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Foreign country, unclear future: A study about opportunities to develop based on different life situations 
 
 

Sammanfattning 

Studien är uppdelad i tre delar och belyser den invandrade individens syn på sina möjligheter till utveckling i det nya 
landet. Första delen heter det ofrivilliga arvet, barn till invandrare och belyser unga invandrares syn på framtiden. Andra 
delen heter Det sociala skyddsnätet och belyser en rad olika skyddsnät och hur de hjälper den invandrade att komma på 
fötter i det nya landet. Tredje delen heter Akademisk relevans och belyser relevansen i utbildning för en individs 
integration samt hur Sverige som land tar vara på invandrares kompetens och erfarenheter från hemlandet. I samtliga 
delar berättar informanterna om med eller motgångar som de känt när de kommit till det nya landet. 
 
Abstract 
The study is divided into three parts and will focus on the individual immigrant’s view of their potential for 
development in the new country. The first part is called the unintended legacy, children of immigrants and highlights the 
young ones view of the future. The second part is called social safety nets and will explore other range of safety nets and 
how they help the informants rise on their feet in the new country. The third part is called Academic relevance, which 
will deal with the education of the individual and its relevance to integration. Also how Sweden, as a country, profits 
from immigrants competence and experience from their homeland. In all of the parts the informants reveal the 
setbacks and progresses they have had since arriving at new country. 
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Förord 
Vi vill tacka alla medverkande som bidragit till att denna studie kunnat genomföras. Tack till 

informanterna som tog sin tid och ställde upp på intervjuer. Tack till familj och vänner som varit 

ett stort stöd under studiens gång. Men även ett stort tack till vår handledare, Eva Bolander, som 

stöttat och väglett oss genom studiens gång. 

Tack! 
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Inledning 

Som medborgare i ett land med en uttalad mångkulturell invandringspolitik1, hyser vi stor respekt 

för ämnet. En lyckad invandringspolitik är för oss inte bara att öppna sina gränser för invandring, 

det ligger lika mycket vikt på integrationen i det nya landet. För att båda dessa faktorer skall 

uppnås krävs en ansträngning från två parter, i detta fall de invandrades samt det svenska 

samhällets. Att komma till ett nytt land, och slängas in i hetluften omedelbart är inte alltid det 

lättaste, men med en aktiv integrationspolitik syftar man idag till att integrera den nyanlända 

individen snarast möjligt2. Människorna som kommer till Sverige, kommer med olika livsöden 

och erfarenheter i bagaget. Variationer kan finnas i ålder, språkkunskap men även i arbetsförmåga 

och akademisk kunskap vilket genast sätter en riktlinje för hur individen själv uppfattar sina 

chanser till välbefinnande i det nya landet.  

 

En av våra informantgrupper i denna studie är unga invandrare. Dagsaktuell statistik från 

Statistiska centralbyrån pekar på att var tredje ung invandrare idag står utanför arbetsmarknaden, 

trots rekordstora siffror på lediga arbetsplatser.3 Samtidigt som statistiken från 2008 ökat i 

arbetslöshet för unga invandrare så har siffrorna minskat med tio procent för svenska ungdomar. 

Prognoschefen på Arbetsförmedlingen pekar på den begränsade utbildningen som de unga 

invandrarna besitter. De unga invandrarna menar istället att det är den kulturella differensen som 

spelar roll. 

 

Som det mångkulturella samhälle som det är syftar man i Sverige till att ge jämlika och goda 

möjligheter för utveckling till alla sina invånare, oberoende av kön eller etnisk tillhörighet. Lika 

rättigheter gör gällande inom ramarna för medborgarskap, rättigheter men även kultur.4 

Individerna som invandrar till Sverige är inte bara av olika etnisk tillhörighet men även klass. 

Människor med bristande läskunskap, akademiker, våldsoffer, alla kommer de under stämpeln 

”invandrare”. Vissa av dessa individer lyckas bättre i det nya landet än andra, faktorerna är 

många. 

 

 

 

                                                 
1 Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), Etnicitet: perspektiv på samhället, Gleerups utbildning, Malmö, 2007, sid. 39 

2 Ibid sid.39 

3 DN, Var tredje ung invandrare utan jobb, http://www.dn.se/ekonomi/var-tredje-ung-invandrare-utan-jobb 

(2011.05.25) 

4 Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), Etnicitet: perspektiv på samhället, Gleerups utbildning, Malmö, 2007, sid. 40 

http://www.dn.se/ekonomi/var-tredje-ung-invandrare-utan-jobb
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Syfte  

Syftet med denna uppsats är att belysa den invandrade individens syn på sina möjligheter till 

utveckling i det nya landet. Vi vill med vår studie forska kring de tankar om med eller motgångar 

som den invandrade individen känt när han eller hon kommit till det nya landet. 

 

 

Frågeställningar 

Frågeställningarna som vi har utgått ifrån är: 

 

 Hur uppfattar den invandrade individen sina möjligheter till utveckling i Sverige i 

förhållande till infödda svenskar? 

 På vilka sätt kan det svenska samhället ta vara på den befintliga kunskapen, 

arbetserfarenheten eller utbildningen som den invandrade besitter och på detta sätt uppnå 

ömsesidig strävan. 

 Hur ser den invandrade individen på sina möjligheter till ett socialt skyddsnät, ifall dess 

inkludering i det nya landet inte skulle förflyta i den mån som det var planerat. 

 

 

Avgränsningar 

Urvalet av deltagare i denna studie grundas på variationens mångfald. Syftet var att samla en 

grupp individer av olika ålder, erfarenhet och meriter. För att uppnå teoretisk mättnad, det vill 

säga rama in de teorier som ligger till grunden för kommande kategorier som behandlas i 

analysen, syftade vi till att föra intervjuer med individer med universitetsutbildning, utan 

universitetsutbildning och barn till invandrare. Variationen har lett till en samling individer med 

varierande språkkunskaper samt utbildningsnivåer. En begränsning på 12 informanter har lett till 

teoretisk mättnad som vi uppnått genom semi - strukturerade intervjuer, vilket lät oss som 

forskare utveckla diskussionen till den mån vi ansåg att en god analys kunde utarbetas. Till vårt 

förfogande hade vi inspelningsapparater som hjälpte oss att samla empirin som i efterhand 

granskades och analyserades. 
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Disposition 

I framställningen nedan inleder vi med en kort bakgrund till den studerade problematiken. 

Därefter presenteras en rad tidigare forskning där vi presenterar olika studier som 

problematiserar liknande ämne som vår studie gör.  Metoden har en tydlig beskrivning på hur vi 

har gått tillväga för att uppnå teoretisk mättnad, där belyser vi även hur vi har förfogat över de 

etiska riktlinjerna som aktualiserats i mötet med informanterna. Sedan presenteras uppsatsens 

teoretiska ramar och begreppsförklaringar, varpå en informantbeskrivning följer. Därefter 

presenteras analysen som består av tre delar, dessa tre delar har noggrant valts ut efter 

genomförda intervjuer med våra informanter. I slutdiskussion framställs centrala slutsatser med 

kopplingar till tidigare forskning. 

 

 

Bakgrund 

Sverige är det land som bland EU–stater har mest invandrare, sett i förhållande till den totala 

folkmängden.5 Antalet personer som antingen är födda utomlands, eller har föräldrar som har 

invandrat, närmade sig år 2003 till 16 procent av den totala befolkningen på 9 miljoner invånare.6 

Den första större skaran av invandrare som kom till Sverige var de finska migrantarbetarna som 

invandrade under 1960 - talet, dessa skulle snart följas av arbetskraftsinvandrare mestadels från 

södra Europa.7  

 

Efter påtryckningar från fackföreningar runt om i Sverige, infördes 1972 ett förbud mot 

arbetskraftinvandring och den svenska invandringen har sedan dess kommit att enbart omfatta 

flyktinginvandring, asylsökande samt anhöriginvandring.8 Höjdpunkten kom till följd av det 

jugoslaviska kriget, då Sverige 1994 utfärdade 80 000 uppehållstillstånd.9 

 

Med övergången från arbetskraftinvandring till flyktinginvandring, uppmärksammas allt oftare 

den negativa statistiken som tyder på hög arbetslöshet bland invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden. Dessa siffror såg under arbetskraftinvandringens tid, 1950- och 1960- talet, 

annorlunda ut.10 De människor som under dessa årtionden invandrade till Sverige, kom med ett 

löfte om ett jobb.  

 

                                                 
5 Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), Etnicitet: perspektiv på samhället, Gleerups utbildning, Malmö, 2007, sid. 76 

6 Ibid, sid. 76 

7 Ibid, sid. 77 

8 Ibid, sid. 79 

9 Ibid, sid. 79 

10 Ibid, sid. 96 
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Flyktingar som invandrat under 1980– och 1990– talet har upplevt det relativt svårare att nå ut till 

den reglerade och mer exkluderade formella arbetsmarknaden. Statistiken över arbetslösa talade 

sitt tydliga språk år 2004, då den inrikesfödda arbetskraften stod för 4,3 procent medan siffran för 

utlandsfödda låg på 10,6 procent.11 De invandrare som väl fått anställning är överlag 

överrepresenterade inom okvalificerade yrken.12  

 

 

Tidigare forskning 

Etniska relationer 

Boken Migration och etnicitet består av tre delar, skrivna av en rad olika forskare. Den första delen 

fokuserar på teoretiska resonemang kring etnisk identitet och etniska relationer i förhållande till 

mångkulturalism och exkluderingsmekanismer i dagens Sverige. Andra delen belyser likheter och 

skillnader i etniska relationer för invandrare i Sverige. Tredje delen behandlar invandrarskap och 

politik, diskriminering på arbetsmarknaden, bostadssegregation och så vidare.  

 

Den behandlar bland annat maktperspektiv ur etniska relationer, där frågor om diskriminering, 

marginalisering och exkludering blir centrala. Sten Höglund skriver om diskriminering och när 

det kan förekomma, då han tar upp några exempel, så som rekrytering, anställning eller avsked 

men även vid lönesättning, bemötande, tilltal och så vidare.13 Han skriver även hur man kan 

undersöka om diskriminering förekommer, detta lämnar sina spår i en ojämn fördelning av 

exempelvis utbildning, yrken, positioner, hälsa och så vidare.14  

 

 

Attityder gentemot invandrare 

I boken Integration i mångfald kan man läsa om sex invandrargrupper som undersöktes angående 

begreppet ”integration”, men även ”invandrare, ”utlänning”, ”segregation” och ”assimilation” ur 

olika perspektiv.15 Exempelvis har begreppet integration används för att undvika att nämna 

begreppet assimilation.16 Osman Aytar menar att begreppet integration är ett komplext och 

                                                 
11 Ibid, s.97 

12 Ibid, s.99 

13 Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2008, sid. 278 

14 Ibid, s. 285 

15 Aytar, Osman, Integration i mångfald: en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige, Jina Nu, Stockholm, 

1999, sid. 10 

16 Ibid, sid. 19 
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mångtydligt begrepp och fenomen. Han anser att noggrannhet bör eftersträvas när man använder 

begrepp som handlar om invandring.17  

 

Resultatet visar att de olika invandrargrupperna skiljer sig markant från varandra i fråga om 

relationer. Aytar påstår att hög utbildning från hemlandet underlättar integrationen i Sverige, det 

vill säga att arbete har en hög inverkan på integrationen.18 Här diskuteras både politik och 

attityder gentemot invandrare för att förstå integrationsprocesser och de konsekvenser det kan 

leda till, samt att kunna vidta relevanta åtgärder.19 

 

 

Begreppet invandrare, inte politiskt korrekt 

Charles Westin, professor och tidigare föreståndare för Centrum för forskning om internationell 

migration och etniska relationer, CEIFO, vid Stockholms universitet, diskuterar begreppet 

invandrare och dess innebörd. Han menar att begreppet har blivit en motsats till vad det svenska 

begreppet står för och har ofta inte någon relation till invandring som sådan. Därför anser Westin 

att forskare ska sluta använda det begreppet.20  

 

Westin menar att man bara är invandrare en viss tid, alltså tills det att du fått ditt 

uppehållstillstånd. Många som bott i Sverige och som har svenskt medborgarskap kallas därför 

felaktigt för invandrare. För dem och många andra, menar Westin, uppfattas begreppet som 

uteslutande då alla inte anser sig vara invandrare.21 Själv har Charles Westin skrivit flera uppsatser 

om hur de svenska invandringsbegreppen ändrats över tid och ägnat stora delar av sitt forskarliv 

åt migrationsforskning. Han anser att det inte är politiskt korrekt, som Westin själv uttrycker det, 

att använda invandrare som ett samlande begrepp. 

 

 

Arbetsgivare agerar omedvetet 

Dan-Olof Rooth, docent i nationalekonomi vid Högskolan i Kalmar, fick stor uppmärksamhet 

för sin undersökning sommaren 2007. Det var vid moderaternas ekonomiska seminarium som 

han presenterade siffror om hur arbetsgivare hanterar fiktiva ansökningshandlingar.  

 

                                                 
17 Ibid, sid. 29 

18 Ibid, sid. 62 

19 Ibid, sid. 20 

20 Westin, Charles (2008) Nya begrepp och bredare integrationsforskning, Danielsson, Anna, (red) Bortsorterad?: om invandrare 

och arbetsmarknad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Katrineholm, 2008, sid. 10 

21 Ibid, sid. 11 
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Arbetsgivarna fick välja mellan ansökningar med svenskt klingande namn eller arabiskt klingande 

namn. När arbetsgivare väljer bort personer med arabiskt klingande namn handlar beteendet om 

omedvetna val, enligt Rooth.22 Detta fick han fram genom en annan undersökning då 

arbetsgivare fick genomgå ett test som undersökte deras omedvetna associationer till 

arbetsförmåga hos infödda svenska män respektive män med arabiskt ursprung. Över 75% av 

arbetsgivarna associerade omedvetet svenska namn med en högre arbetsförmåga. Trots det vill 

Rooth tona ner slutsatsen att svenska arbetsgivare är fördomsfulla och diskriminerande mot 

personer med utländsk bakgrund.23 

 

 

Invandringspolitikens olika modeller 

I boken Etnicitet, perspektiv på samhället, redogör Carl Dahlström för de befintliga modellerna som 

finns för invandringspolitik. Modellerna som Dahlström nämner är den mångkulturella modellen, 

assimilationsmodellen samt segregationsmodellen. Den mångkulturella modellen syftar till att 

minimera människans uppoffringar i privatlivet för att ingå i samhället. Man lägger stor vikt vid 

individens kulturella tillhörighet då den ses som en grundläggande pelare i individens identitet. 

Utifrån denna modell syftar man till att stimulera individen till att hålla sin kultur vid liv. 

Assimilationsmodellen syftar tvärtom till att göra en klar skillnad mellan privat och offentligt liv 

där det offentliga livet inte tillåter medborgarna att visa starka band till annat än nationalstaten. 

Inom ramarna för denna modell tror man inte på en gemenskap där flera kulturer eller religioner 

utövas offentligt. Segregationsmodellen är den mest slutna där samhället är något utav en etnisk 

gemenskap.24 Modellen förespråkar en gemenskap som grundar sig i etnisk tillhörighet, vilket 

automatiskt stänger portarna för den som inte föds in i den. Inom dessa tre modeller finns tre 

respektive strategier som bör uppfyllas av ett land, dessa tre består av medborgarskapslagar, 

sociala rättigheter samt kulturella rättigheter.25 Strategierna skall i sin tur vara ramar för individers 

rättigheter till medborgarskap i det nya landet, politiska och sociala rättigheter där den nya 

samhällsmedborgaren ska kunna ta del av landets välfärdssystem i samma mån som de infödda 

invånarna samt bör det finnas plats för utövning och bevaring av kultur och religion.26 

 

Dahlström syftar till att belysa statens tillvägagångssätt för att hantera den etniska och kulturella 

mångfald som uppkommer vid invandring.27 Carl Dahlström fokuserar sitt kapitel på den svenska 

                                                 
22 Rooth, Dan-Olof, Nya begrepp och bredare integrationsforskning (2008) Danielsson, Anna, (red) Bortsorterad?: om 

invandrare och arbetsmarknad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Katrineholm, 2008, sid. 54 

23 Ibid, sid, 55 

24 Carl Dahlström, Modeller för invandrarpolitik (2007) Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), Etnicitet: perspektiv på 

samhället, Gleerups utbildning, Malmö, 2007, sid. 29 

25 Ibid, sid. 29 

26 Ibid, sid. 32 

27 Ibid, sid. 26 
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invandringspolitiken, vilken han menar betraktas ur omvärldens syn som en mångkulturell 

modell. Detta faktum beskriver Dahlström som rimligt men med plats för diskussion då han 

menar att den svenska modellen inte till fullt ut uppfyller de krav som finns inom ramarna för en 

mångkulturell invandringspolitik.28 Den klara bristen i den svenska modellen för 

invandringspolitik, utifrån den mångkulturella modellens normer, ligger i den svenska 

medborgarskapslagen.29 Carl Dahlström påpekar att den svenska ”härstamningsprincipen” inte 

hör hemma i ett mångkulturellt lands medborgarskapslagar.30 

 

Socialbidrag bland invandrare 

Socialbidrag i forskning och praktik är en antologi som belyser ämnet socialbidrag utifrån olika 

forskares expertområden. Boken går igenom utvecklingen av den moderna välfärdsstaten och 

sociallagstiftningens framväxt. Författarna presenterar även fattigdomsforskningen och grupper 

som främst haft behov av socialbidrag under olika epoker. Eva Franzén belyser ämnet 

socialbidrag bland invandrare, då socialbidragstagandet har uppmärksammats bland invandrare 

under de senaste åren.31  

 

Det var i takt med kommunernas försämrade ekonomi och stigande kostnader för socialbidrag, 

som intresset för invandrargruppens bidragstagande växte.32 Franzén menar att det inte går att 

jämföra invandrarbefolkningen med svenskbefolkningen när det kommer till bidragstagandet, 

utan att ta hänsyn till en rad olika faktorer, så som åldersfördelning, regional fördelning och 

utbildningsnivåer.33 I statistiken, som den ser ut idag, är det svårt att urskilja nyanlända invandrare 

med invandrare som varit i landet en längre tid. Därför är det viktigt att ha i åtanke att 

socialbidrag används som ett försörjningsstöd för nyanlända invandrare när man analyserar 

invandrarbefolkningens socialbidragstagande, menar Franzén.34 

 

 

Högre arbetslöshet bland invandrare 

Boken Invandrarna i välfärdssamhället belyser välfärden under 1990-talet. Boken innehåller forskning 

om invandring och invandrare, utredningar, statistik och annat material. Även intervjuer med 

                                                 
28 Ibid, sid. 39 

29 Ibid, sid. 42 

30 Ibid, sid. 40 

31 Franzén, Eva, Socialbidrag bland invandrare (2000) Puide, Annika (red.), Socialbidrag i forskning och praktik, Centrum för 

utvärdering av socialt arbete, Stockholm, 2000, sid. 122 

32 Ibid, sid. 124 

33 Ibid, sid. 123 

34 Ibid, sid. 127 
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invandrare och andra personer som är delaktiga i invandringspolitiken.35 Välfärdssamhället 

fungerar i allmänhet sämre för invandrargrupperna på en del områden, än för den infödda 

svenska befolkningen. Åke Daun (m.fl.) menar att det har uppstått spänningar mellan svenska 

medborgare och invandrargrupper under de senaste åren och att det är mycket oroande. De anser 

att det beror på att allt fler svenskar känner sig pressade på grund av arbetslösheten.36  

 

Invandrare beskylls både för att vara arbetsskygga och leva på bidrag istället för att arbeta, men 

även tvärttom, för att ta arbeten från svenskarna. Dock är arbetslösheten större bland invandrare 

än svenska infödda. Åke Daun (m.fl.) anser dock att det beror på att det tar tid för invandrare att 

etablera sig i arbetslivet, lära sig språket, utbilda sig och så vidare.37 Invandrare placeras många 

gånger sist i rankinglistan då det finns svenska sökande med likartad kompetens. Ibland sorteras 

även vissa utländska namn bort och därmed försvinner möjligheten till en arbetsintervju, menar 

Daun (m.fl.).38  

 

 

Metod 

Grundad teori 

Grundad teori framställs som tolkande eftersom meningen med metoden är att få en förståelse av 

det sociala sammanhanget. Då betoningen ligger mer på informanternas ord snarare än på 

kvantifiering vid insamling och analys av material, ger GT möjlighet till djupare förståelse av 

informativa perspektiv.39 Detta passar studien perfekt då tanken med GT-metoden är att lyfta 

fram olika tolkningar ur informanternas perspektiv, vilket även är avgörande inom denna 

metodtradition.40 

 

Syftet med GT var att skapa teorier utifrån den insamlade empirin,41 vilket får det att uppfattas 

som vardagsnära. Dock så används grundad teori av många forskare och praktiker, vilket leder till 

en mängd olika uppfattningar och åsikter om hur denna forskningsstrategi bäst tillämpas. Man 

kan dra en parallell med simning, då det är omöjligt att beskriva hur de olika simtagen utvecklas 

                                                 
35 Daun, Åke (red.), Invandrarna i välfärdssamhället, Tiden, Stockholm, 1994, sid. 10 

36 Ibid, sid. 11 

37 Ibid, sid. 183 

38 Ibid, sid. 184 

39 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, sid. 250 

40 Ibid, sid. 79 

41 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv, 1. uppl., Liber, Stockholm, 

2003, sid. 5 
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och koordineras samtidigt som tillvägagångssättet utvecklas automatiskt när man väl befinner sig i 

vattnet. Guvå och Hylander påstår att GT är en metodologi eller strategi inom det 

teorigenererande forskningsperspektivet. I strategin finns olika metoder för urval, bearbetning 

och analys av data. Det som skiljer GT från andra teorigenererande ansatser är hur de olika 

metoderna vävs ihop till en helhet, anser Guvå och Hyllander. Helheten omfattar 

forskningsprocessen från problemformulering och urval av data till bearbetning och analys.42 Vi 

har använt oss av GT för att koda och kategorisera intervjumaterialet. Guvå och Hyllander 

tillägger att det är viktigt att ha en röd tråd från början till slut när man analyserar med grundad 

teori.43 

 

Metoden bygger på fyra moment som i en inåtgående spiral avgränsar studien och fördjupar 

förståelsen. Momentet teoretiskt urval sätter ramar för hur material samlas in.44 Momentet 

kodning ger en möjlighet att mejsla intressanta skeenden ur materialet.45 I momentet jämförelse 

förhålls och analyseras analysens olika delar till varandra.46 Sist men inte minst, konceptualisering, 

som står för benämning, abstrahering, begreppsskapande och andra teoretiska uppgifter i 

metoden.47 Grundad Teori kändes som ett självklart val för oss då den står empirin mycket nära, 

empirin som vi tillägnar stor betydelse. Det är ju trots allt vid jämförande analyser av den 

insamlade intervjun som den grundade teorin lyser fram.48  

 

Via Grundad teori har vi kodat fram huvudkategorier som vi kommer att diskutera vidare kring i 

analysen. Kodningen fungerade på så vis att vi i första hand granskade data, i vårt fall de 

inspelade intervjuerna. Granskningen av data gjordes utan några som helst förutbestämda 

kategorier, syftet var istället att fånga komplexiteten i sammanhanget. Detta ledde oss till tio 

kategorier ur vilka vi kodade fram tre stycken. Många av de kategorier som vi först kodade fram 

gick i samma spår vilket ledde oss till en avgränsning på tre som omfattar all relevant data. Dessa 

tre har vi valt att kalla Det ofrivilliga arvet, barn till invandrare, Socialt kontaktnät och Akademisk 

                                                 
42 Ibid, sid. 10 

43 Ibid, sid 45 

44 Ibid, sid. 34 

45 Ibid, sid. 37 

46 Ibid, sid. 40 

47 Ibid, sid. 41 

48 Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, The discovery of grounded theory: strategies for qualitative 

research, New York 1967, sid.72 
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relevans.49 För att förtydliga studien ytterligare har vi valt att citera informanterna där det känts 

nödvändigt. 

 

 

Intervjuer 

Insamlingen av det empiriska materialet har skett genom semi - strukturerade intervjuer. Kaijser 

och Öhlander skriver att man genom intervjuer kan nå människors tankar och funderingar men 

även drömmar, man kan nå idéer, normer, farhågor och förhoppningar. Man kan nå de inre 

världarna, som de uttrycker det.50 Genom semi – strukturerade intervjuer fick vi mer frihet genom 

att vi valde ut specifika teman, men kunde även utforma frågorna på vårt eget sätt. Eftersom 

frågorna inte heller behövde komma i samma ordning som i intervjuguiden, blev det mer som en 

avslappnad pratstund med informanten. Vi fick även chansen att ställa frågor som inte 

nödvändigtvis fanns med i intervjuguiden, utan som dök upp under intervjuns gång.51 På så sätt 

fick vi en uppfattning om hur informanterna föreställer sin omvärld, men särskilt hur de 

uppfattar den svenska arbetsmarknaden och integrationen.  

 

Vi gjorde 9 individuella intervjuer och en gruppintervju bestående av 3 informanter. Vi upplevde 

båda givande då informanterna individuellt kunde berätta sin historia mer personligt, medan 

gruppintervjun gav oss mer av en fri diskussion mellan informanterna. Med gruppintervjun fick 

vi även informanterna att föra diskussion mellan varandra och berätta sådant som de i annat fall 

kanske hade glömt att nämna, med andra ord bollade de minnen och erfarenheter med varandra 

kan man säga. Det kunde uppstå diskussion under vissa moment då meningsskiljaktigheter 

uppkom, detta var av stor nytta för oss.  

 

Intervjuerna spelades in digitalt, vilket gav oss möjligheten att ägna vår uppmärksamhet åt 

informanterna och samtalet utan att behöva tänka på att hinna med skrivandet. Under de 

inspelade intervjuerna registrerades även alla ljud, så som pauser, tvekan, skratt och andra ljud, 

vilket var väsentligt för intervjun.52 Därefter har de transkriberats och kodats enligt grundad teori. 

 

 

                                                 
49 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv, 1. uppl., Liber, Stockholm, 

2003, sid. 48 

50 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus, Etnologiskt fältarbete, Lund, 2007, sid. 61 

51 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, Liber, 2002, sid. 301 

52 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus, Etnologiskt fältarbete, Lund, 2007, sid. 67 
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Etik 

Eftersom en studie som denna gräver mycket i djupet på människans känslor och upplevelser så 

la vi givetvis stor vikt på etiken, genom att exempelvis inte låta informanterna känna press och 

genom att känna oss fram när det kom till följdfrågor. Det vi alltså syftade mot var att undvika att 

under och innan intervjun inkräkta på privatlivet på något sätt. Vi ville istället göra det så 

bekvämt som möjligt för både oss och informanterna för att undvika någon brist på samtycke.53 

 

För att säkra hanteringen av känslig information som kan framkomma i intervjuer använde vi oss 

av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer inom individskyddskravet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.54 

Informationskravet innebär att vi informerade informanterna om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att informanterna 

själva samtycker till deltagandet, då har de även rätten till att själva bestämma i vilken utsträckning 

de vill delta. Konfidentialitetskravet försäkrar informanten om att dennes personuppgifter 

förvaras på det sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet försäkrar informanten 

om att det insamlade materialet endast kommer att användas i studiens syfte. Även ett 

informationsbrev har delats ut där informanterna fick möjlighet att i lugn och ro läsa igenom vad 

forskningen går ut på och ge sitt godkännande med en underskrift. 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Integration, eller social inkludering 

Integration är en benämning på en process som leder till att skilda enheter förenas. Det vill säga, 

man fokuserar på relationer mellan invandrargrupper och det nya samhället som de lever i.55 

Dock är det många som tvivlar på begreppet integration och dess innebörd. Mycket av den 

forskning som behandlat invandrare är präglad av integrationspolitiken. Aytar refererar  Schierup 

som menar att det kan leda till att studier inriktar sig på invandrare som råmaterial för integration 

och rangordnar därmed olika invandrargrupper efter benägenhet och kapacitet att ”integreras”.56  

Med andra ord blir integration en kulturell och social anpassningsmodell, vilket kan klassificera 

                                                 
53  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, Liber, 2002, sid. 443 
54 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. www.vr.se 10/03/2011, sid. 
6 
55 Aytar, Osman, Integration i mångfald: en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige, Jina Nu, Stockholm, 

1999, sid. 24 

56 Schierup, Carl-Ulrik, Integration ett mångtydligt begrepp (1999) Aytar, Osman (red) Integration i mångfald: en studie av sex 

invandrargruppers upplevda integration i Sverige, Jina Nu, Stockholm, 1999, sid. 30 
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dem under beteckningen ”avvikande beteende”.57 Osman Aytar påstår att allt detta tyder på att 

fenomenet integration måste brytas ner i syfte att kunna specificeras mot olika målgrupper.58 

  

Integrationsverket skrev i en rapport 2001 att ”Den viktigaste orsaken till marginalisering och 

utanförskap är bristande möjligheter till arbete och egenförsörjning och därmed delaktighet och 

medansvar i samhället”59 Mikael Hjerm och Carl – Ulrik Schierup understryker relevansen av 

arbete och egenförsörjning med motiveringen att dessa faktorer är grundläggande för att en 

individ skall känna sig som en del av det samhälle den bor i.60  

 

 

Social exkludering 

Carl-Ulrik Schierup menar att i takt med de nordatlantiska ekonomiernas tillväxt märktes runt 

sekelskiftet en markant ökning av exkluderingen av migranter i diverse länder med frekvent 

flyktingmottagning. I samma veva ställdes de europeiska medlemsländernas utlovade löften om 

välfärd för alla medborgare mot väggen. Begreppet ”Social exkludering” kännetecknas allt oftare 

av en etnisk karaktär genom sin dagsaktuella form i dagens Europa, ett Europa som under 

årtionden öppnat sina gränser för flyktingar som blivit lovade ett bättre liv.61 Schierup anser att 

ett gemensamt problem för dessa länder har blivit de allt vanligare ”slumområdena” där 

stadsdelar till en majoritet är bebodda av invandrare eller etniska minoriteter som hamnat utanför 

respektive lands ”handlingsplan” som syftat till att inkludera immigranten. Ett annat tydligt 

kännetecken för samma grupp är lågavlönade individer, socialbidragsberoende eller individer med 

sämre arbetsvillkor. 62  

 

I boken Kors och tvärs diskuteras bland annat social exkludering och dess innebörd. I kapitlet Social 

exkludering och den etnifierade arbetsmarknaden: innebörden av en föränderlig diskussion, skriver Carl-Ulrik 

Schierup att social exkludering är något som främst drabbar invandrare och nya etniska 

minoriteter med invandrarbakgrund. Om man blickar tillbaka på 1990-talet däremot, anser 

Schierup att själva begreppet social exkludering fått en annorlunda betydelse inom EU-politiken. 

Numera talar man om exkludering från eller inkludering i lönearbete snarare än om att vara eller 

                                                 
57 Ibid, sid. 30 

58 Ibid, sid. 31 

59 Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), Etnicitet: perspektiv på samhället, Gleerups utbildning, Malmö, 2007, sid. 96 

60 Schierup, Carl-Ulrik, Integration i arbete (2007) Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), Etnicitet: perspektiv på samhället, 

Gleerups utbildning, Malmö, 2007, sid. 96 

61 Schierup, Carl-Ulrik, Migration, medborgarskap och social exkludering (2008) Mehrdad & Westin, Charles (red.), Migration 

och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, sid. 107 

62 Ibid sid. 108 
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inte vara delaktig i ett samhälle med plikter och rättigheter.63 Schierup beskriver begreppet 

exkludering som en upplösning av de ekonomiska, kulturella och moraliska band som knyter 

individen till samhället.64 Ensidig tonvikt på lönearbete som redskap för social inkludering, skriver 

Schierup, kan dock leda till att de utsatta grupperna (invandrare, fattiga, kvinnor osv.) kan känna 

press till att acceptera vilka arbets- och anställningsförhållanden som helst, vilket leder till att 

trenden mot en ojämlik etnisk delning av arbetsmarknaden i Europa förstärks. Detta kan i sin tur 

leda till extra utsatthet för exempelvis invandrade kvinnor i fall där både etnicitet och kön spelar 

in, anser Schierup.65 

 

 

Socialt kapital 

Definitionen av begreppet socialt kapital skiljer sig enligt olika sociologer. Sociologerna har dock 

hittat en gemensam nämnare när det gäller definitionen, alla menar att det handlar om en samling 

av relationer som en individ har med andra. Bourdieu anser att det sociala kapitalet knyter 

individen samman och skapar normen för vad som är acceptabelt beteende.66 Han menar också 

att personer som invandrar till ett samhälle, där de har andra erfarenheter än majoriteten som bor 

där, måste anpassa sig för att bli accepterade i det nya samhället. Därför påpekar han hur viktigt 

det är med utbildning och att det ökar möjligheten till att komma in i samhället och därmed bli 

accepterad. Socialt kapital finns endast bland individer i en grupp och det band som uppstår 

mellan dem, anser Behtoui. Familjerelationer, klasskamrater eller arbetskamrater är några sociala 

nätverk som kan defineras som socialt kapital. Även Behtoui påpekar att grupper som invandrat 

har betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden och att utbildning och arbetserfarenhet 

därför är enormt viktigt.67 Det social kapital en grupp tillägnar ökar möjligheterna till att delta i 

nya nätverk. Socialt kapital är betydelsefullt i dagens samhälle för bland annat arbetsmarknaden, 

eftersom många arbeten förmedlas informellt. Caroline Tovatt menar en stor del av alla lediga 

tjänster tillsätts via sociala nätverk eller informella rekryteringsförfaranden. Tovatt understryker 

sin tes med siffran som säger att 60-85 procent av de tjänstetillsättningar som sker på den svenska 

arbetsmarknaden sker via informella kontakter.68 

 

 

                                                 
63 Schierup, Carl-Ulrik, Social exkludering och den etnifierade arbetsmarknaden (2006) Gunnarsson, Ewa (red.), Kors & 

tvärs: intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv, Normal, Stockholm, 2006, sid. 134-135 

64 Ibid, sid. 136 

65 Ibid, sid. 141 

66 Pierre, Bourdieu, Kultursociologiska texter, Stockholm (1986) s, 249 

67 Alireza, Behtoui, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden, Stockholm (1999) s, 44 

68 Tovatt, Caroline, Det sociala kapitalets betydelse för att få en plats på arbetsmarknaden (2007) Dahlstedt, Magnus 

(red.), Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, 1.uppl., Boréa, Umeå, 2007, 

sid. 300 
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Begreppsförklaring 

Etnicitet 

Etnicitet är ett teoretiskt perspektiv som relateras till samhällsfrågor och trots att det finns en 

enighet om att etnicitet förknippas endast med kultur och härkomst, så kan det även relateras till 

andra fenomen. Etnicitet har i nutid kommit att förknippas med konflikter, även om det sällan är 

grunden till upphovet av själva konflikten.69 Noterbart är att en grupps identitet kan komma att 

stärkas pga. upplevd känsla av orättvisa inom det samhälle man bor i.70 Det kan även ses som en 

gränsdragning mellan ”oss” och ”de”, kulturell samhörighet och identitet.71 

 

Rune Johansson skriver i boken Gemenskapens grunder att i den svenska och internationella 

migrationsdebatten kan etnisk identitet uppfattas som en bevaring av rötter i ett mångkulturellt 

samhälle,72 då vi lever i en värld med rörlighet, migration och invandring, hamnar etnicitet allt 

mer i fokus.73 Det faktum att etnicitet idag relateras till centrala samhällsfrågor är inte underligt då 

krav på självstyre och självständighet från etniskt definierade grupper har skapat konflikter på 

många håll i världen. Även om det är ett sannerligen svårgreppat begrepp så skriver Thomas 

Hylland Eriksen att det trots en rad olika angreppssätt mot begreppet finns en gemensam 

nämnare, alla drar paralleller mellan etnicitet och grupprelationer samt klassificering av 

människor.74 

 

 

Invandring 

Invandring är ett begrepp för varaktig inflyttning från ett land till ett annat. Invandringen till 

Sverige pågick som mest under 1700- talet, då tyska hantverkare och köpmän tillämpade stort 

ekonomiskt och politiskt inflytande, till slutet av 1990- talets flyktinginvandring och 

anhöriginvandring från bland annat f.d. Jugoslavien. Dock är finländarna den största 

invandringsgruppen i Sverige.75 

 

För att betraktas som en invandrare ska man ha tillstånd att vistas i landet och göra det i mer än 

ett år. På så sätt gör man en klar distansering mellan vem som är invandrare och vem som kan 

                                                 
69 Nationalencyklopedin, Etnicitet, http://www.ne.se/lang/etnicitet, Nationalencyklopedin (2011-05-13) 

70 Nationalencyklopedin, Etnicitet, http://www.ne.se/lang/etnicitet, Nationalencyklopedin (2011-05-13) 

71 Ålund, Aleksandra, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter: Kön, klass, identitet and ras” i Etnicitetens 
Gränser och mångfald, (red.) Erik Olsson, Stockholm, Carlsson, 2000, sid. 31 
72  Rune Johansson, Gemenskapens grunder, etnicitet som konstruktion, Stockholm, Carlsson, 1999, sid. 79 
73  Ibid., sid. 80 
74 Eriksen, Thomas Hylland, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, Nora, 1998, sid. 12 

75 Nationalencyklopedin, Invandring, http://www.ne.se/lang/invandring/212832 (2011-05-13) 
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beräknas som turist, enligt svensk statistik. Det innebär att en asylsökande inte får föras in i 

folkbokföringen förrän uppehållstillståndet har beviljats.76 

 

Arbetskraftsinvandringen som pågick i Sverige under 1950- och 1960- talet har inte bara haft 

positiva effekter på den svenska samhällsekonomin, även levnadsstandarden för de invandrade 

höjdes i takt med den allt hälsosammare samhällsekonomin.77 

 

Hur den framtida invandringen kommer att se ut bestäms av en rad olika faktorer, så som 

ekonomiska och politiska faktorer, skillnader i befolkningstillväxt, konflikter, krig och ekologiska 

kriser. I slutändan är det staten som fattar åtgärder för att reglera ut- och invandringen genom en 

formell invandringspolitik.78 

 

 

Informantbeskrivning 

Amir är en statligt anställd man i 40- årsåldern. Han kom till Sverige i början på 1980- talet. Han 

har en påbörjad universitetsutbildning från hemlandet. 

 

Daniel är i 50- årsåldern och kommunalt anställd inom byggbranschen. Han kom till Sverige i 

början på 1990- talet som krigsflykting. Utbildningsnivån är en 8 årig grundskoleutbildning i 

hemlandet. 

 

Sanela är en sjukskriven kvinna i 50- årsåldern som kom till Sverige i början på 1990- talet. Även 

hon kom som krigsflykting. Utbildningsnivån består av en 8 årig grundskoleutbildning i 

hemlandet.  

 

Demir är i 30- årsåldern och kom till Sverige i början på 1990- talet som krigsflykting i tonåren. 

Utbildningsnivån är en yrkesutbildning inom byggbranschen som han erhållit i Sverige. 

 

Senad är i 50-årsåldern, även han kom till Sverige som krigsflykting i början på 1990-talet. 

Utbildningsnivån är en gymnasial utbildning i hemlandet men också en kvalificerad 

yrkesutbildning han fick här i Sverige, att arbeta som svetsare. 

 

David är i 20-årsåldern och föddes i Sverige. Han är i slutet av sina studier vid ett universitet i 

Sverige. David är av afrikanskt påbrå. 

 

                                                 
76 Nationalencyklopedin, Invandring, http://www.ne.se/lang/invandring/212832 (2011-05-13) 

77 Nationalencyklopedin, Invandring, http://www.ne.se/lang/invandring/212832 (2011-05-13) 

78 Nationalencyklopedin, Invandring, http://www.ne.se/lang/invandring/212832 (2011-05-13) 
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Semir är i 20-årsåldern och även han föddes i Sverige. Semir är son till arbetskraftsinvandrare. 

Han studerar för närvarande på universitetsnivå. 

 

Anel är i 20-årsåldern och kom till Sverige som krigsflykting med sin familj i början på 1990-talet. 

Han är i slutet av sina universitetsstudier. 

 

Alessandro är en statligt anställd man i 40- årsåldern, med en universitetsutbildning från 

hemlandet. Han kom till Sverige början på 1990- talet som krigsflykting. 

 

Maria är en privat anställd kvinna i 40- årsåldern, men en universitetsutbildning från hemlandet. 

Även hon kom till Sverige början på 1990- talet som krigsflykting. 

 

Nikoletta är en statligt anställd kvinna i 30-årsåldern, med en universitetsutbildning från 

hemlandet. Hon kom till Sverige som arbetskratsinvandrare. 

 

Mirko är en sjukskriven man i 60- årsåldern som kom till Sverige i början på 1990- talet som 

krigsflykting. Utbildningsnivån är en gymnasial utbildning i hemlandet. 

 

 

Analys 

Grunden till vår analys ligger i de tolv semistrukturerade intervjuerna vi genomförde, samt den 

litteratur och artiklar som har varit av relevans för denna studie. Intervjuerna gav oss många idéer 

som ligger nära vårt ämnesområde, men för att avgränsa oss i vår studie har vi valt tre teman som 

vi anser berör problemet mest. Under rubriken Det sociala skyddsnätet, syftar vi till att belysa en rad 

olika skyddsnät och hur de hjälper den invandrade att komma på fötter i det nya landet. Rubriken 

Akademisk relevans, syftar till att göra en kritisk analys av informanternas bakgrund i det forna 

hemlandet och koppla denna till deras aktuella plats på arbetsmarknaden idag, tas de invandrade 

akademikernas kunskap på allvar? Den berör även språkinlärningen i det nya landet där vi fick en 

uppfattning av relevansen i de akademiska meriterna som en del av våra informanter besitter. 

Unga invandrares syn på sina möjligheter i Sverige behandlas under rubriken Det ofrivilliga arvet, 

barn till invandrare. Tre unga invandrarkillar ger sin syn på deras väg från invandrarbarn till 

ungdomar som står framför portarna till arbetsmarknaden.  

 

 

Det ofrivilliga arvet, barn till invandrare 

Innebörden av den etniska tillhörigheten gör sig konstant hörd i våra yngre informanters svar, alla 

tre tycks beröras av och brinna för frågor som behandlar etnicitet. Professor Ove Sernhede, 
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verksam vid Göteborgs Universitet menar att många idag förknippar förorten med rån och 

misshandel, mycket av detta relaterar han till de växande ekonomiska klyftor som ökat sedan 

krisen i början av 1990 – talet.79 Siffror från Rädda barnen visar att många barn som bor i 

områden som Bergsjön i Göteborg och Rosengård i Malmö, lever i vad som betraktas som 

fattigdom. Våra tre informanter har blandade åsikter om förortens påverkan, möjlighet till 

utveckling men även förutsättningar för bevaring av den ursprungliga kulturen. Vår informant 

David beskriver sin vistelse i förorten Rinkeby som han växte upp i med ord som gemenskap och 

lust. Han beskriver hur han kände sig lika behandlad som alla andra, däremot tillägger han att alla 

var invandrare och att det berodde på det. Anel ger sin syn på betydelsen av 

hemspråksundervisningen som erbjöds i hans hemstad. 

  

David - Jag är bara uppvuxen med invandrare…aldrig haft svenskar i hela mitt liv…så det här 
med upplevelsen att ständigt bli påmind om att man är blatte…jag har aldrig upplevt det för att 
alla var blattar…så det var något självklart…jag spelade fotboll med invandrare…jag spelade 
basket med invandrare…allt allt 

Anel – Just då kändes det mest för skojs skull..nu känns det ja det var bra att jag gick för..det 
betyder mycket för mig, jag har fått mer kunskap, jag har fått utvecklas som person 

David – Det var kul med hemspråk, alltså när jag började det var ju mina föräldrar som 
skickade mig. Men nu när man är äldre…man förstår ju varför dom gjorde det. Nu när man är 
äldre är man ju tacksam för den möjligheten 

 

David beskriver sin situation i förorten Rinkeby i mycket goda ordalag, för honom blev det något 

positivt att ha människor omkring sig som han kände delade samma livsöde som han själv. Under 

sin vistelse i förorten funderade han aldrig på sin situation som han reflekterar över den idag, alla 

omkring honom var invandrare som han själv. Fredrik Barth80 menar att etnicitet skapas där två 

eller flera sociala kollektiv möts, interagerar och definieras i relation till varandra. Barth förklarar 

denna kollektiv med ett samspel mellan kultur och social struktur.81 Informanten David 

återspeglar i följande citat innebörden av kollektivet som Barth talar om, ett kollektiv som varken 

grundar sig på nationell eller etnisk basis.  

 

jag är född och uppväxt i Rinkeby..alltså det här med svensk…bortsett från skolan pratade jag 
aldrig svenska..när jag växte upp..på tidigt 90 tal…Det fanns många Eritreaner..många 
Irakier..många turkar  

 

                                                 
79 Sernhede, Olof, Nysvenska kulturen finns i förorten (2008) Danielsson, Anna, Bortsorterad? : om invandrare och 

arbetsmarknad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Katrineholm, 2008, sid. 41 

80 Barth, Fredrik, Ras, kön, klass, identitet och kultur (2007) Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), Etnicitet: perspektiv på 

samhället, Gleerups utbildning, Malmö, 2007, sid. 17 

81 Ibid, sid. 17 
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David identifierar sig här med individer av jämlik social struktur där hans vänner är invandrare 

och just invandringen blir något både och hans vänner kan relatera till. Trots att de inte är från 

samma land så har de ”interagerats och definierats” i relation till varandra genom den 

gemensamma nämnaren i att de alla bodde i denna invandrartäta statsdel.82 

  

Jenny Kalstenius skriver i boken Utbildning, arbete, medborgarskap att det är stor skillnad i 

prestationer bland eleverna i olika delar av staden. Hon menar att det leder till ökade skillnader i 

livschanser och karriärmöjligheter.83 Men även i förorten finns det folk med visioner och 

drömmar, David själv studerar på universitet idag. Dock berättar han hur han upplevde stor 

skillnad i sina språkkunskaper när han började sin studietid på universitetet och den svenskan han 

lärde sig i sin hemstad. Han kände brister i sitt språk, då han hade mycket dålig kontakt med 

svenskar under uppväxten.  

 

Asså första gången det verkligen slog mig…jag ba shit den svenskan jag har lärt mig skiljer sig 
lite från den svenskan som många andra talar…det var när jag började plugga här…första året 

 

Han går djupare in på språkets innebörd då han säger: 

 

Sen jag var liten så har jag kollat på mycket nyheter…jag läser mycket tidningar och sånt…så 
asså min svenska var redan…asså den var bra egentligen…den har aldrig varit dålig…Jag var 
duktig…men det var när jag flyttade hit det verkligen slog mig…jag ba shit det är ändå…fina 
ord och allt sånt dät…första året här det var en chock men sen så kommer man in i det 

 

Sernhede skriver att det räcker att ungdomarna tar spårvagnen från förorten till centrala 

Göteborg för att känslan av främlingskap och utanförskap ska bli påtaglig.84 Även David 

beskriver det liknande då han säger: 

 

Enda gången det verkligen slog mig…när jag väl blev påmind om att jag var lite olika…det var 
när jag flyttade hit och började plugga här…det var typ första gången liksom…eller det var då 
jag blev påmind om att jag är annorlunda 

 

Man kan säga att det var när David började studera på universitetet som han verkligen började 

lära känna Sverige, det Sverige som fanns utanför Rinkebys gränser. I förorten kunde han 

förknippa sig med många, han kände sig förstådd och kompisar kände till hans situation. David 

                                                 
82 Ibid, sid. 17 

83 Kalstenius, Jenny, Är en svensk skola bättre? Om skolval som strategi för en bättre karriär (2007) Dahlstedt, Magnus 

(red.), Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2007, 

sid. 112 

84 Sernhede, Ove, Nysvenska kulturen finns i förorten (2008) Danielsson, Anna, Bortsorterad?: om invandrare och 

arbetsmarknad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Katrineholm, 2008, sid. 43 
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tillägger dock att han inte tror att det har att göra med i vilken kommun man bor i, utan att det 

har med utbildningsnivån att göra. Han menar att han förmodligen hade känt samma skillnad om 

han började studera i sin hemstad, det var snarare uppbrottet med förorten som chockade. Det 

var när han väl kom ut från förorten och mötte en ny omgivning som han synade sina brister.  

Precis som Roger Andersson skriver i kapitlet, Boende och segregation, så är det av stor vikt var en 

människa bor för dess integration.85 David understryker detta påstående när han beskriver den 

chock han upplevde när han väl tog steget ut från förorten och band vänskap med personer som 

inte var invandrare för första gången i sitt liv. 

 

Informanten Semir, som är född i Sverige, pratar om en begränsning som han känner hos sig 

själv när det kommer till språket.  

 

det var ju lite så här att man stannade upp i språkutvecklingen..fram till gymnasiet umgicks jag 
nästan bara med invandrare..man stannade ju upp i språkutvecklingen..det blev ju mycket 
invandrarsvenska…och självklart kände man ju då begränsningar när man kanske skulle gå till 
en jobbintervju…och så när dom frågade specifika frågor så kanske man inte kunde formulera 
sig på ett sådant sätt som man ville formulera sig 

 

Alireza Behtoui beskriver arbetssituationen som problematisk för andra generationens 

invandrare.86 Anledningarna till detta har en rad olika förklaringar, bristande egenskaper och lägre 

kvalifikationer är några av dem. Förklaringen till detta, skriver Behtoui, är skillnader i värdering av 

utbildning och kunskap.87 Precis som vår informant Semir menar att han kanske prioriterade det 

sociala umgänget under en viss tid av sin utbildning där hans vänskapskrets var bestående av 

enbart invandrare, så speglades detta av på hans språkkunskaper vilket i slutändan har påverkat 

honom som arbetssökande. 

  

Familjer med utländsk bakgrund saknar ofta möjligheter att införskaffa Sverigespecifika 

kunskaper, så som Lundh uttrycker det, som är relevanta för arbetsmarknaden då de i stor 

utsträckning bor i invandrardominerade bostadsområden. Det är alltså snarare bristande tillgång 

till Sverigespecifika egenskaper än etnisk diskriminering, som gör att arbetsmarknaden ”ärvs” 

mellan generationer inom etniska grupper, anser Rooth.88  

 

Något våra informanter pratade mycket om när det gäller att ta sig ut på arbetsmarknaden var 

kontakter, att ha ett brett socialt kontaktnät är av stor betydelse för dem. 

                                                 
85 Andersson, Roger, Boende och segregation (2007) Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), Etnicitet: perspektiv på 

samhället, Gleerups utbildning, Malmö, 2007, sid. 116 

86 Dahlstedt, Magnus (red.), Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, 1. uppl., 

Boréa, Umeå, 2007 

87 Behtoui, Alireza, Segregerade nätvärk: Vägen från skola till arbete (2007) Dahlstedt, Magnus (red.), Utbildning, arbete, 

medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2007 sid. 241 

88 Ibid, sid. 242 



 20 

 

Om jag ska vara ärlig..asså jag har aldrig varit på en arbetsintervju..såhär suttit och 
pratat..aldrig..asså jag har bara fått jobb via kontakter..någon som liksom..någon kompis som 
har rekommenderat mig..så jag har aldrig kommit till en arbetsplats där jag inte känner någon 

 

Så berättar David om sina tidigare erfarenheter av jobbsökande. Anel tillägger: 

 

Fast i slutändan handlar allt om kontakter..att man får jobb..det spelar ingen roll vilket yrke 
man har..jag har jobbat från dag ett med kontakter..aldrig varit på intervju 

 

Vi får upplevelsen om att kontakter är något av en trygghet för dessa killar. Alireza Behtoui 

understryker med sin studie vår tes om relevansen i föräldrarnas sociala kontaktnät där ungdomar 

utan invandrarbakgrund, av likvärdig utbildningsnivå enligt statistik har lättare att få jobb. Detta 

menar Behtoui grundas i att de svenska ungdomarnas föräldrar har ett uppbyggt socialt 

kontaktnät via vilket deras barn kommer i kontakt med framtida arbetsgivare.89 Barnen till 

invandrare har inte just den möjligheten då deras föräldrar kanske lade större vikt på inlärning av 

det svenska språket och etablering på arbetsmarknaden vilket missgynnade dess uppbyggnad av 

ett socialt kontaktnät.  

 

Rooth drar en parallell med unga arbetssökande kvinnor som väljs bort så att arbetsgivaren 

slipper föräldraledighet exempelvis, men även om arbetsgivaren söker en specifik kunskap, så 

som svenska, kan han/hon tycka att en grupp med exempelvis arabiskt klingande namn inte 

besitter tillräcklig kunskap.90 Här visas tydliga tecken att arbetsgivaren agerar utifrån information 

om gruppen, inte om individen. Om detta ska kallas för fördomar eller diskriminering, det kan 

diskuteras. Vilket vi kopplar till vår informant David som berättade att han aldrig varit på en 

arbetsintervju. Han beskriver sin efterstudie period som ett evigt jobbsökande där han svarade på 

ett femtiotal annonser, som han själv beskriver det. Av dessa gick en handfull vidare till 

personliga intervjuer. Informanten är av den bestämda åsikten att den främsta orsaken är hans för 

och efternamn.  

 

En intressant notering bland informanterna gjordes vid frågan om lika rättigheter på 

arbetsplatsen. De äldre informanterna hade en positivare bild angående ämnet än vad de yngre 

hade. De äldre informanterna som arbetat i Sverige under längre tid kände i regel att de hade 

samma förutsättningar som kollegor på samma utbildningsnivå på arbetsplatsen. De yngre 

informanterna som till störst del fått ta del av extrajobb/deltidsjobb upplever sina förutsättningar 

som sämre. Semir tar upp ett exempel: 

                                                 
89 Ibid, sid. 23 

90 Rooth, Dan-Olof, Nya begrepp och bredare integrationsforskning (2008) Danielsson, Anna, (red) Bortsorterad?: om 

invandrare och arbetsmarknad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Katrineholm, 2008, sid. 56 
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Det här med arbetsuppgifter och så..jag kan ju ta ett exempel..eh..jag jobbar på lager 
dårå..och..så jag jobbade ett åtta timmars pass..vanligt arbetspass liksom..så kunde 
gruppledaren eller chefen komma dårå och..säga till en..ja semir kan du jobba över idag det gör 
du väll..ja då har man jobbat och slitit häcken av sig åtta timmar..men..ja fan man tog ju jobbet 
liksom..man visste ju liksom att man är utbytesbar. Men jag tror att…i slutändan vill dom ju 
tjäna så mycket pengar som möjligt bara…oavsett vad du heter. Dom tjänar på dig det är 
viktigt 

 

De har en uppfattning att man förväntar sig längre och ”olägligare” arbetspass för att ansvariga 

på respektive arbetsplats ser dem som ”hårdarbetande ungdomar med invandrarbakgrund”. Värt 

att notera är att informanterna samtidigt ser detta som en chans att visa sig på arbetsmarknaden, 

samtidigt som de nås av uppfattningen att de blivit utsatta för ojämlikhet. Man kan fråga sig om 

det verkligen är så ute på arbetsmarknaden eller är dessa känslor något som invandrare har, något 

som sitter i baktanken varje gång de ska söka jobb, eller tacka ja till en övertid. Två av 

informanterna menade istället att det inte alls spelar någon roll vad ens namn är eller var man 

kommer ifrån, det är efterfrågan som styr arbetsmarknaden. De som är beredda att ta extrapassen 

blir ombedda upprepade gånger, det blir bara olyckligt när invandrarkillarna känner sig pressade 

till att ta dessa pass. Det är här som ojämlikheten skapas menar informanterna. 

 

Ali Osman studerade studieförbundens policydokument och fick fram fem teman som 

motiverade arbetet med att förebygga fördomar och underlätta invandrares integration. Dessa är 

följande; öka kunskap och insikt i invandrarnas kultur, ge utrikes födda möjligheter att utöva och 

förbättra sina språkkunskaper, fungera som en plats för kulturella dialoger, förse utrikes födda 

med kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och, något som våra unga informanter 

pratade om då vi tog upp ämnet hemspråk, ge olika invandrargrupper möjligheten att bevara sitt 

språk och kultur.91 Anel säger: 

 

Just då när man var liten kändes det mest för skojs skull..nu känns det ja det var bra att jag 
gick..för jag har fått mer kunskap…jag har fått mer utvecklat…jag har fått utveckla mitt språk 

 

David håller med och tillägger: 

 

Nej asså jag känner..jag känner att det var kul med hemspråk faktist..det var bra..så nu när man 
blir äldre så förstår man mer…eh…varför man gick hemspråk…det var ju mina föräldrar som 
ville att jag skulle gå..men asså..liksom…nu…precis som du sa..(vänder sig till Anel)..nu när jag 
är äldre så uppskattar jag det 

 

                                                 
91 Osman, Ali, Invandrarföreningar: Arenor för aktivitet och motstånd (2007) Dahlstedt, Magnus (red.), Utbildning, arbete, 

medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2007, sid. 326 
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En tydlig utgångspunkt, anser Osman, är att det är viktigt att skapa en gemensam plattform trots 

kulturella skillnader och det dominerande samhället.92 I detta fall skapade informanterna sig inte 

bara en gemensam plattform vid ung ålder, utan detta bidrog till en känsla av dubbel identitet 

som informanterna återkommande nämner. Den dubbla identitet som de upplever då de känner 

sig som halvt svenska. 

 

Våra unga informanter lägger stor vikt vid den sociala gemenskapen som sträcker sig utöver 

etniska gränser. Istället för den etniska tillhörigheten lägger informanterna stor vikt på förortens 

konsekvenser, de menar att det finns många positiva effekter som personifierat just dem. 

Samtidigt understryker de att förorten och individer som kommer från den samma ofta får kämpa 

för att bevisa sig genom skola men även arbete.  

 

 

Det sociala skyddsnätet 

Det faktum att alla invandrare inte lyckas komma ut i arbetslivet och kan försörja sig själva i den 

mån som de önskar är mycket tydligt, Eva Franzén talar om att 30 procent av de hushåll som 

erhåller socialbidrag var invandrarhushåll.93  Vi har bett våra informanter att ge sin bild av deras 

uppfattning om det sociala skyddsnätet som Sverige som land kan erbjuda just dem. Våra 

informanter kopplade det sociala skyddsnätet först och främst till de statliga instanserna 

Försäkringskassan, Socialtjänsten samt Arbetsförmedlingen. Dessa tre instanser var de primära 

som informanterna själva tog upp då de alla någon gång kommit i kontakt med dem. 

 

Våra yngre informanter, som är barn till invandrare hade den kanske mest negativa bilden om 

socialbidragstagande. Informanterna underströk att detta var deras absolut sista utväg som de 

skulle överväga: 

 

Jag känner till systemet, alltså hur det funkar…men jag skulle aldrig vända mig till dom när det 
kommer till den punkten att jag inte kan klara min egen försöjning…Och det är ju mycket av 
det här, det har att göra med kontakter och har man familj och nära då vänder man sig hellre 
till dom än att gå till socialen för om man lever på socialbidrag det har ju också sina negativa 
sidor eftersom man måste…man får ju tex inte ta lån under en viss tid sen när man kanske får 
jobb 

 

Informanten Semirs uppfattning av socialbidrag är negativ, inte bara i den mån att han känner 

större tillit för nära och kära men han menar att socialbidrag idag i själva verket missgynnar mer 

                                                 
92 Ibid, sid. 326 

93 Franzén, Eva, Socialbidrag bland invandrare (2000) Puide, Annika (red.), Socialbidrag i forskning och praktik, Centrum för 

utvärdering av socialt arbete, Stockholm, 2000 s.122 
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än vad det hjälper en individ som är utsatt. I ovanstående citat menar Semir att den kris man 

hamnar i kan orsaka större problem för individen i framtiden när ens ekonomi kommit i balans. I 

nedanstående citat ger Semir sin syn på ytterligare problem som han tror är mycket vanliga bland 

invandrare som kommer i kontakt med socialbidrag: 

 

Alltså det har ju aldrig varit en positiv…klang. ”Ja jag lever på socialbidrag”, va fan va bra! Naä 
men det har aldrig varit liksom något man precis kan skryta med. Sen är ju risken stor att man 
blir för bekväm i det också. Att man inte känner press på att hitta jobb och engagera sig igen. 

 

Semirs uppfattning är att man löper stor risk att hamna en längre tid i bidragstagandet när man 

väl erhållit det för första gången, han styrker sitt resonemang genom att hävda att man kan känna 

sig bekväm i den situationen. Denna ”bekvämlighet” menar informanten kan missgynna 

invandraren genom att exkludera honom eller henne även på en social plan. Eva Franzéns studie 

visar klara tecken på att den grupp man officiellt benämner som invandrare är överrepresenterad 

bland socialbidragstagare. Det Eva Franzén dock pekar på är att denna statistik även omfattar 

nyanlända flyktingar som genomgår diverse introduktionsprogram med svenskundervisning och 

mer eller mindre inte har några andra val än socialbidrag som försörjningsmedel. Hon menar att 

den statistik som förs idag inte ger oss en helt klar bild i hur pass stor omfattning man kan påstå 

att invandrare hamnar i ett regelbundet bidragstagande.  

 

Informanten Mirko har sedan han invandrade till Sverige i mitten av 90- talet erhållit socialbidrag 

i många år. Han förklarar detta med att han aldrig fann motivationen när han kom till Sverige, av 

en rad personliga anledningar. Mirkos följande citat ger dock en bild av vad informanten Semir 

talade om tidigare: 

 

Jag kan inte annat än känna tacksamhet till Sverige som tog emot mig och min familj, 
socialbidraget som vi fick räckte för att vi skulle klara oss…vi hamnade inte på gatan. Dom var 
inte tvungna att ge oss nått. När jag efter några år började jobba så blev det en lättnad för jag 
kände att jag levde på mig själv men ekonomin blev bara sämre. Plötsligt skulle jag betala hyra 
mat räkningar och slita ryggen av mig på jobbet och ändå ha samma summa pengar i månaden 
som när jag hade socialbidrag..då..jag kunde lika gärna stannat på socialbidrag 

 

Mirko beskriver sin arbetsplats som tuff samtidigt som den gav honom en minimal lön, och 

menar att han lika gärna kunde sparat sin hälsa och haft samma ekonomi om han varit 

socialbidragstagare. Han ger tecken på just den bekvämligheten som socialbidrag kan föra med 

sig, samtidigt som han beskriver sin arbetsplats som mycket hård så känner han inte att han får 

någon högre inkomst och att det därmed inte var värt att arbeta.  

 

En klar koppling som vi kunnat dra bland våra informanter är att de informanter som kommit 

som krigsflyktingar har en generellt positivare syn på möjligheten att erhålla socialbidrag. Det är 
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dessa informanter som kommit i kontakt med socialbidrag omedelbart efter deras ankomst till det 

nya landet, där av har de förknippat det med något som kommer naturligt när man inte har de 

resurser som krävs för at klara sig. Av våra tre yngre informanter är det en som kom som 

flyktingbarn under mycket tidig ålder, trots det har han en mycket lik bild av socialbidrag som de 

äldre krigsflyktingarna: 

 

Jag tycker man ska ta bidrag från landstinget och sånt när man är nyanländ..fast sen ska man 
etablera sig själv..klara sig mer och mer 

 

Informanternas syn på socialbidrag var dock inte enbart positiv. Informanten Daniel, som även 

han kom som krigsflykting under 90- talet hade en annan bild: 

 

Det man strävade efter som mest var att få jobb…slippa socialen..slippa alla förfrågningar om 
var du är…vad du köpt..varifrån du köpt det 

 

När Daniel kom till Sverige med hans fru och fyra barn var de främlingar i landet och landet var 

en främling för dem. Han berättade om hur de aldrig trodde att de skulle stanna, de trodde det 

var temporärt. Men efter en tid i Sverige insåg de att det inte finns någon återvändo, de var 

tvungna att skapa sig ett liv här och allt Daniel ville då var att skaffa sig ett jobb samt försörja sin 

familj. Då de inte hade någon direkt kontaktperson när de anlände kände de sig ganska vilsna i 

systemet, de kände inte till sina rättigheter och inkomsten de fick från socialen var precis på 

gränsen för en familj på sex. Daniel uttrycker det såhär: 

 

Hur ska jag tycka att det är ett bra skydd när de kontrollerar varenda krona hos dig..det känns 
som om dom andas i nacken på dig 

 

Osman Aytar påstår att invandrarnas förtroende till myndigheterna beror på vad det är för 

myndighet men även varifrån man invandrat. Exempelvis anser han att myndighetsförtroendet är 

högst hos turkar.94 Generellt menar han att invandrare har ett stort förtroende för sjukvården, 

skolan och försäkringskassan. Arbetsförmedlingen, politikerna och socialtjänsten däremot, 

erhåller ett relativt lågt förtroende från invandrare.95 Våra yngre informanter har en generellt 

negativ och ostabil bild om det sociala skyddsnätet och ser det som en sista utväg, då de hellre 

förlitar sig på familj och vänner. Semir svarar: 

 

                                                 
94 Aytar, Osman, Integration i mångfald: en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige, Jina Nu, Stockholm, 

1999, sid. 72 

95 Ibid, sid. 73 
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Skyddsnätet vad vi vet..eller vad jag vet i alla fall..det har ju försämrats ganska drastiskt de 
senaste tio åren..man gör stora nedskärningar i socialförsäkrings systemet..i a-
kassan..arbetslöshetsersättning..och andra olika statliga institutioner..så..skyddsnätet..asså det 
blir ju tuffare och tuffare 

 

David höll inte med riktigt då han ansåg att Sverige är ett bra land i sig om man jämför resten av 

världen. Han drar en parallell mellan Sverige och USA och tycker att det här är lyx. Informanten 

Nikoletta som jobbar med samhällsfrågor, är även hon inne på samma spår 

 

David - Asså jag var i USA två vintrar sen..det här är paradis i jämförelse med det landet..där 
om du inte gått ut gymnasiet du är körd asså..här är det..okej tiderna är inte som det var 
förr..dels tror jag att det är för att det har gått åt moderat hållet men i jämförelse med många 
andra länder..jag tycker det här är guld 

Nikoletta - Jag tycker såhär att..man kan gnälla väldigt mycket på sverige..men jag tycker att 
det här är en av dom bästa samhällen i världen..visst..varje dag har man nånting att beklaga sig 
över hemma vid kaffet..men det finns i alla samhällen..och jag har ändå bott i fyra olika länder.. 
av dom så är sverige som jag skulle vilja fortsätta leva i 

 

Istället tillägger David relevansen av ett brett kontaktnät som han menar kan ses som ett 

alternativ när man känner att man har en ekonomisk kris, och får medhåll från Semirs sida: 

 

David - Det sista jag skulle göra..jag hade liksom kollat med nära och kära först, med polare 
innan jag hade gått till försäkringskassan..jag känner att jag vill klara mig själv 

Semir - Man kan se det som ett andra hands skyddsnät..för min del..asså..mitt första skyddsnät 
är ju familj släkt och vänner..sen kommer ju socialen och andra institutioner i andra hand 

 

Alla informanter kunde hålla med om att de hamnade i någon slags skuld, att det var något 

negativt med att ta hjälp av det sociala skyddsnätet. Det har aldrig varit en positiv klang att leva 

på socialen, säger de. De tillägger dock att de inte ser ner på folk som tar hjälp av exempelvis 

socialen. En mycket intressant notering gjordes bland två informanters svar när vi pratade om det 

sociala skyddsnätet. Informanten Mirko, nämnde under samtalets gång en hjälp som han och 

hans anhöriga erhöll från CSN. Mirko förklarar detta som en ekonomisk hjälp som syftade till att 

hjälpa de nyanlända att stabilisera sig i det nya landet. Nedan följer ett citat där Mirko talar om 

CSN:s (centrala studiestödsnämnden) hemutrustningslån som erbjöds till bland annat 

krigsflyktingar, för att kunna köpa sina första möbler. Mirko förklarar att han aldrig uppfattade 

detta som en kredit, han menar att villkoren för denna hjälp som erbjöds honom aldrig framkom. 

Informanten menar att han djupt ångrar sig då han än idag känner av den ekonomiska bördan 

som denna kredit medfört.  
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Mirko - När vi fick reda på denna hjälp av vänner och folk omkring oss ansökte vi självklart. 
Vi kom ju med ett par väskor i bagaget…vi hade ingeting. All ekonomisk hjälp var av stor 
hjälp. Hade jag vetat vad det är vi får hade jag aldrig tagit det 

Sanela - Varje år förlorade vi pengar som barnen hade rätt till..i form av barnbidrag..pengar 
som de kunde få kläder för exempelvis..godis och så..när jag ifrågasatte det fick jag ingen 
hjälp..jag vet inte hur många gånger jag gråtit då..det är något jag känner ilska för än idag i 
systemet 

 

Sanela, som även hon under en lång period erhållit socialbidrag, förklarar i ovanstående citat att 

hon och hennes familj under flera år gick miste om inkomst som de var berättigade till. Hon 

förklarar att man under de första åren i Sverige såg hela välfärdssystemet som generöst och nöjde 

sig med det hon fick. I efterhand känner hon att hon har blivit förd bakom ljuset. Både hon och 

Mirko känner att de aldrig fick en klar bild om hur Sverige och det allmänna välfärdssystemet 

fungerade, de menar att de saknade någon form av kontaktperson under sin inledande vistelse i 

det nya landet. Informanten Senad ger sin synpunkt på ämnet: 

 

Vi blev tidigt erbjudna kontaktfamilj…alltså en kontaktfamilj som kunde hjälpa oss dom första 
dagarna den första tiden. Var skulle vi köpa mat…kläder men hjälp med allt som vi kan tänka 
oss behöva fråga. 

 

Senad förklarar att han och hans familj erbjöds en kontaktfamilj av den kommun som han 

anlände till. Han beskriver detta som en stor hjälp för hans familjs första dagar i det nya landet. 

Han menar att denna tidiga kontakt som han och hans familj erhöll har lett till att hela familjen 

etablerade sig i sitt nya hemland ganska omgående. Informanten ger även sin syn på 

Arbetsförmedlingen: 

 

Dom är bra på sitt sätt…men jag har inte…åtminstonde här lärt känna en person som fått 
jobb via Arbetsförmedlingen. Men med tanke på namnet på organisationen tycker jag att de 
borde göra mer än vad de gör idag 

 

Den negativa bilden av Arbetsförmedlingen präglas av opålitlighet menar Senad. Denna bild av 

Arbetsförmedlingen är återkommande i våra informanters svar. Informanten Amir poängterar att 

han har haft en tuff väg mot den position inom sitt yrke som han har idag, han beskriver sin 

arbetskarriär i Sverige sedan han kom på 80- talet som mycket hård. Dock understryker han att 

han aldrig under sina ca 30 år på arbetsmarknaden fått någon som helst hjälp av 

Arbetsförmedlingen, trots att han varit aktivt arbetssökande. Amirs misstroende mot 

Arbetsförmedlingen delas även av andra informanter, Demir som arbetat ca 5 år säger: 

 

Amir - Aldrig, jag har aldrig fått hjälp av dem. Jag har varit inskriven och besökt dom men alla 
dom här jobben jag haft på mina ca 30 år har inte ett enda kommit från Arbetsförmedlingen. 
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Allt jobb jag fått är det jag själv som letat fram genom bekanta och nångång via någon annons 
på internet 

Amir - Jag har varit på Arbetsförmedlingen. Efter mitt första jobb var jag på 
försäkringskassan. Dom sa åt mig att jag var tvungen att visa ett aktivt jobbsökande genom att 
vara registrerad på arbetsförmedlingen. Då tog jag kontakt med dom, men det var inte mer än 
så. Så man kan säga att dom var en förutsättning för att jag skulle få ekonomiskt bistånd. Fick 
ju inte jobb via dom jag hittade ganska snart ett jobb i en annan stad och flyttade. 

 

Vad som är ganska märkbart är att informanterna överlag värderar Försäkringskassan relativt 

högre än de övriga instanserna. Informanterna uttrycker att de känner mer förtroende för 

Försäkringskassan, Nikoletta och Amir ger sin syn på försäkringskassan: 

 

Nikoletta - Arbetsförmedlingen har jag inte haft kontakt med och det är jag glad över. 
Försäkringskassan är jag ganska trygg med då jag är trygg med mitt jobb och min inkomst. Jag 
har inte haft kontakt med Försäkringskassan heller men jag känner till mina rättigheter och vad 
jag är berättigad till. 

Amir - Jag har förtroende för deras arbete. Jag är aktiv inom fackföreningar och så…jag vet 
vilket arbete försäkringskassan gör. Jag har min inkomst och skulle jag stå utan arbete så vet jag 
vad jag har rätt till. Men jag tycker att sammarbetet mellan Försäkringskassa och andra 
institutioner är segt. Det kan bli mycket bättre dom tar för lång tid. 

 

Informanterna uttrycker stort förtroende för det sociala skyddsnät som kan erbjudas dem ifall de 

skulle bli arbetslösa. Man kan tydligt tolka att deras förtroende grundar sig i de personliga 

meriterna som de har åstadkommit genom sin karriär som de menar berättigar dem som svenska 

medborgare ett stabilt skyddsnät. Informanterna uttrycker en desto negativare bild för de 

skyddsnät som finns för en individ som inte etablerat sig i Sverige. De menar att man som 

socialbidragstagare aldrig kan känna sig riktigt trygg, men även att det råder en allmänt negativ 

bild om socialbidragstagare i Sverige. Informanterna drar slutsatsen att ett brett socialt kontaktnät 

är tryggare, men de drar även slutsatsen att det sociala kontaktnätet höjer en individs chanser för 

förankring i arbetsmarknaden. 

 

 

Akademisk relevans 

Informanternas betoning på relevansen av en högre akademisk nivå är relativt tydlig. Alla 

informanter drar tydliga kopplingar mellan en individs akademiska meriter och dess integrering i 

det nya landet. Eva Franzén pekar på att det finns en problematik i att kategorisera invandrare 

som en helhet. Hon menar att inom denna grupp, invandrare, finns individer av bland annat olik 
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ålder och utbildning.96 Informanten Alessandro knyter an till ämnet när vi frågar honom hur han 

anser att en invandrare lär sig svenska effektivast: 

 

Det beror lite på yrke man hade om man var den bilmekaniker som dessutom hoppade av 
gymnasiet därför att man trodde för 30 år sen att det var tråkigt..och då var det redan ett beslut 
för 30 år sen att man inte trivs med boken. Man ville bli bilmekaniker och man blev 
bilmekaniker och så 20 år senare är man tvungen att börja om i skolbänken, det..det är nånting 
som kan vara väldigt frustrerande…Men för mig var hela livet lärande 

 

Alessandro som har en högre akademisk utbildning från sitt forna hemland beskriver i 

ovanstående citat sin syn på inlärningen av det svenska språket. Han menar att han vid ett tidigt 

skede i livet valde att tillägna en större del av sitt liv till utbildningen, detta val har hjälpt honom 

som individ att snabbare komma in i det svenska samhället då han omedelbart efter ankomst 

aktivt sökte sig till skolan för att lära sig det svenska språket. Alessandro pekar dock på 

problematiken som kan uppstå för en människa som inte är på samma akademiska nivå som han 

själv där han menar att det blir svårt att hitta motivation för att gå till skolbänken i dagsläget när 

man inte hade denna motivation för 30 år sedan. Informanten Senad, som har en gymnasial 

yrkesutbildning från hemlandet, upplever det såhär: 

 

Efter över tjugo år..gå tillbaka tillskolbänken börja lära om allt..med ny 
grammatik..med..eh..stavning och så vidare..det var lite jobbigt 

 

Viktigt att poängtera här är att dessa två informanter skiljer sig markant i utbildningsgrad, detta är 

precis det som Eva Franzén påpekar. Invandrare som kommer till Sverige av olika anledningar 

och med olika bakgrund strävar självklart även efter olika saker. Flera av våra informanter kom 

som krigsflyktingar, det som intresserade de mest då var tryggheten och att sedan komma ut på 

arbetsmarknaden så fort som möjligt, för att kunna försörja sig själv och familjen. Informanten 

Daniel påpekade även att det inte spelade någon roll vad för jobb han fick, bara han fick ett. Men 

spelar det då någon roll vad just han hade för bakgrund? Osman Aytar menar att sambandet 

mellan utbildning i hemlandet och upplevd integration i det nya landet är signifikant. Det vill säga 

att ju högre utbildning i hemlandet, desto bättre anpassningsmöjligheter.97 Senads utbildning i det 

här fallet var minimal, han har en treårig högstadieutbildning. Senad förklarar: 

 

Det man strävade efter som mest var att få jobb..ha ett liv och kunna leva vidare..det spelade 
ingen roll vilket jobb 

                                                 
96 Franzén, Eva, Socialbidrag bland invandrare (2000) Puide, Annika (red.), Socialbidrag i forskning och praktik, Centrum för 

utvärdering av socialt arbete, Stockholm, 2000, sid. 146 

97 Aytar, Osman, Integration i mångfald: en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige, Jina Nu, Stockholm, 

1999, sid. 59 
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Alessandro hade en helt annan inställning och utmålar situationen symboliskt med följande citat: 

 

Vi hade en situation, tex dem landsmän som vi umgicks med. Som inte jobbade, som levde på 
socialen och så. Dom hade råd att samla dom rabattkuponger och så sortera dom och ta cykeln 
från centrala stan och köpa grejer från dom affärer där det finns rabattkupong. Vi hade inte råd 
för det. 

 

Alessandro visar i ovanstående citat i själva verket vad han och hans familj prioriterade när de 

kom till Sverige, inlärningen av språket genom skolan. Genom att säga att de inte hade råd att 

göra som sina landsmän och köpa rabatterade artiklar så syftar informanten på tidsmässig brist. 

Informanten beskriver att han och hans fru lade all sin tid på en snabb integrering genom 

skolväsendet och hann därmed inte ta del av de förmåner som de andra landsmännen tog del av. 

 

Dan-Olof Rooth menar att utbildning och ökad sökintensitet kan öka chanserna för invandrare 

att komma in på arbetsmarknaden.98 Dock menar Rooth att det inte heller är säkert att alla strävar 

efter att få liknande eller samma arbeten som de hade i hemlandet. Många måste börja om i sin 

utbildning och det är inte säkert att alla orkar, då en del akademikeryrken kan vara jobbiga att 

omvandla till svenska, anser Rooth. Några av dessa utbildningar kan vara exempelvis journalister 

och jurister.99 

 

Senad fick utbilda sig till svetsare, yrket han jobbade med i hemlandet. Dock fick han inte jobb 

inom det. Han tror att det dels beror på den lilla språkkunskapen han hade då men även på hans 

utländska bakgrund. Det främsta skälet till att fler invandrare är arbetslösa, är att det tar tid att 

lära sig svenska och etablera sig i landet, utbilda sig eller anpassa sin utbildning till den svenska 

arbetsmarknadens krav. Men invandrare placeras oftast sist i rangordningen när det finns svenska 

sökande med likartad kompetens. Vissa utländska namn sorteras även bort, vilket resulterar till att 

de inte ens får möjligheten att komma till en intervju.100 Senad beskriver det såhär: 

 

Förmodligen på grund av att jag inte kunde bra svenska..sen också..kollade man på vem som är 
vad..därför en svensk fick jobbet framför invandrare 

 
 

                                                 
98 Rooth, Dan-Olof (2008) Har Lasse bättre chanser än Mohammed?, Danielsson, Anna, Bortsorterad?: om invandrare och 

arbetsmarknad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Katrineholm, 2008, sid. 62 

99 Ibid, sid. 63 

100 Daun, Åke (red.), Invandrarna i välfärdssamhället, Tiden, Stockholm, 1994, sid. 184 
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Statistiken visar att utbildning ger bättre arbete och högre inkomst. Däremot minskar den inte 

gapet mellan olika grupper, oavsett utbildning så tjänar invandrade mindre än infödda svenskar.101 

Senad känner inte att kunskapen från hemlandet kom till någon nytta här, då inte ens ett diplom 

kunde ge honom det arbete han kände till som mest. 

 

Detta knyter vi an till vår informant Maria som hade en universitetsutbildning men fick utbilda 

sig på nytt i Sverige, hon hade dock turen att även bli anställd inom sitt yrke. Anledningen till att 

hon fick gå om utbildningen, förklarar Maria, var endast för att hon inte hade grundläggande 

behörighet i Sverige, så som Svenska B och Engelska B. Maria menar att det inte bara var hennes 

universitetsutbildning som ogiltigförklarades, men även hennes gymnasieutbildning. Maria hade 

även ett brett kontaktnät. Redan från dag ett då hon kom till Sverige som krigsflykting gick hon 

med i en kör, som hon har erfarenhet av från hemlandet. Vi tolkar det som att det underlättade 

Marias integration i landet, hon hade människor hon kunde vända sig till samtidigt som hon 

förknippade kören med hemlandet. Det var något hon kände igen sig i. 

 

Mellan år 1989 och 1991 genomförde Carl-Ulrik Scierup och Aleksandra Ålund ett 

forskningsprojekt på Volvo personbilsfabrik, om hur invandrade kvinnor och män såg på sina 

svenska industrijobb. Studien visade att invandrare hade sämre villkor till utveckling och 

karriärskapande, jämfört med de infödda.102 Informanten Demir upplever det såhär: 

 

Du måste kämpa lite extra..det är ju bara så…det..ja..det har en det att göra med vad man är 
och vart man kommer ifrån..under ytan så är det så lite..inget märkvärdigt egentligen..men..lite 
grann ja 

 

Det här är ett problem som upprepade gånger kom upp under intervjun med flera av våra 

informanter. Schierup tror inte att några större förbättringar har skett, tvärttom anser han att det 

har blivit mer problematiskt.103  

 

Våra informanter ger uttryck för att ens akademiska meriter påverkar en individs integrering i det 

nya landet. De informanter som saknar högskoleutbildning menar att deras språkinlärning och 

utbredning av det sociala kontaktnätet påverkats av en begränsad utbildningsnivå. De 

informanter som däremot har högre akademiska meriter har uttryckt att omställningen till det nya 

landet inte varit fullt lika stor då de haft motivation att omgående lära sig det nya språket.  

 

 

                                                 
101 Danielsson, Anna, Bortsorterad?: om invandrare och arbetsmarknad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

(FAS), Katrineholm, 2008, sid. 64 

102Schierup, Carl-Ulrik, Medborgarskap på olika villkor (2008) Danielsson, Anna, Bortsorterad?: om invandrare och 

arbetsmarknad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Katrineholm, 2008, sid. 105 

103 Ibid, sid. 105 
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Slutdiskussion 

Under denna rubrik har vi för avsikt att presentera de resultat som har framkommit under 

studien. Den generella åsikten som informanterna delar är tolkningen av Sverige som ett generöst 

land. Informanternas uppfattningar kring sina möjligheter till utveckling är väldigt lika. De anser 

att utvecklingsmöjligheterna för en nyanländ flykting är goda, men att det är ett individuellt val 

som ligger till grunden för hur ens karriärutveckling blir. Överlag är alla informanter mycket 

positiva till jämlikheten inom de statliga instanserna, de menar att Sverige som land lägger stor 

vikt vid jämlikheten. Informanterna är ense om att det är inom den privata sektorn som en viss 

diskriminering uppstår. Vissa av informanterna menar att denna diskriminering grundar sig i 

etniska differenser medan de yngre informanterna överlag anser att det är den kapitalistiska synen 

på arbetsmarknaden som skapar obalansen i jämlikheten. Informanterna anser dock att i den mån 

som disskriminering förekommer så sker den på arbetsmarknaden och inte inom 

utbildningsväsendet. Detta är en uppfattning som alla våra informanter delar. 

 

Informanternas åsikter om inlärningen av det svenska språket skildrar sig vid frågan om hur 

inlärningen är som effektivast. De informanter som har en högre akademisk utbildning menar att 

det är en självklarhet att man som nyanländ invandrare skall gå i skolan och på så sätt lära sig 

svenska. Det är också dessa informanter som upplevt det enklast att lära sig det svenska språket. 

De har aldrig uppfattat situationen på så vis att de går tillbaka till skolbänken, de delar 

uppfattningen att man lär så länge man lever. Informanter utan högskoleutbildning har i regel en 

mer negativ bild till skolundervisning då de menar att de totalt saknat motivation till att gå tillbaka 

till skolbänken efter en utpräglad arbetskarriär i hemlandet. Både de högskoleutbildade 

informanterna och de utan högskoleexamen uttrycker dock relevansen i inlärningen av det 

svenska språket, de menar att detta är en grundläggande självklarhet för vad de anser som 

integration i det nya landet. 

 

Informanterna associerar ordet integration i första hand med social betraktelse, en grundpelare i 

denna sociala betraktelse är inlärningen av det svenska språket. Informanterna menar att för att 

integreras i det nya landet krävs ett socialt kontaktnät, ett kontaktnät som sträcker sig utanför 

familjecirkeln. För att uppnå detta är en förutsättning att man behärskar det svenska språket. 

Diskussionen gör där gällande hur man som effektivast lär sig det svenska språket. De 

informanter som besitter lägre utbildning menar att de hade lärt sig det svenska språket 

effektivare genom en snabb ingång till en praktikplats. Informanterna menar att för att lära sig ett 

språk, vid vad de anser som hög ålder, måste man hitta motivation. Denna motivation menar 

informanterna skulle kunna vara en praktikplats som de kan relatera till i form av en praktikplats 

som motsvarar deras yrkeskompetens. Informanter som lärt sig det svenska språket, men är av 

lägre akademisk utbildning, menar i efterhand att de under sin svenskundervisning inte lärde sig 

nog för att fylla på det ordförråd som används vid just deras nuvarande arbetsplats.  
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Informanter med en högre akademisk utbildning från sitt hemland, anser att Sverige tagit väl 

hand om deras kompetens. De anser att den kunskap de erhållit i hemlandet varit till nytta i deras 

etablering i det nya landet samt att kunskapen i väsentlig grad utnyttjats av den svenska 

arbetsmarknaden. Informanter av lägre akademisk utbildning anser i regel att deras kunskap inte 

utnyttjats till fullt. De är av åsikten att deras yrkeskunskap inte har bedömts som värdig den 

yrkeskunskap som förskaffats i Sverige. Flera informanter anser att de fått jobba sig fram eller i 

vissa fall tom varit tvungna att utbilda sig vidare för att få arbeta inom det yrke som de arbetat i 

det forna hemlandet. 

 

Informanterna är överlag osäkra på vad det sociala skyddsnätet kan göra för just dem. 

Socialbidragstagande är vad alla informanter syftar till att undvika i alla situationer. Dock så är de 

informanter som kommit till Sverige som krigsflyktingar överlag positivare, eller snarare mindre 

negativa till socialbidragstagande. Dessa informanter är även de enda som erhållit socialbidrag, de 

som kommit som arbetskraft samt barn till invandrare har inte varit socialbidragstagare någon 

gång. Försäkringskassan erhåller mest förtroende från våra informanters sida. Informanterna 

resonerar på så sätt att de känner sig säkra i sina rättigheter som svenska medborgare som har satt 

sin personliga prägel på den svenska arbetsmarknaden och därmed anser att de är berättigade en 

viss hjälp ifall de skulle råka bli arbetslösa. Arbetsförmedlingen erhåller däremot stor opålitlighet. 

Informanternas syn på Arbetsförmedlingen kan liknas något utav en kontrollinstans, eller i vissa 

fall enbart som en förutsättning för ekonomiskt bistånd. Informanterna understryker att de 

känner mer tillit till det befintliga sociala kontaktnät som de förfogar över.  

 

Två centrala begrepp som våra informanter återkommer regelbundet till, som de kopplar till sina 

möjligheter till utveckling i Sverige är socialt kontaktnät samt integration. Informanterna menar 

att det finns ett samspel mellan dessa två. Integration är för våra informanter först och främst 

inlärning av det svenska språket, vilket i sin tur leder till att nya vänskapsband knyts i det nya 

landet. Med detta breder man ut sitt sociala kontaktnät som informanterna lägger enorm vikt vid. 

Informanterna menar att det sociala kontaktnätet är mycket mer än en förankring i 

arbetsmarknaden, det är även en social trygghet. Med ett brett socialt kontaktnät känner 

informanterna en större säkerhet för att få ekonomiskt hjälp än vad de känner för de statliga 

institutionerna. Mycket riktigt såg vi en klar koppling mellan två informanter som under längst tid 

varit socialbidragstagare och dess egen uppfattning om hur väl de anser att de integrerats. Dessa 

två informanter uttrycker stor okunskap om sina rättigheter i Sverige, de känner att deras 

språkkunskap är begränsad och det är även dessa informanter som jobbat under kortast period. 

 

Sten Höglunds teori om diskriminering som förekommer vid rekrytering och anställning såg vi 

direkt i informanten Davids påstående där han menar att han aldrig varit på en arbetsintervju. 

David misstänkte att han hindrades av sitt namn vilket avskräckte arbetsgivaren från att kalla 

honom till arbetsintervju. Informanten Senad kände sig personligen kränkt och diskriminerad då 

hans yrkeskompetens värderades lika med noll, enbart på grund av att han saknade just svensk 
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yrkesutbildning. Under rubriken Akademisk relevans fick vi se tydliga tecken på vad Osman Aytar 

talar om när han skriver att utbildning underlättar en individs integration. Det som är signifikant 

under just denna rubrik, är att både informanter med och utan hög akademisk utbildning 

understryker relevansen av att besitta en väsentlig utbildningsnivå.  

 

Charles Westin talar om att många blir felaktigt kallade för invandrare. Han anser att man endast 

är invandrare tills det att man fått medborgarskap. Detta knyter vi an till alla våra informanter, då 

de delade samma uppfattning om bland annat utanförskap. Informanterna Mirko och Sanela 

menar att de har hamnat på en slags efterkälke där de inte lärde sig det svenska språket i den mån 

som förväntades av dem. Samtidigt som informanterna är besvikna på sig själva så känner de att 

deras chans har runnit iväg och att de blivit del av en social exkludering. Carl-Ulrik Schierup 

associerar termen social exkludering först och främst med förorten där han menar att det bor 

mest individer som hamnat utanför integreringens ramar och anser att de hamnat utanför landets 

handlingsplan. Vår informant David beskrev sin tid i förorten som en slags social exkludering. 

Denna exkludering uppenbarade sig för honom först när han flyttade ut från förorten. Våra 

informanter är av åsikten att deras kulturella samt religiösa utövning aldrig bromsats i det svenska 

samhället, snarare anser man att man fått hjälp inom ramarna för densamma. Våra yngre 

informanter hyser stor respekt över det faktum att de kunnat ta del av hemspråksundervisning.  

 

Området som vi har studerat är brett, vilket i sin tur får oss att tro att det finns mycket mer att 

forska kring. Många intressanta tankar väcktes under arbetets gång, där den som mest intresserar 

oss är den som skildrar tankarna från de anställda tjänstemännen som dagligen kommer i kontakt 

med arbetssökande invandrare. Bilden av bland annat Arbetsförmedlingen är relativt negativ 

bland våra informanter, det vore sannerligen intressant att inom en framtida studie inkludera 

anställda vid den verksamheten som informanter.  

 

Slutligen har vi personligen motiverats av alla våra informanters syn på akademisk utbildning, då 

vi som blivande akademiker går arbetsmarknaden till mötes med en mycket positivare inställning 

än vad den var innan studien. 
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