2006, s. 46) Knocke pekar på att 
personer som tillhörde invandrad arbetskraft ”exploaterades i de mest förslitande, ohälsosamma 
och lågt värderade jobben i Sverige”(Ibid. s. 46) Arbeten som då var tilldelade invandrad 
arbetskraft bestod oftast, enligt författaren, av industriarbeten där arbetssysslorna var monotona 
och lönen låga. Enligt Knocke kan dåtidens marginalisering av invandrade personer blivit något 
som möjligen satte grunden för dagens etniskt segregerade arbetsmarknad.  (Ibid. s. 51) 

Diskriminerade institutionella praktiker  
Flera forskare betonar att myndigheter och samhälliga institutioner, i likhet med 
arbetsmarknaden, bidrar till diskriminering av individer med utländsk bakgrund. I boken Kors & 
tvärs: Intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv undersöker Ali Osman, i studien Integrerande 
”praktiker” som arena för normalisering och disciplinering av utlandsfödda, huruvida olika samhälliga 
                                                 
5 Statens offentliga utredningar  
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institutioner, genom exempelvis ”mångfalds- eller integrationsprogram/-projekt” (Osman, 2006, 
s. 206) som enligt Osman kan betraktas vara paradoxala integrationsåtgärder, bidrar till att 
marginalisera eller integrera personer med utländsk bakgrund i det svenska samhället. Det som 
framkommer ur Osmans forskning är att institutioner, genom integrationsprogram, klassificerar 
och bidrar till att skapa en inkluderande underordning av personer med utländsk bakgrund. Med 
andra ord är integration av personer med utländsk bakgrund en kravfylld process vilken syftar till 
att ”normalisera” individer. Normaliseringsåtgärderna sker således genom institutionernas 
poängtering av bristfaktorer hos individer med utländsk bakgrund, faktorer som bör åtgärdas för 
att en ”lyckad” integration ska kunna ske. Specifika krav på anpassning till det svenska samhället 
och därigenom arbetsmarknadssystemet bidrar till degradering av individens tidigare erfarenheter 
vilka genom integrationsprocesserna får en underminerad innebörd. Integrationsprocesserna 
leder således, förutom till samhällsinkludering, enligt Osman, till särskiljande och 
marginaliserande av personer med utländsk bakgrund. (Ibid. s. 206) 

  Fredrik Hertzberg har exempelvis i artikeln, Kultur och kompetens, Bilden av ”De Andra” i 
arbetsmarknadspolitisk gräsbyråkrati, samt Neergaard i sin studie Arbetsförmedlarna på en rasifierad 
arbetsmarknad, Förändrare, förstärkare eller bara förvaltare? undersökt vilka kunskapsregimer som 
reproduceras genom arbetsförmedlarnas förklaringsmodeller kring en mångkulturell 
arbetsmarknad. Båda studier visar, genom olika analysperspektiv, att arbetsförmedlare oftast utgår 
från olika socialt konstruerade föreställningar kring personer med utländsk bakgrund då de 
bedömer arbetsmarknadsmöjligheterna för den specifika samhällsgruppen. Ur Neergaards studie 
framkommer bland annat att arbetsförmedlare betonar vikten av språkkunskaper (språkliga 
brister), utbildningsbakgrund (utbildning från andra länder än Sverige) samt arbetslivserfarenhet 
då de förklarar arbetsmarknadsmöjligheterna för personer med utländsk bakgrund. (Neergaard, 
2004, s. 36) Hertzbergs studie visar att arbetsförmedlare har en tendens att könskategorisera 
personer med utländsk bakgrund vilket framkommer ur tjänstemännens inställningar till hur 
genusförhållanden ser ut bland individer med annan etnisk bakgrund än svensk. (Hertzberg,  
2006, s. 159) 

Kön, etnicitet och arbetsmarknad 
Tidigare forskning pekar på att kvinnor och män med utländsk bakgrund haft olika 
förutsättningar till och på den svenska arbetsmarknaden. Invandrade kvinnor har sedan 
arbetskraftsinvandringen, menar Knocke, i artikeln Att vara kvinna och invandrare i det svenska 
arbetslivet, varit tilldelade traditionella yrken som tillhörde den könsbetingande yrkessidan av 
arbetsmarknaden, det vill säga yrken som betraktades vara ”kvinnoyrken”. (Knocke, 2001, s. 27) 
Knocke menar vidare att i relation till dagens arbetsmarknad kan dessa företeelser fortfarande 
betraktas vara aktuella. ( Ibid. s. 29)Författaren uttrycker att detta bland annat kan ha berott på 
gruppens ”sociala maktlöshet” (Ibid. s. 27) som orsakas av samhällssynen på kvinnornas etniska 
tillhörigheter men också könstillhörighet. (Ibid. s. 27) I artikeln Folkhemmets paradoxer – Genus och 
etnicitet i den svenska modellen diskuterar de los Reyes kring hur svensk arbetsmarknad kan betraktas 
vara präglad av problematiska ”segregerings- och utestängningstendenser”(de los Reyes, 2000, s. 
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28)som kräver att en diskussion om genus och etnicitet tas i beaktelse. (Ibid. s. 28) de los Reyes 
menar att folkhemsutopin befinner sig i en paradoxal situation då den svenska modellen 
förespråkar en ekonomisk tillväxt, präglad av social jämlikhet, samtidigt som det i praktiken pågår 
maktasymmetrier på arbetsmarknaden. (Ibid. s. 27) Enligt de los Reyes bygger den svenska 
arbetsmarknaden på en hierarkisk arbetsstruktur där yrkestillhörigheten mellan svenskar och 
invandrare, kvinnor och män, i allra högsta grad, är placerad på ojämlika nivåer. de los Reyes 
menar att män, i praktiken, oftare arbetar inom högre uppsatta positioner på arbetsmarknaden 
vilket problematiserar kvinnors utveckling inom arbetslivet. I anslutning till genuskomplexiteten, 
menar de los Reyes, befinner sig även etnicitetsperspektivet som på arbetsmarknaden utgör ett 
hinder för kvinnor med annan etnisk bakgrund än svensk. (Ibid. s. 42) 

Tidigare forskning - diskussion  
Flera av de författare vars studier jag presenterat har tagit avstamp i intersektionalitetsteorin där 
analys av ett integrerat perspektiv kring kön och etnicitet behandlats. Samtliga författare intar, i 
sina studier, kritiska förhållningssätt till befintlig kunskap som präglar våra samhällen vilket delvis 
kan relateras till den socialkonstruktionistiska teoribildningen.  

  De presenterade studierna visar att arbete och egenförsörjning utgör nyckelrollen i 
individers vardag då individer, genom arbete, får möjlighet att delta inom olika samhällssektorer. 
Vidare framgår att den svenska arbetsmarknaden bygger på hierarkiska maktstrukturer där bland 
annat genus och etnicitet utgör grundorsaker i särskiljande och kategoriserande av individer och 
samhällsgrupper inom näringslivet. Personer med utländsk bakgrund har, alltsedan 
arbetskraftsinvandringen, segregerats på den svenska arbetsmarknaden vilket bland annat 
grundats i kulturella stereotypifieringsprocesser och föreställningar baserade på tanken om etnisk 
eller kulturell olikhet. På den svenska arbetsmarknaden utgör kvinnor med utländsk bakgrund 
den lägst prioriterade arbetskraften då de både är av annan etnisk bakgrund samt, för 
arbetsmarknaden, tillhörande en ”felaktig” könskategori. Marginalisering av personer med 
utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden har visats vara en process som skapas utifrån 
samhällets institutionella och strukturella grunder. De presenterade studierna visar att 
arbetsgivare och arbetsförmedlare utgör en viktig roll i arbetsmarknadsdiskriminering av individer 
med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlarna tenderar ofta att ”andrafiera” minoritetsgrupper i det 
svenska samhället genom att stigmatisera dessa individer med stereotypa föreställningar. Det 
framkom även att olika samhälliga institutioner, genom exempelvis integrationsåtgärder, bidrar till 
att segregera personer med utländsk bakgrund genom att förespråka ”normaliseringsåtgärder” 
vilka syftar till att förändra och assimilera dessa individer inför ett liv i det svenska samhället.  

Teoretiska perspektiv   
I det här avsnittet ska jag presentera mina teoretiska överväganden vilka använts som underlag till 
tolkningsprocessen av mitt empiriska material. Inledningsvis ska jag presentera 
Socialkonstruktionism som kan betraktas vara en kunskapssyn på hur den sociala verkligheten är 
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uppbyggd.  De teorier som därefter presenteras grundas indirekt på forskning tidigare utförd 
kring studiens centrala områden. De teoretiska perspektiv som lyfts fram är således: 
Intersektionalitet, ”Vi” och ”Dom”, Strukturell/institutionell diskriminering.  

Socialkonstruktionism 
Som tidigare nämnt väljer jag att i studien inta en socialkonstruktionistisk kunskapssyn utifrån 
vilken den sociala verkligheten betraktas vara uppbyggd på konstruktioner skapade genom olika 
historiska, kulturella samt sociala processer. (Winther Jørgensen och Philips, 2000, s. 11) 
Socialkonstruktionismen intar ett kritiskt förhållningssätt mot vedertagna kunskapsregimer som 
exempelvis samhälleliga regelverk och normsystem. (Burr, 2003, s. 5) Syn på kunskap, genom 
socialkonstruktionismens anda, är att den bland annat konstrueras inom mellanmänskliga 
vardagsinteraktioner samt att den upprätthålls genom olika maktrelationer. (Burr, 2003, s. 4-5) 
Exempel på maktförhållanden som har undersökts i min studie är relationen mellan 
majoritetsbefolkningen och etniska minoriteter samt mellan kön på arbetsmarknaden. 
Verkligheten inom konstruktionismen betraktas som flertydig vilket innebär att individen med 
hjälp av kunskap inte kan återspegla en ”sann” verklighet utan enbart en eller flera versioner av 
den. (Börjesson och Palmblad, 2007, s. 9) Språket ses inom grundläggande inom 
socialkonstruktionismen då individer genom att samtala producerar/reproducerar verkligheten. 
(Burr, 2003, s. 46 ff) Essentialistiska teorier kring biologiska verkligheter förkastas således inom 
konstruktionismen. (Burr, 2003, s. 5-6) Det innebär även att socialkonstruktionismen ifrågasätter 
teorier om ”naturgivna” kulturella och/eller nationella gemenskaper samt etniska tillhörigheter. 
Dessa betraktas vara sociala konstruktioner och inte några naturgivna enheter. Då jag studerat 
hur kommunala samt statliga samhällsaktörer diskuterat kring arbete och arbetslöshet i relation 
till utomnordiskt födda individer har socialkonstruktionismens kritiska infallsvinklar varit 
behjälpliga vid analysen av vilken kunskapsproduktion/reproduktion om den sociala kategorin 
”utomnordiskt födda individer” som skett genom informanternas uttalanden. Med stöd till den 
socialkonstruktionistiska teoribildningen har jag även använt mig av teorier genom vilka 
maktrelationer, liknande de jag i studien utforskar, blottläggs.  
 
Intersektionalitet  
Med grunder i den postkoloniala feminismen är intersektionalitetsperspektivet designat för att 
”spränga traditionella gränser mellan ”ras”-/etnicitetsstudier och könsanalyser” (de los Reyes och Mulinari, 
2007, s. 27) de los Reyes m.fl. menar att:  
 

Intersektionalitet tillhandhåller en teoretisk ram för att analysera hur makt konstitueras utifrån socialt 
konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga och historiska 
sammanhang. (de los Reyes, Molina och Mulinari , 2002, s. 25) 
 

Intersektionalitetsperspektivet har av flera kritiserats för att inte uppfylla dess metodologiska och 
teoretiska ändamål då det inte erbjudit några konkreta riktlinjer för analys. (Phoenix, s. 26) Jag 
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föreslår att intersektionalitetsperspektivet därför inte kan användas som någon renodlad teorietisk 
eller metodologisk utgångspunkt utan istället kan betraktas vara en analysmodell eller, som 
författarna de los Reyes och Diana Mulinari uttrycker det, ett teoretiskt perspektiv (de los Reyes och 
Mulinari, 2007, s. 24) utifrån vilket flera olika intersektioner studeras. (Ibid. s. 24) Nina Lykke 
förklarar intersektionalitetsperspektivet som: 
 

Begreppet intersektionalitet har använts inom feministisk teori för att analysera hur 
sociokulturella hierarkier och maktordningar interagerar och skapar inklusion/exklusion runt 
diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, 
ålder/generation, nationalitet osv. (Lykke, 2005, s. 8)  
 

Ett intersektionalitetsperspektiv syftar således till att förena och lyfta fram en analys av kön, klass, 
etnicitet samt sexualitet för att förtydliga förståelsen av hur dessa aspekter tillsammans samspelar 
i skapandet av ojämlika maktsystem. (de los Reyes och Mulinari, 2007, s. 9) Istället för att 
fokusera uppmärksamhet vid enbart en av de ovannämnda aspekterna, menar de los Reyes och 
Mulinari, att ett intersektionellt maktperspektiv är nödvändigt för att kunna förstå hur ”individuella 
handlingar, institutionella praktiker, normer, rutiner och strukturella relationer” (Ibid. s. 9)kan integrera i 
samhälliga maktstrukturer. (Ibid. s. 27) Benämningar som exempelvis ”kvinna, invandrare, 
arbetsklass” (de los Reyes, 2005, s. 239) kan betraktas vara ”ensidiga (och fixerade) kategorier” 
(Ibid. s. 239) vilka inte bör studeras separat då maktutövande ska blottläggas. Dessa kategorier 
måste således betraktas vara utgörande för varandras existens. Exempelvis kan en individ vara 
betecknad inom den sociala kategorin ”invandrarkvinna” vilket innebär att både etniska och 
könsmässiga stigman definierar de socialt konstruerade karaktärsdragen hos individen. Syftet med 
min användning av intersektionalitetsperspektivet har varit att inta ett intersektionellt 
maktperspektiv då jag studerat hur flera olika faktorer, som kan motstrida, utgöra samt överlappa 
varandra inom olika områden på samhällsarenan kan ha skapat ojämlika maktförhållanden som 
uttryckts i praktiken, exempelvis arbetslöshet bland utomnordiskt födda individer. 
Intersektionalitetsperspektivet har även använts då jag undersökt hur genusperspektivet gestaltats 
inom informanternas utsagor kring arbetslöshetsproblematiken.  

”Vi” och ”Dom”  
Etnicitet och kultur beskrivs av flera författare vara utgörande orsaker till 
arbetsmarknadssegregation av personer med utländsk bakgrund. Olika diskrimineringsrutiner 
som förhindrat vissa samhällsgrupper från att träda in på arbetsmarknaden har av flera forskare 
identifierats återfinnas i etniska eller kulturella särskiljande processer. Etienne Balibar skriver att 
etnicitet är något som fiktivt existerar i syfte för att stärka känslan av nationella gemenskaper. 
Enligt Balibar kan etnicitet uppfattas vara en institutionell produkt, eller som Balibar själv 
uttrycker det, ”fabrication”, som i verkligheten möjliggörs i och med nationernas, eller staternas, 
institutioner som reproducerar imaginära och, till synes, homogena symboler utifrån vilka etniska 
identiteter konstrueras. (Balibar och Wallerstein, 1991, s. 94 ff) 
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All identity is individual, but there is no individual identity that is not historical or, in other 
words, constructed within a field of social values, norms of behavior and collective symbols. 
(Balibar och Wallerstein, 1991, s. 94ff)  
 

Thomas Hylland Eriksen menar, i likhet med Balibar, att etnicitet kan uppfattas vara en social 
identitet som kännetecknas av ett föreställt eller metaforiskt släktskap. Föreställt i den mån att 
etnicitet inte är något som individen, uttryckligt, kan ”ta” på utan istället enbart kan betrakta vara 
existerande. Enligt Eriksen kan etnicitet tolkas vara ett fenomen vilket sätter grunden för 
särskiljanden och kategoriseringsprocesser mellan folkgrupper, individer och nationer. Etnicitet, 
menar Eriksen, bidrar till konstruerandet av dikotomierna ”Vi” och ”Dom” där 
stereotypifieringar kring vilka ”Vi” är, det vill säga en folkgrupp/nation, och ”Dom” skapas. 
(Hylland Eriksen, 1998, s. 22ff) Michael Billig menar exempelvis att ett ”Vi” inte kan existera 
utan ett ”Dom” vilket innebär att ”Vi” måste, förutom att tillsätta ”Dom” egenskaper, konstruera 
sina egna karaktärsdrag som åtskiljs från ”de andras”. (Billig, 1999, s. 78)Personer med utländsk 
bakgrund har i det svenska samhället tilldelats ”de andras” egenskaper vilka exempelvis utgjort 
problematiska segregeringstendenser på arbetsmarknaden. (Kamali och de los Reyes, 2005) Den 
sociala kategorin ”invandrare” har i Sverige kommit att förknippas med negativa föreställningar 
som står i en kontrasterande relation till ”svenskhet”, begreppet har således blivit laddat med 
negativ innebörd vilket lett till att invandrarstatus i det svenska samhället associerats till 
exempelvis kvinnors underordning, manligt patriarkat och förtryck. Invandrarstatus har också 
blivit den vanligaste förklaringen till individers särställning i samhället och på arbetsmarknaden. 
(de los Reyes, 2002, s. 27-41)  

  Det är dock viktigt att betona att etnicitet inte är den enda faktorn till stereotypifiering 
och kategorisering och av olika samhällsgrupper utan även genusperspektivet kan komma att 
hamna i fokus då dikotomierna ”Vi” och ”Dom” studeras. Forskare, vilka tidigare studerat genus 
och etnicitet utifrån det ovandiskuterade intersektionalitetsperspektivet, har identifierat att 
kvinnor med utländsk bakgrund blir ” de andras andra”6 då de på grund av sin könstillhörighet 
hamnar i underläge av ”svenskhet” samt den egna genustillhörigheten. (de los Reyes, 2000, s. 
28ff) 

Strukturell/institutionell diskriminering  
Douglass C. North menar att institutioner skapas av individer för att underlätta och möjliggöra 
mellanmänskliga interaktioner. Institutioner fungerar således som ramverk för samhälliga regler, 
normer och individuella rättigheter vilka både syftar till att utgöra barriärer för individuella 
intentioner men samtidigt öppnar upp för möjligheter till ageranden. Med andra ord fungerar 
institutioner som regelverk för vad som är samhälligt acceptabelt att göra och vad som inte är det. 
Enligt North existerar institutionella regler på nästan alla håll i samhället som inom exempelvis 
ekonomiska (arbetsmarknaden) och politiska sfärer. (North, 1990, s. 3-5) Flera forskare hävdar 
                                                 
6 Titel på utgåvan: ”De andras andra”, Kvinnovetenskaplig Tidsskrift, nr 2, år 2000  
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att institutioner, likväl som individuella handlingar, innehåller diskriminerande åtgärder som 
skapar differentierade förutsättningar för individer i ett samhälle. Ellis Cashmore beskriver de 
institutionella diskrimineringsformerna i termen institutionell rasism där han menar att 
institutionernas rasistiska förhållningssätt kan upptäckas vara inbäddade i bland annat 
utbildningssystemet, politiska partier, och industriella procedurer. Cashmore menar att de 
rasistiska praktikerna kan vara svåra att belägga då de inte explicit behöver vara märkbara men 
dock synliga i praktiken. (Cashmore, 1996, s. 46) Masoud Kamali skriver att många europeiska 
samhällen bygger på olika diskrimineringsrutiner som dolt existerar inom institutionella praktiker. 
(Kamali, 2005, s. 30) En väsentlig skillnad mellan individuell och institutionell diskriminering är 
att den sistnämnda diskrimineringsformen uttrycker sig inom olika institutioner genom 
exempelvis normer, arbetssätt och institutionernas policy. (Ibid. s. 31) Strukturell diskriminering 
grundas på ideologiska effekter som präglar samhälliga normer, strukturer och, som Kamali 
uttrycker det, i likhet med North, ”samhällets institutionella ordning”(Ibid. s. 32).  
 

Institutioner är dock inte isolerade öar utan snarare sammanlänkade med varandra och utgör 
samhällsorganisationens grundpelare. Skolorna utgör exempelvis viktiga sociala institutioner 
med koppling till andra institutioner och organisationer, som t.ex. arbetsmarknaden, 
institutioner för högre utbildning, det politiska systemet och rättsväsendet, vilket reproducerar 
den institutionella ordningen som möjliggör reproduktionen av dessa institutioner och 
samhället i övrigt. (Kamali, 2005, s. 33)  
 

Kamali menar att effekterna av den strukturella samt institutionella diskrimineringen skapar 
”andrafiering” som kan betraktas vara ”majoritetssamhällets systematiska handlingar av 
underordning och stigmatiserande särskiljningar […] av vissa etniska, religiösa, eller 
invandrargrupper” (Ibid. s. 35) Enligt Kamali förnekar makthavande grupper, som exempelvis 
forskare, arbetsgivare och politiker, existensen av dessa faktorer vilket resulterar i att 
diskrimineringspraktiker integreras och normaliseras inom samhället. (Ibid. s. 30) de los Reyes 
påpekar att den strukturella diskrimineringsformens historiska prägel kan, exempelvis, ha haft 
sina effekter på samhällsorganisationen och därigenom synen på hur arbete och försörjning är 
organiserade. (de los Reyes, 2006, s. 14)  

Sammanfattande diskussion av teoretiska perspektiv  
De ovan presenterade perspektiven har i studien använts genom ett integrerat sammanhang vilket 
innebär att de, inför analysen av empirin, placerats i relation till varandra. Flera teorier vilar på en 
socialkonstruktionistisk grund där sociala fenomen som exempelvis genus, etnicitet och kultur, 
vilka har en central roll för denna studie, betraktas vara sociala konstruktioner och inte några 
medfödda drag som individer har.  Dessa aspekter betraktas istället vara konstruerade i 
mellanmänskliga samspel. Flera författare väljer att betrakta etnicitet, kultur och genus som icke-
essentiella företeelser vilka skapas genom interaktioner individer emellan. 
Intersektionalitetsperspektivet syftar även, som visat, att blottlägga hur dessa sociala fenomen 
vidare samverkar i skapandet av maktförhållanden.  
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Då studiens informanter, genom att vara statliga och kommunala tjänstemän, utgör en viktig 
beståndsdel i samhällets institutionella ordning har ambitionen varit att undersöka huruvida olika 
diskrimineringspraktiker, som sker på grund av etnisk, kulturell eller genusorienterad basis, 
framkommer ur informanternas utsagor. Forskare hävdar att samhällsaktörernas uppfattningar 
om samhället har visat sig ha en betydelsefull roll för förståelsen av hur samhällsstrukturen och 
hur olika normsystem är utvecklade och uppbyggda. Flera forskare pekar på att 
samhällsaktörernas uppfattningar kring olika samhälliga aspekter kan betraktas vara 
institutionaliserade åsikter vilket innebär att tjänstemännens meningar inte behöver ses som 
personliga tankar utan istället kan betraktas vara präglade av institutionen som de arbetar för. 
Exempelvis så betonar Kamali att vi bör ha i åtanke att individen också har en aktiv roll i 
reproduktionen av institutionella praktiker. (Kamali, 2005, s. 35) Således kan tjänstemän ur flera 
perspektiv betraktas vara samhällets makthavare då de ofta fattar beslut vilka delvis grundas i 
samhällets normsystem. Jag har därför studerat hur informanterna, genom olika 
förklaringsmodeller kring arbetslöshetsproblematiken bland utomnordiskt födda personer 
diskuterar om olika samhällsgrupper och individer. I studien har jag således undersökt, genom 
informanternas utsagor, vilken roll olika tjänstemän och samhällsaktörer har i skapandet av ”De 
Andra” och på vilka grunder informanternas uppfattningar vilar. Jag har även studerat hur 
informanterna talar kring den sociala kategorin ”utomnordiskt födda individer” samt huruvida 
informanternas konstateranden bidrar till att skapa eller upprätthålla befintliga stereotyper som 
kan bidra med att personer med utländsk bakgrund uppfattas vara ”De avvikande Andra”. 
Dessutom har jag, med hjälp av det sistnämnda, studerat hur ”svenskhet” konstrueras i motpol 
till ”De Andra”, det vill säga hur dessa konstruktioner bidrar till att generera gränsdragningar 
grupper och individer emellan. Som stöd till detta valde jag att använda 
intersektionalitetsperspektivet då jag undersökte hur informanterna uppfattar arbetslöshet som 
finns bland utomnordiskt födda kvinnor. Jag valde att använda mig av 
intersektionalitetsperspektivet då det lyfter upp växelverkan mellan exempelvis genus och 
etnicitet. 

Metod 
I detta kapitel ska jag presentera studiens empiriska underlag samt hur jag gått tillväga för att 
finna relevant underlagsmaterial. Jag ska även redogöra och motivera för vilka val samt 
avgränsningar som gjorts under arbetsprocessens gång. Vidare ska jag diskutera kring studiens 
karaktär och därigenom även de etiska aspekternas betydelse samt vilken roll jag som forskare har 
för studiens utveckling. Avsnittet avlutas med en redogörelse för mina analytiska processer.  

Kvalitativ intervjustudie  
Mitt empiriska underlag bygger således på sju kvalitativa intervjuer med åtta tjänstemän som 
arbetar inom olika myndigheter i Finspångs kommun. Alan Bryman förklarar att de viktigaste 
stegen i en kvalitativ undersökning är utformandet av frågeställningar, val av lämpligt fält och 
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informanter, insamling av empiri och därefter tolkning av empirin. Enligt Bryman är nästa steg 
att teoretiskt tolka och begreppsliggöra de aktuella resultaten. Vid behov kan forskaren även 
specificera ytterligare frågeställningar samt återbesöka fältet. Processen avslutas, menar Bryman, 
med skrivande av en forskningsrapport. (Bryman, 2002, s. 254) 

 Mitt första möte med det aktuella fältet skedde i samband med projektplanering och 
tilldelning av kontaktperson av den projektansvarige inom Finspångs Samordningsförbund. 
Kontaktpersonen fungerade som en sorts ”grindvakt” som skulle öppna upp för djupare 
kontakter med fältet och underlätta för introduktionsarbetet. Jag valde dock att ensam kontakta 
möjliga informanter redan efter första projektmötet för att snarast kunna påbörja 
arbetsprocessen. Då jag gick ut till fältet alltför snabbt var flera av de potentiella informanterna 
nekande till ett samarbete. Jag valde dock att betrakta fältet ur andra möjliga synvinklar vilket 
ledde till att nya kontaktpersoner framkom som lämpliga informanter.  

  Valet av informanter har grundats på studiens syfte och bedömningar av intervjupersoner 
relevanta för undersökningen. För att intervjupersonernas anonymitet ska kunna bevaras kommer 
jag i studien inte avslöja vilka specifika myndigheter som behandlats. Av etiska skäl ska jag inte 
heller redogöra för vilka specifika arbetsuppgifter intervjupersonerna har utan nöjer mig med att 
berätta att informanterna på ett eller annat sätt arbetar, eller har arbetat, med 
arbetsmarknadsåtgärder riktade till utomnordisk födda individer som bor i Finspång.  Således 
bygger studien på sju intervjutillfällen där ett av dessa utfördes som en så kallad gruppintervju. 
Gruppintervjun utfördes på informanternas begäran vilket innebär att jag delvis anpassade min 
studieprocess efter befintliga förutsättningar. Steinar Kvale menar att gruppintervjuer är 
problematiska i den mån att intervjuaren kan komma att förlora kontroll över intervjusituationen 
då en hel del tankar och åsikter uttrycks. (Kvale, 1997, s. 97)Jag upplevde dock, till min fördel, 
inte detta då intervjusituationen bestod av enbart två informanter. I studien valde jag att betrakta 
de medverkande intervjupersonerna som två separata informanter. Intervjuerna är utförda i 
Finspång och Norrköping där valet av plats skedde enligt överenskommelse mellan mig och 
informanterna.  Tidsmässigt varierade intervjutillfällena mellan ca 30 och 60 minuter vardera.  

Intervjuerna spelades in på diktafon (Olympus VN-2100 PC) för att missuppfattningar 
skulle undvikas och ingen information skulle gå förlorad. Därefter såg jag till att efter varje 
intervjutillfälle föra anteckningar och skriva ned intryck för att viktiga aspekter som framkom ur 
informanternas utsagor inte skulle falla bort. Anteckningarna underlättade även för mitt arbete 
med analysen då en stor textsumma analyserades. Jag transkriberade intervjuerna ordagrant för att 
kunna utföra korrekta analyser. Citaten som jag valt att inkludera i denna uppsats har dock, i 
väldigt liten utsträckning, redigerats genom bland annat rättskrivelser av talspråk samt inkludering 
av kommatecken och punkter då det kan underlätta för läsning av studien.  Kvale menar att 
redigeringar av intervjuer bör ge rättvisa åt intervjupersonerna där forskaren ska tänka över hur 
intervjupersonerna själva hade velat uttrycka sig i skrift. (Ibid. s. 156) I redogörelsen för de 
empiriska resultaten har jag, till stor del, valt att inkludera långa citat för att belysa informanternas 
utsagor. Jag betraktar valet som nödvändigt och anser att längre citat kan belysa och bekräfta en 
eller flera poäng mer uttryckligt.  
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Inför intervjuerna utformade jag en semi-strukturerad intervjuguide som byggde på tjugo frågor 
med nio följdfrågor. Valet grundade sig dels på att jag ville uppleva en form av ordning vid 
intervjugenomförandet samtidigt som intervjuerna inte skulle begränsas till enbart de aspekter 
som jag hade förberett då relevanta synvinklar, som jag kanske förbisett, hade gått förlorade. 
Bryman menar att en semi-strukturerad intervjuguide kan bidra med att skapa en flexibel 
intervjuprocess vilket innebär att intervjupersonen har större frihet att uttrycka sina egna 
upplevelser. (Bryman, 2002, s. 301)Intervjufrågorna var således uppdelade i tre teman vilka 
utformades utifrån studiens relevanta frågeställningar. Dessa var: Finspångs arbetsmarknad, 
Arbetslöshet och Arbetsinsatser. Under intervjutillfällena såg jag till att anpassa intervjuguiden efter 
intervjupersonernas arbetsområden vilket innebär att samtliga frågor kanske inte ställdes under 
varje intervju. Detta skedde dels för att relevanta diskussioner skulle kunna fördjupas men också 
för att undvika att göra intervjupersonen osäker under intervjutillfället.  

Avgränsningar  
Det är på plats med några, som jag ser det, betydelsefulla avgränsningar. Den första är att studien 
syftar till att undersöka informanternas förstålelser och uppfattningar av 
arbetslöshetsproblematiken. Det innebär inte att dessa reflektioner automatiskt kan tolkas som 
beskrivningar på hur informanterna handlar. Inom detta finns det en svårtolkad 
översättningsproblematik som jag, i denna studie, inte berör.  I studien valde jag att utifrån syftet 
och studiens mål anpassa val av empiri, teori och metod. Således utfördes medvetet 
avgränsningar för att forskningsresultaten ska kunna konkretiseras. En annan avgränsning gjordes 
vid selektionen av centrala begrepp och definition av problemområde. I uppdragets ursprungliga 
projektplan gavs förslag på att studien ska behandla arbetslöshet bland ”personer med 
utomnordisk härkomst”. Då begreppet var otydligt formulerat och inte besvarade vad som 
menades med denna sociala kategori valde jag att ytterligare undersöka vilken grupp av individer 
det syftades på. Det framkom, efter samtal med projektets nyckelpersoner, att arbetslöshet främst 
drabbar nyanlända individer i Finspångs kommun.  Därför valde jag att delvis, utifrån 
kommunens definition av problemområdet, fokusera på den specifika gruppens 
arbetsmarknadssituation. Inför studien har dock projektplanens ursprungliga 
begreppsanvändning redigerats och istället används begreppet ”utomnordiskt födda 
individer/personer” för att beteckna nyanlända samt utomnordiskt födda invånare som bor i 
Finspång. En annan avgränsning var urvalet av informanter. Som jag tidigare nämnde fann jag 
det intressant att utforska hur myndighetspersoner, som på ett eller annat sätt arbetar med 
arbetsmarknadsåtgärder riktade till utomnordisk födda individer, uppfattar 
arbetslöshetssituationen som finns bland utomnordiskt födda personer i Finspångs kommun. Det 
är även av vikt att notera att samtliga informanter diskuterade kring problematiken ur ett 
Finspångsperspektiv då de besvarade intervjufrågorna. Samtliga intervjuer gav intryck om att 
Finspångs bruksortskaraktär utgjorde en viktig del i den omdiskuterade 
arbetslöshetsproblematiken. Bruksortskaraktären kanske inte kan legitimera att den 
omdiskuterade problematiken förekommer på andra håll i det svenska samhället men i denna 
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studie är arbetslöshetsproblematiken betraktad ur en specifik kontext som inte går att bortse 
ifrån. 

Forskningsetiska reflektioner  
Under studiens gång har jag strävat efter att förhålla mig till vetenskapsrådets fyra 
forskningsetiska principer7 som innefattas av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Dessa är således: ”Informationskravet”, ”Samtyckeskravet”, ”Konfidentialitetskravet” och 
”Nyttjandekravet”. De forskningsetiska principerna fungerar dels som riktlinjer för hur forskare 
bör förhålla sig till studiematerialet men också hur förhållandet mellan forskare och informanter 
bör utvecklas. För att mina informanter skulle kunna ta del av studien innan intervjutillfällena 
valde jag att skicka ut ett så kallat informationsbrev till samtliga studiedeltagare. I informationsbrevet 
förklarade jag hur studien är utformad, det vill säga syftet, frågeställningar och tillvägagångssätt. 
Jag informerade även om etiska principer som omfattar forskarens arbete samt informanternas 
rättigheter. Vid varje intervjutillfälle frågade jag dessutom informanten om hon tagit del av 
informationen eller om den behöver återupprepas. Som jag nämner ovan valde jag att inför 
skrivandet av denna uppsats avidentifiera varje informant för att hennes integritet ska kunna 
behållas.  Studien kan betraktas vara av känslig karaktär då statliga och kommunala tjänstemän 
skulle framföra sina uppfattningar kring en aktuell och omtalad problematik. Studiens känslighet 
märktes av då informanterna hade en del frågor kring studiens aspekter, möjliga konsekvenser 
och även mina avsikter med forskningsuppgiften.  Eftersom studiens syfte inte var att studera de 
sociala subjekten valde jag att, i denna undersökning, inte ta hänsyn till informanternas ålder, 
etniska bakgrund eller könstillhörighet. I den redovisande analysdelen valde jag således att enbart 
namnge informanterna som: Informant 1, 2, 3 och så vidare.  

Rollen som forskare  
Då jag har valt att uppmärksamma arbetslöshetsproblematiken bland utomnordiskt födda 
invånare i Finspång tror jag att informanterna blev extra känsliga inför intervjuer med mig då jag 
själv är av utländsk bakgrund. (Mulinari, 2005) Jag vill inte påstå att detta var förekommande vid 
samtliga intervjutillfällen men det framkom upprepande under forskningsprocessen. Även om 
mitt syfte inte var att studera de institutionella aktörerna eller kategorin ”utomnordiskt födda 
individer” kunde mitt intresse för ämnet, av informanterna, ha uppfattats som oroligt men även 
på flera vis hotfullt. Flera av informanterna visade nyfikenhet för min etniska bakgrund och i 
relation till denna vad mitt syfte med studien var. Jag hävdar inte att jag misstror det som 
informanterna uttalat sig om vid intervjutillfällena dock är jag undrande över om inte resultaten 
hade blivit annorlunda om jag hade varit en forskare som tillhörde någon annan av de samhälliga 
sociala kategorierna, om jag exempelvis hade varit en vit, infödd svensk man. Kanske hade 
informanterna vågat yttra sig ytterligare och även om andra aspekter än de som framkom i den 
aktuella empirin. Det är av vikt att betona att relationen mellan mig och informanterna var 
                                                 
7  http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf, den 29 februari 2008, kl. 16.23  

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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ömsesidig då även jag, som forskare, kvinna och som är av utländsk bakgrund, kan komma att 
påverka studies resultat och utformning. Bryman menar att forskare, förutom att återspegla och 
reproducera verkligheten, är med och påverkar hur denna ska se ut. Författaren menar att detta 
beror på forskarens egna värderingar och förutfattade meningar som kan döljas i exempelvis 
forskarens val av studieämne, metod, tolkning, slutsats och så vidare. (Bryman, 2002, s. 37) 

Analysprocess 
Vid analysprocessen lades fokus vid att studera materialet utifrån Steinar Kvales sex 
analysverktyg.  Av Kvales förslag använde jag mig av tre specifika premisser till analysprocessen, 
meningskoncentering, meningskategorisering och meningstolkning. (Kvale, 1997, s. 174)  

  Det första steget innebär att forskaren reducerar materialinnehållet till en mindre mängd 
text där koncentrering av långa uttalanden sker. På sådan sätt, menar Kvale, omvandlar forskaren 
långa texter till ”kortare och koncisare formuleringar” (Ibid. s. 174). Jag påbörjade 
analysprocessen, i enlighet med Kvales förslag, genom att lyssna och läsa igenom empirin samt 
markera intressanta ord och uttryck som framkom ur intervjuerna. Meningar och stycken som jag 
fann intressanta valde jag att därefter förkorta och skriva av vid sidan av det empiriska materialet. 
Således kunde längre uttalanden göras om till två, tre ord som symboliserade det väsentligaste i 
dessa. Inom det andra steget, menar Kvale, kodas materialet genom att gemensamma nämnare i 
intervjuerna identifieras och utformas till ett schema för kategorisering och kodning. (Ibid. s. 
178ff) Min kodningsprocess var beroende av syftet då jag ville komma så nära studiens centrala 
frågeställningar som möjligt. Således valde jag att, inom det andra steget, behandla de förkortade 
meningarna för att kunna göra en bedömning av deras relevans för denna specifika studie. Dessa 
rankades, i enlighet med Kvales metod, från nummer 1-5 där nummer 5 innebar att ett specifikt 
fenomen hade stor betydelse för studiens syfte och frågeställningar. Därefter läste jag igenomen 
de högre rankade företeelserna i empirin och utformade olika kategorier utifrån dessa. De två 
huvudkategorierna har jag, i analyspresentationen8, valt att kalla för: Vägen till arbete samt Problem 
och lösningar. Kvale menar att meningstolkning kan betraktas vara en ”rekontextualisering” av de 
framträdande kategorierna. Således uttrycker författaren att kategorierna under 
tolkningsprocessen placeras ”inom bredare referensramar” (Ibid. s. 175) som exempelvis med 
hjälp av teoretisk bakgrund. (Ibid. s. 175) Efter att ha gjort de två första stegen tolkade jag 
kategorierna med hjälp av min teoretiska referensram som presenteras i nästkommande kapitel. 
De två huvudkategorierna, som ovan presenterades, innehöll även underkategorier vilka kunde, 
till en stor del, relateras till varandra. Processen innebar att flera synvinklar och aspekter föll bort 
medan andra fick ett större utrymme. Resultatet av analysprocessen presenteras i nästkommande 
kapitel.  

                                                 
8 Kapitel ”Empiri och Analys”   
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Empiri och Analys  
I detta kapitel avser jag att redovisa mina empiriska resultat och analytiska tolkningar vilka 
presenteras utifrån olika ämnesområden som går att återfinna i det empiriska materialet. Genom 
tolkningsprocessen kunde jag identifiera flera olika ämnesområden som återkommande dök upp i 
diskussionerna kring ämnet. Avsnitten är således uppbyggda av olika underrubriker vilka 
specificerar de resultat som framkommit ur analysprocessen. Då en av de centrala 
frågeställningarna var att undersöka vilka förklaringsmodeller informanterna ger kring den 
specifika arbetsmarknadsproblematiken samt hur genusaspekter gestaltas inom informanternas 
utsagor valde jag att belysa tematiken utifrån flertal olika synvinklar. Dessa är: ”Vägen till arbete” 
med underrubriker ”Finspångs arbetsmarknad, en komplex bruksortskaraktär”, ”Svensk 
arbetsmarknad, en genuin sfär” och ”Att vara kvinna samt utomnordisk i en bruksort”. Den 
andra frågeställningen syftade till att besvara vilka potentiella problem samt möjliga lösningar i 
relation till den specifika samhällsgruppens situation informanterna ger uttryck om. Diskussionen 
kring denna frågeställning kommer att belysas utifrån teman och områden som: Problem och 
lösningar med underrubriker: ” ’Ibland tror jag att det handlar om ren diskriminering, det tror jag’ 
”, ” ’Jag hoppas att de kommer in inom vård och omsorg, framförallt kvinnor då’ ” samt 
”Individens ansvar”.  

Vägen till arbete  
Samtliga informanter uttryckte att arbetslöshet bland utomnordiskt födda individer är en oroande 
faktor vilken de ansåg bör åtgärdas och förändras. Orsakerna till arbetslösheten beskrevs vara 
flertaliga och en av dessa, som majoriteten av informanterna gav uttryck om, var ortens 
karaktäristiska drag som kunde återfinnas i att Finspång är ett, som beskrivet i studiens inledande 
del, brukssamhälle med inslag av traditionella arbetsvanor. Kvinnor, menade flera av 
informanterna, har svårare för att träda in på Finspångs arbetsmarknad då orten präglas av 
arbetstillfällen inom industrisektorn, vilka traditionellt sett inte beräknas vara tillhörande den 
kvinnodominerande yrkessidan av arbetsmarknaden. Flera informanter beskrev att de begränsade 
arbetstillfällena förhindrar, förutom kvinnor, även utomnordiskt födda personer från att träda in 
på arbetsmarknaden då kraven på utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet, av informanterna, 
betraktades vara alltför höga och yrkesmöjligheterna för snäva.   

Finspångs arbetsmarknad, en komplex bruksortskaraktär 
Samtliga informanter ombads besvara hur de uppfattade arbetsmarknaden i Finspång:  
 

Ja, arbetsmarknaden i Finspång det är ju. Jag ser Finspång som ett typiskt brukssamhälle med 
två stora, jättestora industrier, högt teknologiska industrier. Siemens och SAPA eller som de 
heter. Med en mängd bruksorter utanför Finspång småbruk (XXX), (XXX), (XXX)9 överallt 
och det är då. Det är industrin som är i det stora och sen så är det naturligtvist serviceyrkena i 

                                                 
9 Namn på olika platser i Finspångs närområde, egen anmärkning.  
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Finspång som kommer till det stora dominerande. Det är ju verkstadsindustrin och 
tillverkningsindustrin som jag ser det. (Informant 5)  
 

I citatet ovan beskrivs Finspång vara en ort främst präglad av arbetstillfällen inom industrisektorn 
och serviceområden. Vidare uttrycks att Finspång är orten orienterad kring två högteknologiska 
företag Siemens och SAPA, vilka är återkommande teman i samtliga intervjuer. Verkstads och 
tillverkningsindustrin beskrivs vara den breda arbetsmarknaden i Finspångs kommun.  

Liknande resonemang delas av en annan informant som ytterligare uttrycker: 
 

Finspång får vi lite [paus] eftersom vi är industriområde så vi brukar alltid säga, vill man utbilda 
sig till CNC-operatör och svetsare så kan man få jobb i Finspång. Men det är klart att alla inte 
kan bli svetsare och CNC-operatörer så arbetsmarknaden kan man säga, den har i alla fall varit 
god i så lång sträcka […] (Informant 6)  

Informanten menar att yrken som exempelvis svetsare eller CNC10 -operatör är några som 
tydligast framträder på Finspångs arbetsmarknad. Ortens näringsliv beskrivs till en del vara bra 
dock enbart i den mån att arbetsmöjligheterna mestadels tilltalar individer med yrkesintresse för, 
traditionellt betraktat, typiska industriyrken. Ur flera synvinklar skulle dessa yrken kunna 
betraktas vara tillhörande den mansdominerande yrkessidan av arbetsmarknaden. 

  I nästkommande citat beskrivs Finspångs arbetsmarknad som ”trång” då den, enligt 
informanten inte erbjuder varierande och olikartade möjligheter till sysselsättning och arbete. Det 
intressanta i nästkommande citat är att informanten menar att arbetsmarknaden i Finspång inte 
kan ses vara lämpad för ”ungdomar och invandrare” (Informant 3):  
 

Den är ju väl relativt bra men lite för mycket då inriktat på de här special, vi har ju två tekniska 
så att säga, två stora företag i Finspång som dominerar plus sjukvård. Där är det ju alltså 
högkvalificerad arbetskraft som går till de ställena och de personerna är ju inte de vi behöver 
hjälpa, vi behöver sådan arbetsmarknad för dem som har lite lägre kvalifikationer så att säga. 
Sämre yrkesutbildning och så sen att arbetsmarknaden är lite trång i Finspång. Jag kan inte 
jämföra så mycket med andra kommuner men det är väl i stort sätt bara kommunen som kan 
tillgodose de här behoven. Väldigt svårt att få ut de här människorna i den öppna 
arbetsmarknaden, företag, föreningar och annan offentlig verksamhet. Det är väl det att det 
domineras av de stora företagen. Det är väl det som stör lite så att säga. Sen är det ju bra för 
kommunen, det är inte det jag säger, men arbetsmarknaden blir lite. [paus] Den blir, det är för 
högkvalificerade tekniskt så att säga.  De personerna, de anställer massor med människor just 
nu, det är ingenjörer, högutbildade. Så att det är inte en arbetsmarknad som riktar sig till 
ungdomar och invandrare. Den är alldeles för liten och för trång och sen om det är specifikt 
för vår kommun, det vill jag inte uttala mig om. Det tror jag knappt, det kan nog vara likartat i 
andra kommuner och det här är ju ett problem. (Informant 3)  
 

I citatet framgår att utbildning på högre nivå är en faktor som kan öka chanserna till 
sysselsättning i Finspång. Exempelvis beskrivs ingenjörer ha goda möjligheter till arbete och 

                                                 
10 Förkortning: Computer Numerical Control (CNC) 
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sysselsättning inom kommunen. Resonemanget relateras till de två stora och högteknologiska 
företagen, vilka med hänsyn till samtliga intervjuer kan tolkas vara Siemens och SAPA, där oftast 
högutbildade individer får tillträde till tillgängliga arbetsplatser. Finspångs arbetsmarknad beskrivs 
således vara gynnande för kommunen men dock inte för den enskilda individen. Informanten 
uttrycker en önskan om en arbetsmarknad som inte ställer lika höga krav på utbildning och 
kvalifikationer då kommunens lokalinvånare inte har möjligheter till att uppfylla 
arbetsmarknadens krav. Citatet utvisar att Finspångs arbetsmarknad både har positiva och 
negativa aspekter beroende på hur talet kring denna vinklas.  

  I nästa citat påvisas uppgivenhet över att vissa företag i kommunen inte uppmärksammar 
den arbetskraft som finns tillgänglig utan istället söker arbetare i utlandet:  
 

Det är eftersom man ser företag då är det kanske 3 år, inte bara att de pendlar. Vi har 
diskuterat det här med (XXX)11, de gör stora satsningar i Polen. De brukar åka till Polen och 
hämta folk hit och vi sitter och säger att vi har folk. Vi måste bara samarbeta, vi måste sätta oss 
och gå igenom. Kartlägga vad det är vi har och vad det är  det ni behöver och hur vi ska 
hjälpas åt. Det är den här ekonomiska vinsten, de vinner på att åka till Polen och hämta kanske 
färdigutbildad folk så de vet vad de kan. (Informant 6)  

Informanten uttrycker att ortens arbetsmarknad genererar många pendlare vilket innebär att 
lokalinvånare inte ges lika bred möjlighet till att visa sina yrkeskompetenser. Företagare verkar, 
enligt informanten, ta det säkra före det osäkra och anställa personal som de med en trygghet tror 
kan klara av arbetsuppgifterna. I citatet framgår att kommunikation mellan företag och 
myndigheter bör förtydligas då behovet av att få ut arbetslösa personer i sysselsättning är stort. 
Informantens uttalande kan tolkas som att det finns en nödvändighet av ett konkretare samarbete 
mellan olika sektorer i kommunen. Aspekten kring den ”ekonomiska vinsten”, som informanten 
frambringar, ger intressanta synvinklar som kan hänvisas till tankar om globaliseringen inom 
vilken företagen alltmer får ett ökat inflytande över politiken och i detta fall 
arbetsmarknadspolitiken. Anthony Giddens menar, i likhet med detta, att den kapitalistiska 
marknaden, företagens tillväxt och ekonomiska tillökning lyckats åsidosätta staternas 
internationella politik. (Giddens, 1996, s. 73) Informanterna visade att Finspång kan betraktas 
vara en ort av komplex karaktär då de tillgängliga arbetstillfällena inte kan betraktas tilltala 
samtliga invånare. Det framkom även att ortens arbetsmarknad inte kan betraktas vara tillgänglig 
för utomnordiskt födda individer. Informanterna ombads att, i relation till det sistnämnda, 
besvara om de ansåg att utomnordiskt födda personer har särskilda behov vad gäller att etableras 
på arbetsmarknaden. Informanternas svar redovisas i nästa tema.  

 

                                                 
11 Namn på ett företag, egen anmärkning.  
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Svensk arbetsmarknad, en genuin sfär   
Flera av informanterna uttryckte att utomnordiskt födda individer har en ”längre” väg till 
arbetslivet än övriga samhällsmedborgare och anledningarna till detta hänvisades till 
förklaringsmodeller som exempelvis arbetsmarknadens krav på relevant utbildningsbakgrund och 
yrkeserfarenhet men även, i specifik relation till utomnordiskt födda personer, kravet på 
svenskkunskaper. Det sistnämnda är ett återkommande tema i samtliga intervjuer. En informant 
menade exempelvis att vikten av det svenska språket överträffar krav på yrkeserfarenhet och 
utbildningsbakgrund. Informanten ansåg att det svenska språket behövs för förståelse av 
eventuella arbetsrutiner, arbetsmetoder och säkerhetsregler som kunde förekomma vid olika 
arbetsplatser. (Informant 4) 

  I nästa citat framträder utbildningsbakgrund och språkkunskaper som två centrala orsaker 
till arbetslöshet som drabbar utomnordiskt födda personer på svenska arbetsmarknaden: 
 

 Ja det som är svårast för de som kommer är utbildningen ju, det är ju inte jämförbart med 
svensk utbildning. Så att det är ju att de måste läsa svenska rätt så mycket för de är bra för de 
måste läsa in så mycket på sin utbildning som de har med sig. Fast den gäller ju inte i Sverige, 
så det kan vara. [paus] Så de får ju, det är ju språket där också som gäller annars tror jag inte 
det är några problem. (Informant 2) 

Informanten fortsätter och menar: 

Ja. Det bror ju hela, hela tiden på vad man har för bakgrund, vad man har för med sig i 
bagaget. En del kanske inte haft några yrken när de kom hit. De har varit egenföretagare och 
de har varit bönder och. Alltså det är inte så lätt och tänka: Vad ska jag utbilda mig till? För vi 
har ju stora krav här i Sverige idag att ha utbildning, det finns ju inget. Man måste ha utbildning 
på allting. Det finns ju inga lätta jobb idag. (Informant 2) 

I de två ovanstående citaten framgår att utomnordiskt födda personer kan komma att hamna i 
komplexa situationer då det gäller att etableras på den svenska arbetsmarknaden. Informantens 
förklaring på detta är att samhällsgruppen många gånger har svårigheter för att hantera den 
svenska arbetsmarknadens krav då de, som informanten utrycker, är stora.  Vidare menas att 
”icke-svensk” utbildning, vilken utomnordiskt födda personer kan ha med sig till när de kommer 
till Sverige, inte går att jämställa med svensk utbildning vilket innebär att den måste valideras och 
omprövas för att kunna kompletteras med utbildning grundad i det svenska samhället. 
Informantens uppfattning är att: ”det är ju inte jämförbart med svensk utbildning” (Informant 2), 
vilket, enligt en tolkning, kan få annan utbildningsbakgrund än svensk att framstå som 
fullständigt främmande och olämplig för den svenska arbetsmarknaden.  

  I nästkommande citat framgår liknande resonemang där informanten anser att den 
svenska arbetsmarknaden på flera vis skiljs åt från andra länders näringsliv:  
 

Språksvårigheter förstås, det är en bidragande orsak. Men även brist på, vad ska jag säga [paus] 
relevant yrkestillhörighet. Jag tycker att en del som kommer från kanske andra, Asien eller 
Afrika står så långt ifrån vårt svenska näringsliv så att man har väldigt stor backe uppför innan 
man vågar vara där så att säga och sälja sig själv och säga: Jag kan jobba hos det här företaget. 
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Man tror sig helt enkelt inte klara ut det. Och det är ju från vårt håll också, svenskarnas håll så 
kanske vi inte säger till de här personerna: Kom hit och visa vad du kan. Utan man har de här 
attityderna att det är för svårt för dig som kommer från Afrika eller Asien. Inte bara att du har 
språket emot dig utan du har också de här erfarenheterna som vi vill ha om du ska jobba på en 
bilverkstad eller så att säga. (Informant 3)  

Svenskkunskaper, menar informanten, bör betraktas som motstånd och hinder för utomnordiskt 
födda individers inträdelse på den svenska arbetsmarknaden. Informantens uttalande tyder på att 
svenska språket utgör en underförstådd grundpelare inom näringslivet. I det ovanstående citatet 
uttrycker informanten att yrkeserfarenhet från exempelvis världsdelar som Asien eller Afrika inte 
konkret kan betraktas vara ”giltig” på den svenska arbetsmarknaden då, som det uttrycks i citatet, 
annan yrkeserfarenhet än svensk ”står så långt ifrån vårt svenska näringsliv” (Informant 3). 
Informanten menar att utomnordiskt födda individer, på grund av detta, har en rädsla för att ta 
steget till arbete. Samtidigt beskriver informanten att det inte enbart kan betraktas vara de 
arbetssökandes ansvar utan dessutom majoritetssamhällets plikt att introducera och öppna 
möjlighet för utomnordiskt födda personers yrkeskompetenser. Informanten menar att attityder 
hos majoritetssamhället oftast hindrar utländska yrkeskompetenser från att sättas i praktik då 
exempelvis näringslivet nedvärderar andra kompetenser än de som grundats i det svenska 
samhället. Citatet ovan kan tyda på en möjlig ambivalens då informanten både uttrycker att 
utomnordiskt födda individer har kompetensbrister samtidigt som dessa uppfattningar reserveras 
genom en medvetenhet över att det finns två sidor till varje sanning. 

  Nästa informant exemplifierar, i likhet med ovanstående resonemang, hur yrkesbakgrund 
från exempelvis Somalia eller Gaza inte kan betraktas vara lämpliga för det svenska näringslivet:  
 

Ja deras utbildningar många gånger, vet vi inte riktigt vad de står för. Arbetsgivarna vet inte det 
riktigt och det är min stora uppgift att försöka få fram vad det är, vad deras betyg, deras 
utbildningar står för genom det här med validering, kunskapstester, yrkeskompetensprövning 
som jag prata om förut. Alltså det gäller för oss att testa av och ta reda på vad utbildningen står 
för men det gäller även yrket för att yrket beroende varifrån man kommer. En svetsare från 
Somalia är kanske inte samma sak som en svetsare i Sverige. Utan man måste ta reda på vad en 
svetsare är, en svetsare från Gaza, är det samma sak som en svetsare i Sverige? Det är sådana 
saker. Då gör vi sådana yrkeskompetensbedömningar för att visa oss vad de är för svetsare 
exempelvis. Likadant inom andra områden kan lika vara inom sjukvården, typisk tjej jobb då. 
Eller kvinnor som många gånger har jobbat inom vårdsidan, vad står den vårdutbildningen och 
den erfarenheten för när de kommer till Sverige? (Informant 5)  
 

Informanten menar att svetsaryrket, som ett exempel, inte kan betraktas vara utformat på lika 
villkor beroende på i vilket land individen inlärt yrkets kompetenser. I citatet framhävs, vilket kan 
tolkas vara till arbetsgivarnas fördel, att arbetsgivare har svårigheter med att bedöma vad 
utländska yrkeskompetenser och utbildningserfarenheter medför. Det framgår också att 
myndigheter som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder riktade till utomnordiskt födda personer 
oftast har svårigheter med att göra bedömningar av utländska kompetenser och erfarenheter.  
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Inomformanten menar att yrkeskompetensbedömningar därför är nödvändiga för att 
utomnordiskt födda individer ska kunna få en chans på den svenska arbetsmarknaden.  

  I nedanstående citat framkommer att en bilmekaniker från utlandet inte, vid en första 
anblick, kan jämställas med en bilmekaniker i Sverige:   
 

Sedan beror det ju på lite med utbildningen med. Jag menar om det är att han har varit 
bilmekaniker i sitt land, vad innebär det egentligen gemfört med Sverige? Det är svårt att veta 
är det ju. Och likadant här, om de har körkort ifrån sitt land då, vad gäller i Sverige för det? Ja, 
det är ju sådant som spelar roll också. (Informant 1)  
 

Även denna informant menar att validering av utländsk kompetens är av behov för att 
utomnordiskt födda individer ska kunna få arbeta i Sverige.  

  Utifrån informanternas uttalanden kan utländska kompetenser framstå som ett legitimt 
skäl för att förklara varför utomnordiskt födda segregeras på den svenska arbetsmarknaden. 
Kompetensbrist är något som ständigt påpekas inom informanternas diskussioner kring 
utomnordiskt födda individer. Det kan tolkas som att yrkeserfarenhet och utbildning 
åstadkommen i andra länder inte kan betraktas vara fullständig då den ifrågasätts genom en 
misstanke om förmåga och validitet. Det intressanta är att informanterna även, i sina exempel, 
väljer att nämna de länder och världsdelar som ligger bortom exempelvis Europa eller USA vilket 
kan ge en uppfattning om att det existerar en ”västerländsk” och en ”icke-västerländsk” 
arbetsmarknad som står i direkta motpoler till varandra. Exempelvis kan ”icke-västerländska” 
kompetenser, utifrån de ovanstående exemplen, framstå som sämre än de ”västerländska”. 

  Stuart Hall menar att världssamhällen betraktas ingå är i en biopolär modell som Hall 
betecknar som ”the West” och ”the Rest”, där den förstnämnda kategorin utgörs av så kallade 
”västsamhällen”. Hall menar att konstruktionen av dessa två kategorier grundas i modernitetens 
sociala och politiska processer vilka genererade skapandet av ”väst” och ”icke-väst”. ”the West” 
– beteckningen representerar, enligt Hall, samhällen oftast industrialiserade, moderna och 
urbaniserade medan den andra kategorin, ”icke-väst”, framstår som en klar motsats till dessa 
aspekter. (Stuart Hall, 1992, s. 276ff) I Osmans studie, vilken nämns tidigare i texten, 
framkommer att utländska kompetenser samt yrkeserfarenheter åsidosätts samt minskar i ”värde” 
på den svenska arbetsmarknaden. Dessa faktorer, menar Osman, kan vara bidragande orsaker till 
arbetsmarknadssegregering av utomnordiskt födda individer. De kan också leda till att de 
individer som kommer till Sverige med en högre utbildning i bagaget inte får tillträde till tjänster 
som överensstämmer med deras erfarenhetsnivåer. (Osman, 2007, s. 206) 
Arbetsmarknadssegregering av individer med utländsk bakgrund kan dessutom, enligt en 
tolkning, leda till social ojämlikhet samt exkludering från flera andra samhällsområden som 
exempelvis delaktighet inom politiken.  

  I nästa citat framkommer dock en annorlunda uppfattning där informanten uttrycker 
medvetenhet över att kravet på kunnandet av det svenska språket kan betraktas vara ”en förtäckt 
sanning” (Informant 7) och menar att:  
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Men däremot så finns det en annan fundering som jag har ibland i mitt jobb och det är ju 
kravet på svenska kunskaper. För det kan man använda som ett argument ibland att, att man 
måste kunna bra svenska eller bra svenska i tal och skrift eller du ska prata flytande svenska 
eller hur man uttrycker sig eller som arbetsgivarna säger i olika arbeten. Och då är ju frågan om 
det är en sanning eller om det är en förtäckt sanning, för svenska kan man ta på, på något sätt, 
man kan lyssna, man kan och man kan förstå att i vissa yrken så är det viktigt eller i flesta yrken 
så är det väl viktigt att kunna svenska men frågan är hur mycket svenska du ska kunna för att 
klara av dina arbetsuppgifter. Men det kan ibland bli ett, tycker jag, ett legalt skäl till att säga: 
Tyvärr då kan du inte få jobbet för att du pratar inte tillräckligt bra svenska. Eller du måste lära 
dig mer svenska för att kunna få det här jobbet. Så någonstans tycker jag att det där med 
svenska har blivit någon, ja en liten sorteringsmaskin på något sätt. […]Det kan man bara få en 
känsla av ibland att, att man använder det som ett argument, att det är legalt och säga det. 
Egentligen kanske det handlar om andra saker. (Informant 7)  
 

I citatet framgår att kravet på språkkunskaper i flera fall kan komma att användas som ett ”legalt” 
(Informant 7) skäl för att reproducera utanförskap. Det svenska språket, beskriver informanten, 
är inte något som i verkligheten behövs i så bred utsträckning som arbetsgivare kanske ger 
uttryck om. Informanten uttrycker en misstanke om att svenskkunskaper kan tjäna som ”en liten 
sorteringsmaskin” (Informant 7). Svenskkunskaper kan, utifrån informantens beskrivning, 
betraktas föreställa en sorts ”förkläde” som döljer andra faktorer, vilka utifrån citatets budskap, 
kan tolkas vara arbetsmarknadens marginalisering -och- segregeringstendenser.   

Knocke menar att kravet på svenskkunskaper har varit föränderligt beroende på hur 
arbetsmarknaden och arbetskraftsefterfrågan har sett ut. Författaren förklarar exempelvis att 
under 1990-talets lågkonjunktur blev kraven allt högre och arbetsgivare krävde svenskkunskaper 
för arbeten som exempelvis montör eller städare. (Knocke, 2006, s. 61) Detta kan innebära att 
svenskkunskaper används enbart i de fall då arbetsgivare har en möjlighet att välja mellan 
arbetssökanden och då går turen främst till infödda svenskar.  

Empirin visade, förutom ovanpresenterade diskussioner, även att informanterna uppfattar 
att utomnordiskt födda kvinnor och män har olika möjligheter att uppfylla arbetsmarknadens 
krav. Informanternas reflektioner redovisas härnäst.  

Att vara kvinna samt utomnordisk i en bruksort   
Utifrån informanternas utsagor har jag kunnat identifiera att kvinnor i Finspång inte har lika 
möjligheter till inträdelse inom arbetslivet som män då yrkestillfällena i all större utsträckning 
tilltalar männens yrkespreferenser mer än kvinnors. Flera informanter konstaterade att 
utomnordiskt födda kvinnor har svårare för att träda in på arbetsmarknaden i Finspång då de, 
förutom genustillhörighet, har kulturella hinder i bagaget. Informanterna ombads besvara 
huruvida de uppfattade att Finspångs arbetsmarknad kunde betraktas vara jämställd:  
 

Ja, det skulle jag kunna påstå, jag kan inte, nej jag kan inte se att det skulle vara så stort. Det jag 
kan känna, utifrån det arbete som jag bedriver är att det kan finnas något färre möjligheter för 
kvinnor. […] Att platserna är så att säga. Det finns inte samma utbud som för en kille. Det kan 
jag säga. (Informant 3)  
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Nej, det finns inte så mycket marknad för kvinnorna. Det som har funnits har ju varit omsorg 
och handel och det är ju de två delar som har minskat i omfattning. Alltså resursmässigt och så 
att det fanns en gång, alltså klädindustri och den lades ner så det gav redan i starten ett 
överskott av kvinnlig arbetskraft. [paus] Om de inte gav sig in på den tekniska industrin men 
då var det ju som i regel att skaffa sig en utbildning. Då var det väl lättare att komma in utan att 
kunna någonting man blev upplärd men sen så har kraven skärpts där. Men det är svårare för 
kvinnor i Finspång än för män. (Informant 4)  
 

Informant nr 3 uttrycker att utbudet på arbetstillfällen i Finspång inte kan betraktas vara likadant 
för kvinnor som för män. Informant nr 4 menar att Finspångs arbetsmarknad tidigare var lämpad 
för kvinnor, inom exempelvis klädindustrin, men efter att denna lades ned blev kvinnor ett 
arbetskraftsöverskott. Ur informanternas uttalanden framgår tankar om särskiljande processer 
avseendes kön då tankar om jämställdhet faller tillbaka på behov av yrken för specifikt kvinnor 
respektive män. Då flera av informanterna, vid intervjuerna, tycktes ha svårigheter med att 
separera begreppen jämställdhet och jämlikhet kan de två ovanstående citaten innebära att 
informanterna hade andra aspekter i åtanke då de besvarade frågan.  

  Ur nästa konstaterande går det att urskilja spår av den nymoderna arbetslinjen där 
kvinnors inträdelse inom arbetslivet alltmer efterfrågas. Nästa informant menar att männens 
tidigare dominans på arbetsmarknaden alltmer börjar minska då sysselsättningschanserna för 
kvinnors ingång på traditionellt mansdominerande arbetsplatser ökar. Dock påpekas att 
utomnordiskt födda kvinnor fortfarande betraktas stå i skymningen av arbetslivet:  
 

Alltså de, när vi. Nej det gör jag inte egentligen, för bruk det är ju den gamla traditionella 
bruksorten och den lever ju kvar det är ju alltså det är ju männen som är inom industrin i första 
hand. Men däremot i dagens läge så blir det mer och mer jämställt för att det är sådan sug efter 
arbetskraft så måste man titta vad det finns för personer som kan bli aktuella och där är det de 
nyanlända invandrare som kommer till Sverige idag. Det är många gånger kvinnor idag som 
blir arbetslösa inom sina typiska kvinnliga jobb som vi idag skolar om. (Informant 5)  

Det framkommer att utomnordiskt födda män enklare kan integreras inom arbetslivet då 
arbetsmarknaden står i behov av arbetskraft. Utomnordiskt födda kvinnor har, enligt 
informanten, yrkeserfarenheter som oftast grundas i ”typiska kvinnliga jobb” (Informant 5). 
Informanten menar att det svenska samhället därför har i uppgift att ”skola om” (Informant 5) 
dessa kvinnors erfarenheter för att även de ska få en chans till arbetslivet.  

En annan informant uttrycker likande resonemang och menar att utomnordiskt födda 
kvinnor på flera vis räds för den svenska arbetsmarknaden då dessa kvinnor erfarenhetsmässigt 
har invanda yrkesmönster som grundas i traditionella genusorienterade arbetslivshierarkier. Enligt 
informanten leder detta till att utomnordiskt födda kvinnor har som vana att arbeta med 
traditionella kvinnoyrken:  
 

Men det enda vi ser nu är industriort som är lättare att anpassa till karlar, det är ett faktum som 
vi har. Som jag sa förut det är en industriort och det är mycket lättare för karlar att komma. 
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Ändå är det inget som säger att kvinnorna inte ska jobba inom industrin men där har vi också 
en kulturskillnad att kvinnorna är inte vana, de kommer från länder där det är väldigt uppdelat 
vad är kvinna och vad är mansjobb. Det dröjer några år innan de förstår att det inte är så 
farligt. Men det är just de första åren som är jätte svåra och jobba. Nu kan du tänka dig att ge 
en yrkesutbildning till en kvinna och det blir en chock. Men sen kanske efter något år, när de 
landar in och ser då är det inte så farligt, då skulle man kunna tänka sig. (Informant 6)  
 
[…]och sen har vi de här som kommer från de länderna var kvinnorna är inte vana och jobba. 
Dom är vana och vara hemma, de har aldrig gått i skolan, de har ingen studievana med sig och 
sätta sig i skolbänken, de har inte det med sig […] (Informant 6) 
 

Informanten uttrycker att utomnordiskt födda kvinnor inte är ”vana” (Informant 6) vid att arbeta 
i enlighet med den svenska arbetsmarknadens krav då deras erfarenheter härkommer från 
samhällen där könssegregerad arbetsmarknad råder. Vidare placerar informanten dessa kvinnor 
inom olika geografiska områden där uttrycket ”arabländerna” används:  
 

Dom som hamnar snett är kvinnorna som kommer från arabländerna och då beroende också 
på vad är det dom har för bakgrund. Vad det är de har som utbildning hemifrån, vilken 
arbetslivserfarenhet de har. Liksom det går inte heller att dra över en kant heller, är du en 
kvinna från Bagdad som har jobbat och gått i skola då har du lättare och anpassas i Sverige 
men det beror på vilken del o vad man har med sig. Men de här traditionella kvinnorna som 
aldrig har gått i skolan och har skapat, har kanske fem sex barn, vilket ingår i deras natur och 
kultur där man ska ha fem, sex barn och man ska som kvinna vara hemma och så hamnar de i 
Sverige. Den här etableringen i Sverige tar ganska lång tid innan de inser att nu måste jag 
kanske börja tänka om, jag kommer inte och klara mig om det är bara min karl som jobbar, vi 
kommer att bli bidragsberoende. Men det är just det här att göra dem medvetna från dag ett, 
mycket information.  (Informant 6)  
 

Informanten påpekar att kvinnornas geografiska härkomst är en viktig aspekt i diskussionen då 
en kvinna från storstaden Bagdad kanske har en bredare erfarenhet än vad, som informanten 
uttrycker, ”traditionella” (Informant 6) kvinnor utan skolbakgrund eller yrkeserfarenhet har. I 
citatet framträder att de så kallade ”traditionella” kvinnorna har i sin ”natur” (Informant 6) att 
vara hemmafruar och uppfostra flera barn. Främsta orsaken till att utomnordiskt födda kvinnor 
har svårare för att träda in på den svenska arbetsmarknaden förklaras av informanten vara 
kvinnornas kulturella tillhörigheter. Informanten menar vidare att kommunikation och 
information är viktigt för att dessa kvinnor ska kunna uppfatta vad det innebär att leva i det 
svenska samhället. Genom detta, menar informanten, kan även utomnordiskt födda kvinnor inse 
vikten av tvåförsörjarmodellen.  

  Liknande resonemang framträder i nästa citat där informanten uttrycker att utomnordiskt 
födda kvinnor oftast inte har några ”förväntningar” (Informant 7) på sig att arbeta:   
 

Sen kan det ju också vara så att man kanske inte har erfarenhet av att ha jobbat tidigare och 
man har inte haft förväntningarna heller att man ska jobba, man har utfört sitt arbete i hemmet 
som i sig har varit väldigt viktigt för Sverige är ju inte skapat att en ska vara hemma och en ska 
jobba om man inte ha extremt hög lön. Men annars så bygger det ju på att båda måste jobba 
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för att kunna bidra till sin egen försörjning och det tycker jag att där är, det är svårare och få ut 
kvinnorna tycker jag, som kommer, än männen. […] Då är det ju svårt att ta kvinnor att våga 
ta steget att kanske pröva svets eller smid eller vad det kan vara för något även om vi försöker. 
Om man har svårt att komma ut, vi förslår att du kanske ska prova på det här eller tänk på det 
här. Du kanske aldrig tänkt på det tidigare men att det kan vara intressant åtminstone och 
prova men det, det är svårt. Sen är det ju mycket, många kvinnor man träffar som kanske inte 
har så mycket utbildning och inte har jobbat förut. Då är det ju oftast önskemål om restaurang 
kanske eller kök, lokalvård kanske eller jobba med barn. Det är liksom det, sådana saker som 
man har varit duktigt på själv, hemma då. (Informant 7) 
 

Det förklaras att utomnordiskt födda kvinnor söker sig till yrken inom exempelvis 
restaurangbranschen eller barnomsorg vilket informanten menar främst beror på att dessa 
kvinnors kompetenser oftast inte sträcker sig till andra yrkesområden. Informanten förklarar att 
utomnordsikt födda kvinnor oftast är duktiga på hemmaarbete eller exempelvis barnvård vilket 
problematiserar deras möten med det svenska näringslivet där kvinnor har möjlighet att arbeta 
med exempelvis svetsning eller smide. Ur citatet framkommer tanken om den svenska 
tvåförsörjarmodellen genom vilken informanten exemplifierar det svenska samhället i kontrast till 
de utomnordiskt födda kvinnornas hemländer.  

  Hertzbergs skriver, i en undersökning om hur arbetsförmedlare uppfattar en etniskt 
segregerad arbetsmarknad, att arbetsförmedlarna ofta tenderade att diskutera genusnormer i 
relation till individer med utländsk bakgrund, det vill säga att arbetsförmedlare uttryckte hur de 
uppfattade att genusförhållandena kan vara mellan utländska kvinnor respektive män. Dessa 
definitioner var dock inte helt oproblematiska då de bidrog till att personer med utländsk 
bakgrund framstod som ”De Andra” i relation till infödda svenskar. I diskussionen kring 
möjligheter för utländska kvinnor på den svenska arbetsmarknaden förklarade Hertzbergs 
informanter att dessa kvinnor inträdelse inom näringslivet kan betraktas vara komplext då 
kvinnor med utländsk bakgrund oftast har kulturella hinder. Således utgjorde ”De Andras” kultur 
oftast ”boven” i arbetsmarknadens marginalisering av kvinnor med utländsk bakgrund. 
(Hertzberg, 2003, s. 113-115)  I citaten ovan framkommer liknande resonemang där 
informanterna menar att utomnordiskt födda kvinnor oftast har svårigheter att lämna sina 
”invanda” kulturella mönster bakom sig då de kommer till det svenska samhället vilket förklaras 
vara främsta orsaken till arbetslöshet bland utomnordiskt födda kvinnor.  

  Att dessa kvinnor, tidigare, arbetat som hemmafruar eller ”barnpassare”, 
restaurangbiträden eller lokalvårdare är några av förklaringsmodellerna som framkommer ur 
informanternas resonerande kring att utomnordiskt födda kvinnor hamnar på sidan av det 
svenska arbetslivet. Det svenska samhället framstår, ur informantens konstaterande (även om inte 
alltid exemplifierat), som ett modernt exempel på hur jämställdhetsproblematiken upplöses. I 
föregående citat framkom exempelvis att utomnordiskt födda kvinnor inte kunde arbeta med 
industriarbeten vilken kan ge en bild av att detta är en självklarhet för de infödda svenska 
kvinnors yrkesval. Neergaard menar dock, vilket ger en motsatt bild, att kvinnor med utländsk 
bakgrund, under arbetskraftsinvandringen, i högre grad än svenskfödda kvinnor, var sysselsatta 
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inom typiska mansdominerade arbetsplatser som inom exempelvis industrin. (Neergaard, 2006, 
13) Detta väcker frågan om hur jämställd den ”svenska” jämställdheten egentligen har varit?   

  En intressant aspekt kring temat fördes fram av en informant där informanten, genom sitt 
uttalande, gjorde en koppling mellan arbetsliv och religion:  

 
I: Kvinnor har svårare.  
A: Hur kommer det sig? 
I: Ja, det är väl så också att man ser väl på kvinnan också på ett annat sätt, att kvinnan ska vara 
hemma så att det kan ju vara det mycket också, det beror ju på vart man kommer ifrån mycket 
också. Det är inte så lätt för de kvinnorna, vissa kvinnor för att komma ut i arbetslivet. Så där 
stampar man ju.  
A: Hur menar du då? 
I: Det är ju väldigt svårt att få ut vissa kvinnor, muslimska kvinnor om man säger, det är så de 
har ju med sig sitt. Ja. (Informant 8) 
 

Informanten menar att geografisk bakgrund har en betydelse i hur individen förhåller sig till 
arbetslivet men det påpekas även att religiös tillhörighet kan utgöra ett hinder för utomnordiskt 
födda kvinnors inträdelse på arbetsmarknaden. Den religiösa tillhörigheten kopplas till islam 
vilket är ett återkommande ämne i relation till arbetslöshetsproblematiken som drabbar 
utomnordiskt födda personer. I en annan intervju framkom exempelvis att islam kan vara 
orsaken till att utomnordiskt födda individer inte är kapabla av att arbeta inom vissa 
yrkesområden på arbetsmarknaden. Informanten menade, i likhet med ovanstående resonemang, 
att religionen, i specifika fall, hindrade muslimska män från att arbeta inom exempelvis 
trädgårdsskötsel eller lokalvård. (Informant 4) Håkan Hvitfelt menar att islam, i det svenska 
samhället, ofta kopplas ihop med olika stereotyper som kanske inte alltid i direkt förhållande kan 
relateras till religiösa föreställningar. Hvitfelt menar att islam också används som ett exempel på 
det som kan uppfattas vara främmande, hotfullt och okänt. (Hvitfelt, 1998, s. 73-74) 

Konstruktionen av ”de andra” är således inte en helt ofarlig process då normaliseringen av 
”de andras” socialt konstruerade egenskaper kan leda till att samhällets ageranden gentemot 
etniska minoriteter resulterar i ojämlika samt hierarkiska maktförhållanden som medför 
ojämlikhet på exempelvis arbetsmarknaden. 

Problem och lösningar  
I förra avsnittet kunde vi se att informanterna till stor del beskrev arbetslöshet bland 
utomnordiskt födda individer som ett kulturellt fenomen. Detta kan betraktas som problematiskt 
då det kan bidra med att producera/reproducera stereotyper kring grupper och individer samt 
gränsdragningar mellan ”Oss” och ”Dom”. Kategoriseringar av olika samhällsgrupper kan leda 
till ojämlika maktförhållanden i samhället. Inom de olika intervjuerna framkom diskussioner kring 
befintliga problem och lösningar i relation till den aktuella arbetslöshetsproblematiken. 
Informanterna gav intryck om att näringslivet och företagare har en betydelsefull verkan i 
skapandet av arbetsmarknadshinder för utomnordiskt födda individer. Det framträdde att 
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företagare och arbetsgivare har en maktposition i rekryteringsprocessen som nästan varje 
arbetssökande måste genomgå. Dock framhävdes även åsiktsuppfattningar kring att det fanns 
andra aspeker av denna problematik där informanterna diskuterade kring, vad de ansåg var, 
möjliga lösningar och förhoppningar kring framtida sysselsättningsmöjligheter för den specifika 
samhällsgruppen. I detta avsnitt avser jag att presentera hur de ovanstående punkterna gestaltas 
genom informanternas utsagor.  

”Ibland tror jag att det handlar om ren diskriminering, det tror jag”12

Utifrån flera intervjuer gavs intryck av att arbetsgivare och företagare ansvarar för den rådande 
arbetslöshetsproblematiken då informanterna uttryckte att segregeringens dimensioner delvis 
ligger inom deras bemötanden av individer med utländsk bakgrund.  

  I nedanstående citat ges intryck om att etnisk bakgrund och kulturell tillhörighet utgör en 
betydande grund för arbetslöshetsproblematiken som här diskuteras:  
 

Jag tror att det är nog mycket [paus] förutfattade meningar och sen tror jag att namnet faktiskt 
har betydelse det tror jag att man sorterar bort. Jag har väl träffat många som har haft, varit 
duktiga i språket och varit duktiga på det arbete de söker men ändå inte kommit ifråga och det 
måste bero på andra saker då. (Informant 4)  

Individens namn utgör en viktig faktor i arbetssökarprocessen då beroende på om namnet låter 
svenskt eller utländskt skapas förutfattade meningar om vem den arbetssökande kan vara. 
Informanten förklarar att namnet fungerar som en ”bortsorteringsmekanism” i 
arbetssökarprocessen. I citatet uttrycks även att utomnordiskt födda personer inte ges möjlighet 
till att visa sina kunskaper trots att de kanske lyckas hantera det svenska språket och även olika 
arbetsområden.  Informanten förklarar att detta då ”måste bero på andra saker” (Informant 4) än 
enbart krav på kompetens, saker som kan, utifrån citatets helhet, tolkas vara kulturella och/eller 
etniska segregeringsmekanismer. Vidare menar informanten: 

Ja alltså, jag vet inte om det är så. Eller det är min upplevelse att har det varit invandrare eller 
hade det varit äldre så har man ställt högre krav än vad man gör med svenskar, alltså både på 
utbildning och på språk och på [paus] vi hade ett tag väldigt många yngre/äldre, alltså från 50 
till 57 år som blev överflödiga och de har arbetat ett helt liv men kom ändå inte in annanstans 
eller på nytt arbete när de blivit utan arbete. (Informant 4) 
 

I citatet uttrycks att ”invandrare” och den äldre befolkningen har ”högre” krav på sig då det gäller 
att etableras på arbetsmarknaden. Det framgår även att majoritetsbefolkningen enklare får 
tillträde till näringslivet än vad exempelvis äldre individer eller personer med utländsk bakgrund 
får. Informanten förklarar att individer från äldre generationer, som blivit utan arbete, har svårare 
för att få en ny chans till sysselsättning utan istället blir, som informanten uttrycker, ”överflödiga” 
(Informant 4).   

                                                 
12 Informant 7 
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  Nästa informant uttrycker liknande resonemang och menar:  

Det är väldigt individuellt, det är så svårt men helt generellt brukar jag säga att alla som vill 
jobba finns det en möjlighet att få ett jobb men sen måste vi utgå alltid ifrån att det finns 
mycket av de här kulturella skillnaderna, beroende i vilken ålder man har kommit hit och då är 
det kanske inte mycket om man är svensk eller kommer från ett annat land och det är alltid 
svårt att anställa någon som är över 40 år och inte kanske har rätt utbildning med sig och man 
ska komplettera den. (Informant 6)  

Informanten uttrycker att arbetslöshetsproblematiken som finns bland utomnordiskt födda 
individer inte kan generaliseras och bedömas ha en enhetlig samt konkret förklaring utan istället 
menar att fenomenet artas olika från individ till individ. I citatet uttrycks dock även, i korthet, att 
det kan existera förklaringsmodeller till problematiken som pekar på kulturella och etniska 
särskiljande processer. Informanten uttrycker således att härkomst, ålder och 
utbildningserfarenhet utgör betydelsefulla faktorer för hur en individ bemöts av arbetsgivare. 

  I nästkommande citat framträder begreppet ”diskriminering” som en förklaringsmodell på 
arbetslöshetsproblematiken som råder bland utomnordiskt födda individer:  
 

Ja, en bra fråga. Ibland tror jag att det handlar om ren diskriminering, det tror jag. Att man inte 
tar sig tid och att man har förutfattade meningar om människor och att man inte bereds 
möjlighet att visa upp sig eller komma på intervju. Att man, tyvärr, vid ett tidigt stadium blir 
bortsorterad. Jag tror att det finns en diskriminering på arbetsmarknaden tyvärr. (Informant 7)  

Det framkommer att det råder förutfattade meningar inom arbetslivet som hindrar utomnordiskt 
födda individer från att visa sina färdigheter eller få möjlighet till en anställningsintervju. I citatet 
uttrycks det att ”att man inte tar sig tid” (Informant 7) och i denna aspekt kan ”man”, som en 
tolkning, uppfattas vara arbetsgivare och företagare. Informanten menar, i likhet med 
ovanstående resonemang, att utomnordiskt födda personer blir ”bortsorterade” på den svenska 
arbetsmarknaden redan innan de får tillträde och möjlighet till denna.  

  I citatet nedan uttrycker informanten uppgivenhet över att företag i Sverige inte betraktar 
utomnordiskt födda individer som ”nödvändig” arbetskraft:  

Mm, ja, [paus] jag tror inte att man ser de här människorna som en resurs som, man är nog lite 
fundersam alltså. Man tror att kanske inte är den resursen som jag behöver i just det här 
företaget utan det är väl bra att det kommer arbetskraft till Sverige, men att det kommer till just 
mitt företag. Jag tror inte att man tänker så överhuvudtaget, att det skulle beröra en enskild 
företagare, att man liksom frågar efter om invandrare är välkomna hit, vi tar gärna emot en 
invandrarkille. Jag tror inte man jobbar så utan det är verkligen från oss och 
arbetsförmedlingen som man verkligen får ligga på näringslivet: Väl snäll och ta emot den här 
killen som är från Irak, eller var han nu är ifrån, låt honom prova och då brukar det oftast gå 
bra, när man går så långt. (Informant 3)  
 

I citatet framräder tankar om att näringslivet inte ger möjlighet till utomnordiskt födda individer 
att visa vad de, så att uttrycka, ”går för” på arbetsmarknaden. Det framkommer att myndigheter i 
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flera fall måste vara övertydliga med arbetsgivare och ständigt förklara varför de bör anställa 
individer med utländsk bakgrund.   

  I de ovanstående citaten framkommer kopplingar mellan olika stereotypifieringsprocesser 
som utlöser gränsdragningar mellan individer och grupper i samhället. Knocke och Hertzberg, 
som undersökt arbetsmarknadschanser för ungdomar med utländsk bakgrund, konkluderar att 
namnet på den arbetssökande, för arbetsgivare, fungerade som en ”stigmatiserande signal” 
(Knocke och Hertzberg, 2000, s. 112) vilken hindrade ungdomarnas åtkomst till en 
anställningsintervju. (Ibid. s. 112) Tankegången går även att återfinna i de ovanstående citaten där 
en informant påpekar att namnet på den arbetssökande har en stor betydelse i 
rekryteringsprocessen. Knocke och Hertzberg menar dessutom att namnets härkomst är av vikt i 
arbetssökarprocessen då beroende på om namnet exempelvis låter inom eller utomeuropeiskt 
förändras chanserna för den arbetssökande. (Ibid. s. 112) I en undersökning av arbetsgivarnas 
förhållningssätt gentemot utländskt klingande namn framkom att arbetsgivare använder namnet 
som en ”etnisk signal” genom vilken de avgör vilka sökanden som uppmärksammas och vilka 
som sorteras bort i ett tidigt skede. (Arai, Bursell och Nekby, 2008, s.8) Undersökningen visade 
att arbetsgivare främst tenderade att bortse från manliga sökanden med arabiskt klingande namn 
oavsett om den arbetssökande hade högre eller lägre kvalifikationer. (Ibid. s. 17)  

  Ur de ovanstående citaten framkommer att faktorer som ålder och etnisk tillhörighet 
förenas i en bedömning av arbetsmarknadschanser för utomnordiskt födda individer. Personer 
med utländsk bakgrund förenas, enligt en tolkning, med andra, på arbetsmarknaden, svaga 
samhällsgrupper som exempelvis äldre och ungdomar. Denna uppfattning kan leda till ett bortfall 
av viktiga aspekter som kan leda till olika segregeringsformer, aspekter som exempelvis kön, 
klass, ålder och etnisk tillhörighet. Genom att placera likhetstecken mellan 
arbetsmarknadsproblematik som drabbar personer med utländsk bakgrund och 
arbetsmarknadsproblematik som drabbar, andra på arbetsmarknaden svaga samhällsgrupper kan 
det finnas en tendens att bortse från arbetsmarknadsproblematik som exempelvis just drabbar 
ungdomar eller äldre med utländsk bakgrund. Således kan detta också skapa ovisshet om hur 
exempelvis kön, etnicitet och ålder integrerar i skapandet av ojämlika maktförhållanden på 
arbetsmarknaden.   

  Jag valde att, i relation till föregående fråga, undersöka hur informanterna uppfattade 
arbetsgivarnas bemötanden av utomnordiskt födda individer.  Det som fångade min 
uppmärksamhet var att flera informanter förklarade situationen som någorlunda problematisk:  

Alltså kommer man väl in, då tror jag det funkar jättebra, då likställs man ju som vilken annan 
arbetare som helst. Det magiska är ju att komma in. Att få in den här, beryktade, foten. Och 
det kan vara svårare och att det kanske många gånger krävs någon form av praktik innan. Alltså 
i vanliga fall då anställer man ju personal och det är provanställningar och så vidare men att 
man, på något sätt måste man gå in och visa upp vem man är. På gott och ont tycker jag. För 
det finns ju många som skulle kunna gå in i provanställningar som är utrikes födda, som har 
bra kompetens men att det måste till någonting innan man får tillträde. (Informant 7)  
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I citatet framgår att utomnordiskt födda personer kan komma att behandlas jämlikt på den 
svenska arbetsmarknaden om de får möjlighet att visa sina yrkesfärdigheter och kunskaper för 
olika arbetsgivare dock beskrivs dessa individers väg till inträdelse inom näringslivet som 
”magiskt”. En tolkning av informantens begreppsanvändning kan vara att utomnordiskt födda 
personers inträdelse inom näringslivet betraktas som nästintill overkligt. Informanten förklarar att 
utomnordiskt födda individer har en mer komplex process framför sig än övriga 
samhällsmedborgare då de oftast måste genomgå praktikövningar och sysselsättningsalternativ 
innan de får möjlighet att tillträda till en ”riktig” arbetsplats.  Informantens uppfattning är att 
dessa individer troligtvis skulle kunna ingå i ”reguljära” provanställningar då deras kompetenser 
oftast är goda. Således kan citatet ovan tyda på en svävande optimism som kolliderar med en, 
oftast så komplex, verklighet.  

  Det gemensamma med nedanstående citat är att de visar två perspektiv på arbetsgivarnas 
bemötande av utomnordiskt födda individer:  

Jag tycker att de som vi har fått ut i arbetslivet blir bra bemötta [paus] ändå, för när man väl 
kommer till så att säga, att man får visa vem man är så blir det oftast bra. Och då lossnar det 
här så att säga, då händer det saker. Då är man inte rädd längre utan då kan man ju arbeta men 
det är väl just det här innan man hamnar där som är. Jag tycker att det har varit, har medverkat 
i massor fall där det har blivit väldigt bra. (Informant 3)  

Egentligen så vet jag inte, de bemöts nog ganska korrekt när de söker jobbet. Om de kommer 
så långt som att de blir kallade på en intervju. Men jag tror att svaret ofta är, tack för visat 
intresse och sen kommer man liksom inte längre.  Jag tror att det är svårt att komma så långt 
som till en anställningsintervju. (Informant 4)  
 

I citaten ovan framgår en spänning som uttrycks genom tvetydighet över arbetsgivarnas 
förhållningssätt gentemot utomnordiskt födda individer då både informant nr 3 och nr 4, till en 
början, uttrycker att samhällsgruppen blir rättvist bemötta av arbetsgivare för att därefter ändra 
kurs och påstå att de på flera vis blir avvisade innan de ens får möjlighet att bevisa sina 
färdigheter. Första citatet ger intryck om att arbetssökarprocessen för utomnordiskt födda 
personer kan bli komplex då dessa personer får genomgå flera olika steg innan de kan börja 
fundera över eventuell ansökan om arbetsplats. Informant nr 4 ger intryck om en ambivalent 
åsiktsuppfattning av situationen då informanten både menar att utomnordiskt födda personer blir 
”korrekt” bemötta vid arbetssökarprocessen samt att de oftast inte ges möjlighet till en 
anställningsintervju.  

  I nästkommande citat går det att utläsa en annan synvinkel på problematiken där 
informanten menar att arbetarna inom ett företag kan vara de som bär ansvaret för arbetsgivarnas 
orättvisa bemötanden av utomnordiskt födda individer. En intressant aspekt som går att återfinna 
i nedanstående citat är informantens förhållningssätt till frågan då informanten uttrycker tvivel 
över om ämnet är något som är, så att säga, tillåtet att diskutera kring:  
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Där är många gånger som samhället överhuvudtaget som har det här. Det är ju [paus] jag vet 
inte om jag vill utveckla allt för mycket det är lite svårt hur man ska säga men det är ju ett 
[paus] många gånger ska ju personen gå in på det sociala livet på en arbetsplats ihop med 
arbetskamrater och många gånger kan det ju vara arbetskamraterna som tycker att det är svårt 
att ha en från ett annat land med sig. Däremot arbetsgivarna är mycket villiga att prova och vi 
märker att det blir bättre och bättre också.  (Informant 5)  

Informanten börjar med att samtala kring problematiken och berättar att samhället ”har det här” 
(Informant 5) vilket kan tydas vara flera olika företeelser. Vidare bestämmer sig informanten för 
att inte formulera klart sitt påstående genom att säga: ”jag vet inte om jag vill utveckla allt för 
mycket” (Informant 5).  Istället väljer informanten att berätta om hur arbetare inom olika företag 
kan finna svårigheter med att arbeta ihop med individer som är av utländsk bakgrund. Således 
förflyttas, genom uttalandet, ansvaret från arbetsgivarna till arbetare då arbetsgivare, enligt 
informanten, oftast har en god inställning till arbetare av olika etniska tillhörigheter. I citatet 
framkommer även optimistiska tankar kring framtiden då informanten menar att denna 
problematik är något som håller på att upplösas.  

  Medan några av informanterna uppfattade arbetsmarknaden som jämlik, det vill säga att 
personer av olika kön, klass och etniska tillhörigheter får lika tillträde till varierande 
arbetsmarknadsområden, uttryckte flera att den svenska arbetsmarknaden genererade ojämlika 
maktförhållanden som går att återfinna i kulturella och etniska särskiljande processer. 
Informanterna ombads besvara huruvida de ansåg att vissa yrken på arbetsmarknaden är mer 
svårtillgängliga för utomnordiskt födda individer än andra samhällsgrupper. I nästa tema 
redovisas informanternas svar.  

”Jag hoppas att de kommer in inom vård och omsorg, framförallt kvinnor 
då”13  
I flera intervjuer förekom diskussioner om olika arbetsområden som informanterna menade 
fanns tillgängliga för den specifika samhällsgruppen. Informanterna uttryckte i relation till dessa 
arbetsplatser hopp om möjliga framtidsvyer på lösningar av den befintliga 
arbetsmarknadsproblematiken. De yrkesplatser som av informanterna presenterades vara 
”öppna” för utomnordiskt födda individer kan utifrån en tolkning uppskattas bestå av, så kallade, 
låglöneyrken samt hushållsnära servicetjänster. Rubriken ovan är exempelvis tagen ur en intervju 
där informanten uttrycker optimism inför att yrken inom vård och omsorgssektorn skulle kunna 
tilltala utomnordiskt födda individer. Informanten uttrycker hopp inför att specifikt 
utomnordiskt födda kvinnor ska kunna hamna på dessa arbetsplatser. (Informant 3) 

I samtalet med en informant framkommer att personer med utländsk bakgrund oftast har 
möjlighet och förmåga att arbeta inom äldreomsorgen:  
 

                                                 
13 Informant 3 
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I: Invandrare har ju väldigt lätt för omsorgen, de är ju jättebra att jobba med gamla och det har 
vi upptäckt. Så det är ju väldigt många som har kommit ut på vikariat och har fått ett arbete 
senare så omsorgen är kanon för dem. (Informant 2)  
A: Hur kommer det sig? 
I: Ja, det är ju deras sätt att ta hand om gamla personer, de har ett annat synsätt än vad vi har. 
De tycker om att jobba med gamla och det syns. Det är ju bara, det gäller ju bara att de kan 
språket, det är det som är viktigt. Allt annat har de ju inom sig.  (Informant 2)  
 

Det framträder att individer med utländsk bakgrund besitter ”inneboende” tendenser som bidrar 
med att de enklare, än andra samhällsmedborgare, kan anpassas till arbete inom äldreomsorgen. 
Informantens förklaring på detta fenomen är att personer med utländsk bakgrund har ”ett annat 
synsätt” (Informant 2) som får dem att vilja arbeta med äldre och samtidigt finna nöje i arbetet.  
Nästa citat påvisar att arbetsmöjligheterna för utomnordiskt födda personer kan betraktas vara 
möjliga att återfinna inom exempelvis hemtjänsten, som också är ett yrke inom vård och omsorg:  
 

Att komma dit och göra en praktik det var helt okej men så har vi haft många män inom 
hemtjänsten till exempel och var alldeles förskräckta hur detta ska sluta. Dels är det en man, 
dels som kanske är färgad och utomnordisk. Det har gått alldeles utmärkt, alldeles lysande och 
de gamla som har tagit emot hemtjänsten har varit väldigt glada att de har [otydligt] de här 
märker man, väldigt mycket, så det tror jag att det finns en öppning överhuvudtaget inom 
äldreomsorgen för jag menar invandrarna blir ju också gamla och behöver den vården och 
hjälpen och då kommer alltså naturligt kommer att krävas anställda som kan prata med dem 
och dom har ofta en annan syn på äldre än vad svenskar har haft. Mer omhändertagande, både 
män och kvinnor faktiskt. (Informant 4)  
 

Informanten berättar att Finspångs kommun tidigare anordnat praktikplatser för individer med 
utländsk bakgrund inom exempelvis hemtjänsten vilket, trots alla misstankar, visat sig ha fungerat 
väl.  Informanten menar dessutom att det funnits farhågor över hur de personer som exempelvis 
behöver stöd i form av hemtjänst skulle motta individer som kanske är av annan etnisk bakgrund 
och dessutom män. Informantens förklaring på varför äldreomsorg kan betraktas vara ett yrke 
lämpligt för utomnordiskt födda individer är: ”invandrarna blir ju också gamla och behöver den 
vården” (Informant 4). Dessutom framkommer även i detta uttalande att individer med utländsk 
bakgrund har ”en annan syn än vad svenskar har” (Informant 4) på äldre.  

  I nedanstående citat beskriver informanten hur en grupp flyktingar inom Finspångs 
kommun lycktas träda in på arbetsmarknaden genom att arbeta inom äldreomsorgen. 
Informanten påvisar liknande tankegångar som i föregående exempel och använder begreppet 
”samhällsstruktur” för att påvisa att det existerar en ”vana” inom olika kulturers förhållningssätt 
till äldre individer.  
 

[…]och så har vi haft en del som har praktiserat inom hemtjänsten, och de är vana, de har levt 
i en annan samhällsstruktur i [xxx]14 där alla tar hand om varandra och så för dessa killar var 
ingenting och att prata med de här äldre människorna på boendet liksom och dra ut de i 

                                                 
14 Grupp flyktingar i Finspångs kommun, egen anmärkning.  
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rullstol, ta en promenad för dom var det helt naturligt och i Sverige har det i många år saknats 
killar som kommer in i hemtjänsten men de har visat framfötter. Många av dem har jobb idag. 
(Informant 6)  
 

Inom dessa kulturer, menar informanten, är individer vana att ”ta hand om varandra” (Informant 
6) vilket underlättar för ett yrke inom äldreomsorg.    

  En tolkning av de ovanstående citaten är att personer med utländsk eller utomnordisk 
bakgrund kopplas till yrken som kan betraktas vara låglöneyrken. I samtliga intervjuer uttrycks 
inga tankar kring att utomnordiskt födda individer skulle kunna få chansen att arbeta inom 
högutbildade arbetsplatser. Genom informanternas uttalande har det funnits en möjlighet att 
identifiera tankebanor som grundar sig i ett ”Vi” och ”Dom” tänkande då flera påståenden i de 
ovanstående citaten tyder på en form av kulturessentialism som bottnar i tanken om att kulturen 
är något naturgivet och biologiskt. En informant uttryckte: ”allt annat har de ju inom sig” 
(Informant 3) vilket kan tydas vara att utomnordiskt födda personer föds med en passion för att 
ta hand om äldre samt arbeta inom äldreomsorg. Dessa tankebanor kan tolkas konstruera en 
distinktion mellan vad som anses vara ”svenskt” respektive ”utländskt”.  

  Lena Martinsson skriver att ”de andra” ofta förenas med vissa arbetsuppgifter på 
arbetsmarknaden vilka betraktas vara ”enkla jobb” och lågstatusyrken vilket kopplar gruppen 
”invandrare” eller personer med utländsk bakgrund med låg utbildning samt brist på kompetens. 
Dessutom menar författaren att detta är något som kan bli generationsbundet vilket innebär att 
barn till personer med utländsk bakgrund kan råka ut för liknande öden. Martinsson hävdar 
vidare, med hänvisning till Kamali, att personer med utländsk bakgrund kan, på grund av den 
diskriminerande arbetsdelningen på den svenska arbetsmarknaden, tvingas byta klass när de 
kommer till det svenska samhället. (Martinsson, 2006, s. 155-156) Martinsson menar dessutom att 
”utlandsanställda” (Ibid. s. 155) oftast hyllas högre på grund av sina kompetenser medan 
personer med utländsk bakgrund eller ”invandrare” förenas med inkompetens. (Ibid. s. 155) 
Fenomenet är något som även gick att utläsa i föregående avsnitt där informanterna gav intryck 
om att de fanns två olika typer av arbetsmarknader, en ”västerländsk” och en ”icke-västerländsk”.  

Att utomnordiskt födda individer relateras till låglöneyrken på arbetsmarknaden kan även 
tyda på en form av segregering. Neergaard menar exempelvis att inkludering av personer med 
utländsk bakgrund inom låglöneyrken kan betraktas vara en inkluderande underordning där 
arbetslöshet upplöses genom att personer med utländsk bakgrund sysselsätts inom underordnade 
positioner på arbetsmarknaden. (Neergaard, 2006, s. 22)  
Jag valde att fråga informanterna hur de såg på sina egna möjligheter till att skapa bättre 
förutsättningar på arbetsmarknaden för den utsatta gruppen. I flera intervjuer framträdde 
återkommande att individen själv bär ett stort ansvar för att lyckats få ett arbete. I nästa och 
avslutande tema redovisas informanternas reflektioner kring det sistnämnda.  
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Individens ansvar  
Flera informanter menade att individen själv, för att kunna träda in inom näringslivet, bör 
bekämpa hinder, vilka tidigare i texten presenterats, genom exempelvis samarbete och anpassning 
efter befintliga förutsättningar som genereras på den svenska arbetsmarknaden. Några 
informanter uttryckte att individen bör etablera egna kontakter i det svenska samhället som ger 
tillgång till befintliga samhällsresurser. Flera informanter uppfattade anpassning och assimilation 
som en möjlig väg till arbete. I citatet nedan menar informanten att det svenska samhället bör 
öppna upp ögonen för individens egen förmåga och kunskap:  
 

Om man kommer från andra länder till Sverige så kanske man kan ha lagt upp en strategi och 
lyckas komma hit, då tror jag att människor kan. Det är det vi ska bygga vidare på, inte att 
människor inte kan, att man är hjälplös, att det är synd om människor och att det är stackars 
människor för det pacificerar, det bidrar att man inte kommer framåt. Och att vi är noga att 
fråga med att människor kan, att personer som kommer till Sverige att de ändå måste känna att 
det är jag som har huvudansvaret för mitt liv och de barn som jag ska göra. Och så tycker inte 
jag riktigt att det är. Och det är jättebeklagligt tycker jag för det är liksom, [Fundering] det blir 
så fel sen, man får felaktiga förväntningar att på något sätt är det kanske ett samhällsansvar att 
människor ska få jobb. (Informant 7)   
 

Citatet ger intryck om att individen själv bär ett stort ansvar för att lyckas träda in på 
arbetsmarknaden. Informanten menar att de individer som kommit till det svenska samhället 
förmodligen klarar av att forma sin egen tillvaro då de lyckats ta sig till Sverige. Detta beskriver 
informanten som ”strategi” (Informant 7) och menar att individen måste vara medveten om att 
hennes eget öde finns inom det egna initiativtagandet. Det framgår att samhället inte ska ”tycka 
synd om” människor då det kan bidra med att människor börjar infinna sig i en svag 
samhällsposition och inte kan utvecklas vidare inom olika samhällsområden.  

  I de nästkommande citaten framträder tankegångar om att utomnordiskt födda individer 
bör på ett eller annat vis integreras i det svenska samhället för att det kunna bana väg till 
arbetsmarknaden: 
 

Ja, det är ju samma sak hela tiden så vi kommer tillbaka till. Det är ju att se till så att de får 
svenska referenser, svenska papper och att man försöker. Det jag tycker är lite dåligt alltså. Det 
är i princip att det är fortfarande att invandrarna håller ihop i grupper även på fritiden. Man har 
väldigt svårt att ta kontakt med svenskar och svenskarna har väldigt svårt att ta kontakt med de 
nyanlända och det tycker jag är någonting som man skulle titta väldigt mycket. Och det jag tror 
på, som skulle kunna vara en ingång, det är någonting som jag pratat om. Det finns så många 
människor idag, pensionärer exempelvis, sen finns ju pensionärsklubbar det finns 
metallspensionärsklubb det finns PRO och sådana här saker. Jag tror det skulle kunna ha en 
stor funktion här att ha samtalsgrupper, att samla och sitta fyra, fem stycken och prata. Alltså 
det är väl någonting som jag tycker är dåligt idag med samhället är att, ja man går tillbaka man 
sitter och läser SFI halva dagarna sen går man hem och pratar sitt hemspråk och det gör man 
hela helgen också och det brukar jag tjata på dem om att de inte får prata sitt hemspråk men 
inte hjälper det. Men det märker man ju, det finns få som får svenska vänner och tar kontakt 
med grannar eller med en förening.  Dom går otroligt fortare fram i svenska språk och det är A 
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och O för att komma ut på arbetsmarknaden. Ja A och O, men det är en viktig sak. (Informant 
5)  
 

Informanten uttrycker att ”svenska referenser” (Informant 5) och ”svenska papper” (Informant 
5) utgör en chans tillsysselsättning för utomnordiskt födda individer. Informanten finner en 
problematik i att personer med utländsk bakgrund spenderar tid med varandra på fritiden samt 
sinsemellan talar sitt hemspråk då det kan bidra med, enligt informanten, att dessa individer inte 
kan integreras i det svenska samhället. Informanten föreslår att olika samtalsgrupper, föreningar 
och klubbar är av nödvändighet för att personer med utländsk bakgrund ska kunna bli delaktiga i 
det svenska samhället. Vidare upplyser informanten om att de individer som har ”svenska” 
bekanta snabbare lyckas träda in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden då de lättare lär 
sig språket. Språket beskriver informanten som ”A och O för att komma ut på arbetsmarknaden” 
(Informant 5).  

  En annan informant ger intryck om att den bästa vägen till att denna problematik ska 
kunna upplösas är om individen lär sig anpassas till det svenska samhället och arbetsmarknaden:  
 

Jaa, jag talar om hur vårt arbetsliv är. Jag talar om att vi är väldigt noga med tider och sjuka ska 
vi ju helst inte vara. Försöker och skola in hur svenska samhället fungerar, det är ju det 
viktigaste att de tar till sig hur vi fungerar i Sverige då blir ju allt mycket lättare. Så gör de det, 
då ser man att då är det okej. (Informant 2)  
 

Informanten föreslår att myndigheter har i sitt uppdrag att ”skola in” (Informant 2) kunskap om 
hur den svenska samhällsstrukturen är uppbyggd och om utomnordiskt födda personer kan ta till 
sig denna lärdom löses flera av de arbetsmarknadsproblem som här diskuteras.  

  Att individer ska behöva förändras och omvandlas för att bli delaktiga i det svenska 
samhället och näringslivet har varit ett genomgående tema i denna studie. Ovan visas tankegångar 
som grundas i att utomnordsikt födda behöver ”skolas om” för att deras erfarenheter, 
kompetenser och ”vanor” ska bli kunna bli ”godkända” samt lämpliga för det svenska samhället. 
Olika stereotyper används för att legitimera uppfattningar kring vad det kan innebära att vara 
”utomnordiskt född” eller ”av utländsk bakgrund” vilket indirekt visar föreställningar om vad 
”svenskhet” kan vara. Föreställningarna vilar på en tanke om ”Vi” och ”Dom” där ”Vi” har i 
uppgift att ”skola om” ”Dom” och ”deras” beteendemönster. Ylva Brune menar, i en studie om 
journalistikens bidragande i skapandet av ”Vi” och ”Dom”, att:   

Förhållandet mellan ”oss” och ”dom” gestaltas som ett motsatsförhållande, där ”dom” 
tillskrivs egenskaper och handlingar som ”vi” inte vill ha, eller i någon mening inte kan ha. 
(Brune, 1998, s. 29) 

Författaren menar vidare att ”De Andras” oönskade egenskaper blir på flera vis något som ”Vi” 
ser till sin uppgift att omordna och förändra. (Ibid. s. 29) I citaten ovan framgår att det existerar 
en normgivande struktur som samhällsinvånare bör följa. Katarina Mattson menar att 
”svenskhet” kan betraktas vara en maktposition som grundas i olika föreställningar samt 
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ideologiska konsekvenser. ”Svenskhet” ger således, enligt Matsson, tillgång till olika 
samhällspositioner som exempelvis tillträde till det svenska näringslivet. I den föreställda 
maktpositionen, som ger verkliga effekter, ingår dessutom rätt till att bedöma vilka 
samhällsgrupper som inkluderas samt vilka som exkluderas i det svenska samhället. ”Svenskhet” 
är, menar Mattson, en gemenskap som bygger på flera olika aspekter vilka tillsammans framställer 
tanken om vad det innebär att vara ”svensk” samt av annan etnisk eller kulturell bakgrund. 
(Mattson, 2005, s. 148-149)  

  Om studiens informanter presenterar modeller som bygger på tankar om en genuin 
”svenskhet” eller ”västerländskhet” är dock en återstående fråga.  

Avslutande diskussion  
Informanternas uttalanden har analyserats med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som 
utgångspunkt samt genom teoretiska perspektiv med fokus på bland annat genus, etnicitet samt 
strukturell/institutionell diskriminering. Studiens målgrupp bestod av kommunala samt statliga 
tjänstemän som arbetar eller har arbetat med arbetsmarknadsåtgärder riktade till nyanlända samt 
utomnordiskt födda individer i Finspångs kommun. Fokus har vilat på att undersöka hur 
tjänstemän reflekterar kring arbetslöshet bland utomnordiskt födda individer samt att ta reda på 
vilken roll olika makthavande grupper, som exempelvis arbetsförmedlare och 
integrationshandläggare, kan ha i arbetslöshetsproblematiken som drabbar utomnordiskt födda 
personer. Härnäst görs en redogörelse för de analytiska och empiriska resultaten som syftar till att 
besvara studiens centrala frågeställningar.  

  Informanterna menade att utomnordiskt födda personer hindras från att träda in på 
arbetsmarknaden på grund av de ”stora” arbetsmarknadskrav som finns på den svenska 
arbetsmarknaden. Flera informanter hävdade att utomnordiskt födda personer inte har lika stor 
möjlighet, som övriga samhällsmedborgare, till att uppfylla dessa krav då deras tidigare 
kompetenser saknar giltighet för det svenska näringslivet. De krav som framträdde tydligast ur 
informanternas utsagor var exempelvis ”giltig” utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet samt 
språkkunskaper. Annan utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet uppfattades av informanterna 
som ”annorlunda” och avskild från det som kan betraktas vara ”korrekt” kompetens för det 
svenska näringslivet. Informanterna menade att validering av utländska kompetenser kunde 
betraktas vara en komplex uppgift då de utländska kompetenserna inte riktigt, med säkerhet, kan 
uppfattas vara liknande de ”svenska”.   

  Bland flera av informanterna fanns uppfattningar om att utomnordiskt födda kvinnor 
svårare kan träda in på arbetsmarknaden än utomnordiskt födda män då de utomnordiskt födda 
kvinnorna främst har erfarenheter av restaurangyrken, barnvård, hemarbete och dylikt vilket 
bidrar till att ”sannolikheterna” till arbete minskar. Då talet om utomnordiskt födda kvinnor 
fördes fram anknöt informanterna arbetslöshetsproblematiken till kvinnor som kommer från, så 
kallade, ”arabländer”, som exempelvis Irak, där kvinnor, enligt informanternas uppfattningar och 
reflektioner, lever under patriarkala omständigheter. Informanterna beskrev att utomnordiskt 
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födda kvinnor har ”invanda” kulturella mönster som hindrar deras ingång till arbetslivet.  Även 
religiös tillhörighet gavs som en förklaring till utomnordiskt födda personers särställning på 
arbetsmarknaden. Religionen islam framträdde som ett hinder vilket, enligt utsagorna, hindrar 
både utomnordiskt födda kvinnor och män från att träda in inom näringslivet. 

 Ett annat perspektiv på arbetslöshetsproblematiken visades vara arbetsgivarnas ovilja att 
anställa individer med utländsk bakgrund. Informanternas förståelse av denna komplexitet 
beskrevs vara arbetsgivarnas förutfattade meningar av personer med annan etnisk bakgrund än 
”svensk”. Flera informanter uttryckte att arbetsgivare har en tendens att visa motvilja i samarbetet 
med myndigheter då det gäller att anställa utomnordiskt födda individer vilket informanterna 
upplevde som en svårighet i arbetet med den utsatta gruppen. Arbetsgivarna byggde, enligt 
informanterna, sina antaganden på stereotypa föreställningar om de utomnordiskt födda 
individerna vilket, enligt informanterna, bidrar till ökad segregering på grund av etnisk basis. 
Informanterna menade att arbetsgivare ofta visade en rädsla för det ”okända”.   

  Bland informanterna framkom dock även reflektioner kring hur 
arbetslöshetsproblematiken kan upplösas. Informanterna menade, trots de ovandiskuterande 
motstånden, att utomnordiskt födda individer, i vissa fall, har möjligheter att träda in på 
arbetsmarknaden och då inom exempelvis hemtjänst eller äldreomsorg. Informanterna beskrev 
detta som positivt.  Det framkom även att utomnordiskt födda personer lättare kan komma att 
etableras på den svenska arbetsmarknaden om de tillåter sig själva anpassas till det svenska 
samhället och livsstilen.  

 Empirin visade processer av särskiljande samt kategoriserande samhällsgrupper emellan då 
utomnordiskt födda personer stigmatiserades, utifrån utsagorna, som ”De Andra” eller, som 
framträdde ur empirin, ”De inkompetenta Andra” då informanterna, genom sina reflektioner, 
relaterade okunskap, otillräcklighet och inkompetens till utomnordiskt födda individers 
erfarenheter och kompetenser. Utländska kompetenser framträdde som sämre än ”svenska” 
erfarenheter vilket kan tyda på en process av ”andrafiering” där ”De Andra” framstod som 
annorlunda i relation till ”Oss”. Genom utsagorna framställdes utomnordiskt födda kvinnor vara 
viljesvaga, okunniga och traditionsbundna vilka förklarades vara de främsta orsakerna till dessa 
kvinnors särställning inom näringslivet. Informanterna tenderade, genom olika påpekanden, att 
definiera genusordningar mellan utomnordiskt födda kvinnor och män vilka sedan kontrasterades 
i relation till genusrelationer i det svenska samhället, där ”deras” genusrelationer grundades i ett 
traditionellt tänkande genom vilket mannen betraktades vara försörjaren och kvinnan 
hemmafrun. Det kan tyckas ha existerat en vilja hos informanterna att, genom dessa uttalanden, 
avskilja ”Oss” från ”Dom” för att bekräfta tron på att ”västerländska” kvinnor alltmer frigjorts 
från patriarkala levnadsförhållanden. Dock är det värt att ifrågasätta hur det kommer sig att det 
fortfarande, på den svenska arbetsmarknaden, råder en ojämlik arbetsdelning samt 
lönediskriminering där kvinnor och män får tillträde till arbetslivet under ojämlika 
omständigheter.  
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”De Andras” kultur har, genom flera av utsagorna, liknats med icke-sekulariserade livsformer där 
tradition och även den religiösa dyrkan, som de västerländska individualisterna tydligen lämnat 
bakom sig, styr individuell handling, även då det kommer till arbete och försörjning.  

De kulturer och samhällen som tydligast framträdde ur informanternas utsagor kan 
betraktas vara kulturer som ligger bortom ”västvärlden”. En tolkning av detta kan vara att 
diskrimineringens fokus, genom tiderna, har förändrats då exempelvis finländare och sydeuropéer 
(vilka var två dominerande grupper under arbetskraftsinvandringen) inte längre, i lika bred 
utsträckning, betraktas vara ”De Andra”.  

Utifrån informanternas utsagor kunde utomnordiskt födda individers sämre ställning i 
samhället främst betraktas vara ett kulturellt fenomen där problematiken beskrevs vara en 
produkt av ”De Andras” kulturer och etniska tillhörigheter. Ansvaret för problematiken 
betraktades således ligga hos ”Dom”. Upprepande gånger yttrade informanterna att utomnordiskt 
födda individer bör ”omskolas” för att kunna etableras i det svenska samhället och på den 
svenska arbetsmarknaden. Således kan detta tolkas, indirekt, förespråka en form av 
”normaliseringsprocess” där informanterna menade att det svenska samhället har i uppgift att 
”lära” de utomnordiskt födda personerna hur bland annat ”moderna” samhällen, genusrelationer 
och kompetenser ska se ut. Kulturbegreppet har i flera fall tolkats vara ett socialt fenomen som 
ibland används som ett legitimt skäl för att förklara utanförskap. Samtidigt som informanterna 
uttryckte positiva inställningar till utomnordiskt födda personers inträdelse på arbetsmarknaden 
kunde de specifika utsagorna tolkas vara en beståndsdel i arbetsmarknadens 
marginaliseringstendenser av personer med utländsk bakgrund. 

  En tolkning av informanternas reflektioner har varit att tjänstemän som arbetar med 
arbetsmarknadsåtgärder riktade till utomnordiskt födda personer oftast har faktorer som påverkar 
arbetet med den utsatta gruppen.  Dessa kan vara arbetsgivare och näringslivet, institutionen som 
tjänstemännen arbetar för samt personliga åsikter och uppfattningar. Min tolkning av empirin 
visade att det finns tro och förhoppningar på att arbetslöshet bland utomnordiskt födda personer 
ska kunna reduceras samtidigt som informanterna, som tjänstemän, genom uppfattningar av den 
befintliga problematiken, uppvisade att de också kan utgöra en del i konstruktionen av ”De 
Andra” samt i förstärkandet av den strukturella/institutionella diskrimineringen.  

Sammanfattning och vidare frågeställningar 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur statliga samt kommunala tjänstemän som 
arbetar eller har arbetat med arbetsmarknadsintegration av nyanlända samt utomnordiskt födda 
individer i Finspångs kommun reflekterar kring arbetslöshet som drabbar dessa individer på den 
svenska arbetsmarknaden. Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på sju intervjuer med åtta 
tjänstemän. En av studiens centrala frågeställningar var att undersöka vilka förklaringsmodeller 
informanterna ger till problematiken som drabbar utomnordiskt födda invånare på 
arbetsmarknaden samt att ta reda på hur genusaspekter genereras och definieras genom 
informanternas utsagor. Den andra frågeställningen syftade till att undersöka vilka potentiella 
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problem samt möjliga lösningar i relation till den specifika samhällsgruppens situation 
informanterna ger uttryck om.  

  I studien framkommer att Finspång är en ort av gammal brukstradition vilket, genom 
empirin, har visats ha en betydelsefull inverkan på hur arbetsmarknadsmöjligheterna ser ut för 
samhällets lokalinvånare. Ur informanternas utsagor framkom att kvinnor, utomnordiskt födda 
individer, ungdomar och äldre svårare kan etableras i ett samhälle av Finspångs slag då ortens 
näringsliv domineras av industri samt högteknologiska företag vilka kräver specifika 
yrkesutbildningar. Informanterna menade att ortens näringsliv främst lämpas för yrkesmän och 
därefter andra yrkesgrupper. Arbetslöshetsproblematiken som i denna studie har 
uppmärksammats kan tolkas bero på andra aspekter än enbart ”bruksortskaraktären”, aspekter 
som utgör möjliga hinder för utomnordiskt födda individers inträdelse på arbetsmarknaden.  

Min tolkning av empirin visade att den svenska arbetsmarknaden kan betraktas vara en 
problematisk arena där olika diskrimineringsaspekter sätter gränsen för vilka individer som 
inkluderas respektive exkluderas inom näringslivet. Arbetslöshet bland utomnordiskt födda 
personer har i, utifrån flera tolkningar, visats vara ett svåridentifierat problem som kan grundas i 
flera olika samhällsaspekter. Empirin visade att arbetslöshetsproblematiken kanske inte kan 
förklaras vara ett ”enkelriktat” socialt fenomen utan istället bör betraktas som en process där flera 
aktörer tillsammans bidrar till att skapa växelverkan mellan olika diskrimineringsrutiner vilka, i sin 
tur, kan skapa ojämlika maktförhållanden på arbetsmarknaden. Mina tolkningar av 
informanternas utsagor har visat att tjänstemän som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder riktade 
till utomnordiskt födda individer tenderar, genom förstålelser av arbetslöshetsproblematiken, till 
att ”andrafiera” utomnordiskt födda individer och framställa ”De Andras” kulturella tillhörighet 
som en av de centrala orsakerna till samhällsgruppens särställning inom näringslivet. Om min 
tolkning av informanternas utsagor är korrekt kan det sistnämnda bidra till att tjänstemän, i 
någon grad, kan vara medverkande till diskriminering av personer med utländsk bakgrund.  

Vi bör dock komma ihåg att diskriminering av utomnordiskt födda individer på 
arbetsmarknaden, som jag påpekat innan, inte enbart kan betraktas som en avsiktlig och 
medveten handling utan även kan förklaras vara en verkan som bygger på rutinerade 
samhällsnormer och system. Det kan innebära att arbetsmarknadens segregeringstendenser, till 
stor del, skapas utifrån samhällets strukturella ordningar och institutionella praktiker. I en vidare 
framtid, då det inte framkommer i denna specifika studie, skulle det vara intressant att undersöka 
hur andra makthavande grupper som exempelvis politiker eller arbetsgivare uppfattar samt 
reflekterar kring likadana problemområden. Kanske skulle en vidare studie kunna bidra till att 
ytterligare förklara på vilka grunder arbetsmarknadens ojämlika maktförhållanden vilar.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 
Bakgrund  
 

• Kan du berätta något om vad ditt arbete innebär?  

• Hur länge har du arbetat med detta?  

 

Finspångs arbetsmarknad 
 

• Skulle du, i generella drag, kunna ge en beskrivning av hur du uppfattar arbetsmarknaden 

i Finspång?  

• Hur betraktar du invånarnas möjligheter till sysselsättning inom Finspång?   

• Skulle du kunna nämna några krav som du uppfattar finns på en arbetsmarknad av 

Finspångs slag? (exempelvis: kompetens inom yrken, anställningsformer, flexibilitet och 

dylikt) 

 Följdfråga: Hur ser du på invånarnas möjligheter till att uppfylla dessa krav?  

• Betraktar du arbetsmarknaden i Finspång som jämställd?  

 Följdfråga: Varför? / Varför inte?  

• Upplever du arbetsmarknaden i Finspång som jämlik, det vill säga att individer oavsett 

kön, klass och etnicitet får tillträde till olika tjänster?  

 Följdfråga: Varför? / Varför inte? 

• Vilka olika grupper, som du upplevt, har svårast för att träda in på arbetsmarknaden i 

Finspång?   

 Följdfråga: Vad tror du att det kan bero på?  

Arbetslöshet  
• Vilka upplever du är de främsta orsakerna till arbetslöshet bland utomnordiskt födda 

individer?   

• Vilka bemötanden anser du att dessa individer får på arbetsmarknaden?   
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• Finns det några särskilda behov som du upplever att dessa individer har vad gäller att 

etableras på arbetsmarknaden?  

 Följdfråga: Upplever du att arbetsmarknaden i Finspång anpassas efter dessa 

individers behov?  

 Följdfråga: Hur kommer det sig? 

• Vilka råd skulle du ge till dessa individer för att öka sina chanser till sysselsättning?  

• Hur upplever du att arbetsmarknaden ser ut för utomnordiskt födda kvinnor respektive 

män? Upplever du att det finns några könsskillnader inom gruppens relation till 

arbetsmarknaden?  

• Hur upplever du att arbetsgivare förhåller sig gentemot dessa individer?  

• Upplever du att vissa yrken på arbetsmarknaden är mer svårtillgängliga för dessa individer 

än för andra samhällsgrupper? 

 Följdfråga: Om Ja, vad tror du att detta kan bero på?  

 Följdfråga: Upplever du att detta är något gällande båda könen?  

• Tror du att det finns särskilda åtgärder som Finspång kan ”ta till med” för att chansen för 

dessa individers inträdelse på arbetsmarknaden kan utökas?   

Arbetsinsatser 
• Hur ser du på dina/era möjligheter till att kunna skapa bättre förutsättningar för gruppen?  

• Hur upplever du att arbetsmarknadspolitiska åtgärder som utförs i syfte för att förbättra 

arbetslivsmöjligheterna för den utsatta gruppen fungerar?  

 Följdfråga: På vilket sätt?  

• Hur tror du att dessa insatser mottas från de individer som är i behov av dem?  

• Hur upplever du att framtida arbetsmöjligheter ser ut för den specifika gruppen? 
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