
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 

 

 

Gabriella Jabro Ochoa 

På samma arbetsmarknad men på 

olika plan 

 

Kandidatuppsats - 15 poäng från  

Samhälls- och kulturanalysprogrammet 

 

ISRN: LiU-ISV/SKA-G--14/12--SE 

Utomeuropeiska invandrares upplevelser av 

etableringsaktiviteter och inträde till 

arbetsmarknaden 

 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 Institution, Avdelning 

Department, Division 

Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier 

Samhälls- och kulturanalys 

Datum 

2014-05-26 

 

Språk 

Language 

 

__X_Svenska/Swedish 

 

____Engelska/English 

Rapporttyp 

Report category 

 

______AB-uppsats 

___X__C-uppsats 

______D-uppsats 

______Examensarbete 

______Licentiatavhandling 

______Övrig rapport 

ISRN 

LIU-ISV/SKA-G-14/12—SE 

 

Författare 

Gabriella Jabro Ochoa 

 

Handledare 

Viktor Vesterberg 

URL för elektronisk version 

http://www.ep.liu.se   

Titel  

På samma arbetsmarknad men på olika plan. Utomeuropeiska invandrares upplevelser av etableringsaktiviteter och 

inträde till arbetsmarknaden. 

Title 

At the same labor market but on different levels. Non-Europeans immigrants’ experience of establishment activities 

and entry on the labor market. 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen berör hur utomeuropeiska invandrare upplever att deras etableringsaktiviteter skapar hinder och 

möjligheter för inträde på arbetsmarknaden, samt hur detta har berört deras identitetsskapande i det svenska 

samhället. I uppsatsen har jag använt mig av intervjuer och inspirerats av metoden grundad teori för att få fram och 

analysera empirin. Intervjuerna har utförts personligen, och mina frågeställningar i uppsatsen har varit: Vad innebär 

etableringsaktiviteterna för informanterna, Hur upplever de att etableringsaktiviteterna har främjat respektive 

motverkat deras möjlighet att få arbete och Hur upplever informanterna att detta har berört deras 

identitetsskapande? 

Abstract This essay focus on how non-Europeans immigrants experience that their establishment activities creates 

obstacles and opportunities on the Swedish labor market, and how this effects their identity formation. In this essay I 

have used interviews and been inspired by the method grounded theory in analysis of the empirical. The interviews 

have been performed by me personally, and my research questions in this essay have been: what does the 

establishment activities mean for the informants, how do they experience that the establishment activities promoted 

respective counter their ability to get work and how do the informants experience that it has effected their identity 

formation? 

Nyckelord 

Invandrare, etableringsaktiviteter, etableringsreformen, identitet, etnicitet, kultur, integration.   
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Förord 

Det är många personer som har bidragit till denna uppsats. Först och främst vill jag tacka mina 

informanter som har valt att på ett generöst sätt ställa upp på intervjuer och delat med sig av sina 

erfarenheter. Utan er hade jag inte kunnat genomföra och förverkliga denna uppsats! 

 

Ett stort tack till min handledare Viktor Vesterberg som på ett tålmodigt och pedagogiskt sätt har 

hjälpt mig genom att ha delat med sig av sina tankar och idéer, samt väglett mig igenom hela 

uppsatsarbetet.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka mina underbara vänner Sandi, Orshina och Semira som har delat 

denna minnesvärda tid tillsammans med mig. Med er drivkraft och motivation har jag orkat 

fortsätta in i det sista.  
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 Inledning 

Den 1 december 2010 trädde en ny lag i kraft, etableringsreformen som lagen heter, syftar till att 

påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. I och med att den nya 

lagen trädde i kraft får Arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar för de nyanländas etablering. 

De nyanlända som omfattas av reformen ska vara arbetsföra personer i åldrarna 20-64 år och 

ensamkommande nyanlända ska vara i åldrarna 18-19 år. Etableringsreformen innebär bland 

annat ett samarbete mellan kommunerna, Länsstyrelsen, Försäkringskassan och Migrationsverket 

men Arbetsförmedlingen har den centrala rollen och bär på huvudansvaret. Den nyanlände ska 

senast två månader efter att ha erhållit uppehållstillstånd få en individanpassad etableringsplan 

som grundar sig på individens kompetens och kvalifikationer. Etableringsplanen ska vara på 

heltid, cirka 40 timmar i veckan och bestå av SFI-lektioner, samhällsorientering och 

arbetsförberedande aktiviteter. Etableringsreformen innebär enligt Regeringskansliet att 

personerna som omfattas av reformen själva har möjlighet att välja en så kallad etableringslots 

vars uppgifter är att på ett professionellt sätt stötta personen inom olika avseenden under 

etableringsprocessen.1 På uppdrag av regeringen har Statskontoret följt genomförandet av 

etableringsreformen och granskat hur samarbetet mellan organisationerna och kommunerna har 

varit för att få ett helhetsintryck av hur nyttig etableringsprocessen faktiskt har varit. 

Uppföljningen visade att förväntningarna inte riktigt har uppfyllts, och man kan exempelvis se att 

regeringens beslut om att nyanlända ska erhålla en etableringsplan inom två månader inte har 

förverkligats fullt ut. Kravet om att aktiviteterna som föreligger ska vara individanpassade, baserat 

på individens behov och kvalifikationer uppfylls heller inte i den önskade utsträckningen. 

Etableringreformens uppföljning baserar sig på kommun- och myndighetsanställdas 

erfarenheter.2 Av den anledningen har jag valt att undersöka invandrares3 upplevelser och 

erfarenheter av etableringsaktiviteterna eftersom samtliga informanter omfattades av reformen 

under sin första tid i Sverige. Jag kommer även att undersöka deras upplevelser av att försöka ta 

sig in på arbetsmarknaden samt analysera vilken betydelse det har för deras identitetsskapande.    

 

 

                                            
1 Regeringskansliet, Ny politik för nyanländas etablering i Sverige (Stockholm, 2010)  

2 Statskontoret, Etableringen av nyanlända. En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen (2012) 
http://www.statskontoret.se/publikationer/2012/etableringen-av-nyanlanda-en-uppfoljning-av-myndigheternas-
genomforande-av-etableringsreformen/ (2014-04-04) 

3 Invandrare är en person med utländsk bakgrund som har fått tillstånd och bosatt sig i Sverige.  
Regeringskansliet, Begreppet invandrare- användningen i myndigheters verksamheter (Stockholm, 2000), s. 20 f. 
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Bakgrund 

Att uppfylla kraven och målen som har förelegat över tid beträffande integrationspolitiken har 

varit svårt för politiker och myndigheter. Det största målet har varit att individen ska vara 

självförsörjande och ta eget ansvar, något som politiker benämner som ”omhändertagandet”.4 

Begreppet har varit styrande inom integrationspolitiken sedan 1980-talet, och i mitten på 1980-

talet trädde en ny lag i kraft som innebar att kommunerna nu skulle ansvara för det lokala 

flyktingmottagandet vilket tidigare ansvarades av Arbetsmarknadsverket. Parallellt fick Statens 

Invandrarverk ta över det omfattande ansvaret inom detta område. Antalet arbetslösa invandrare 

var nu högre än någonsin och den nya reformen kritiserades, av den orsaken att man betraktade 

invandrare som ett problem och en ekonomisk börda för staten. Under de följande tjugo åren har 

man fortsatt att försöka rikta reformen – och utvecklingsarbetet inom detta område mot 

”arbetslinjen” vilket innebär att man relativt snabbt ska komma in på arbetsmarknaden och inte 

vara en ”bidragstagare”. I december 2010 infördes den senaste reformen vilken är, som tidigare 

nämnts, etableringsreformen och innebär att Arbetsförmedlingen ännu en gång får 

huvudansvaret inom detta område. Staten styr och dirigerar Arbetsförmedlingen genom att sätta 

upp mål för insatserna. Numera nedlagda Integrationsverket och senare Länsstyrelsens uppdrag 

inom området är att föra dialoger och sprida kunskap för att arbetet ska vidareutvecklas.5 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur invandrare upplever att deras 

etableringsaktiviteter skapar hinder och möjligheter för inträde på arbetsmarknaden, samt vilken 

betydelse det har för deras identitetsskapande i det nya samhället.  

 Vad innebär etableringsaktiviteterna för informanterna? 

 Hur upplever de att etableringsaktiviteterna har främjat respektive motverkat deras 

möjlighet att få arbete? 

  Hur upplever informanterna att detta har berört deras identitetsskapande? 

Disposition 

Läsaren har kunnat ta del av inledningen som blir en port till studien om utomeuropeiska 

invandrares erfarenheter av etableringsaktiviteter och inträde till arbetsmarknaden. Därefter kom 

bakgrunden som är en historisk översikt över problematiken med integrationspolitiken över tid. 

Därefter kunde läsaren ta del av mitt syfte och frågeställningar som talar om var fokus ligger i 

uppsatsen, och efter det kommer en redovisning av tidigare forskning. I metodkapitlet som följer 

kan läsaren ta del av vilka metoder som har använts för att få fram material, urvalet, samt hur 

metoden berör etiken och ett antal begreppsförklaringar. Efter det kommer analysdelen av min 

                                            
4 Martin Qvist, Styrning av lokala integrationsprogram- Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska 

flyktingmottagandet, (Linköping, 2012), s. 9 ff. 

5 Qvist, s. 9 ff.  
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empiri, och uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion av de resultat som studien har 

genererat.   

Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer läsaren kunna ta del av tidigare forskning vilka har gett mig en 

förförståelse inför min studie. Det är dock inte heltäckande utan jag har valt ut en del forskning 

som jag anser vara relevant för mitt område och som har använts som stöd när jag har analyserat 

och tolkat min empiri.  

 

Antologin migration och etnicitet6ger oss en introduktion om etnicitet och migrationsfrågor i Sverige. 

Vi får ta del av etniska relationer som analyseras ur ett maktperspektiv, där de centrala frågorna är 

diskriminering, marginalisering och exkludering. De lyfter vilka sociala processer det är som 

skapar och leder fram till etniska minoriteters utanförskap och segregation.  

Boken består av tre delar som är skrivna av en rad olika forskare.   

Den första delen riktar in sig på teoretiska resonemang kring etnisk identitet och etniska 

relationer i förhållande till mångkulturalism och exkluderingsmekanismer i det svenska samhället. 

I bokens andra del får vi en ökad förståelse över likheter och skillnader i etniska relationer för 

ursprungsbefolkningen och invandrare i Sverige. I den sista delen lyfter forskarna bland annat 

frågor gällande invandrarskap och politik, diskriminering på arbetsmarknaden, 

bostadssegregation, och migration bland invandrare i Sverige. I ett av kapitlen kan vi ta del av 

Sten Höglunds7 undersökning beträffande diskriminering mot invandrare, där han 

uppmärksammar att den tydligaste diskrimineringen är inom arbetsmarknaden vilket är relevant 

för denna uppsats. Diskrimineringen visar sig när det kommer till rekrytering av invandrare, vid 

lönesättning, bemötande och dylikt. 

 

År 2007 utförde Dan-Olof Rooth8 en uppmärksammad undersökning om hur arbetsgivare 

behandlar fiktiva ansökningshandlingar. Resultaten presenterades vid moderaternas ekonomiska 

seminarium vilket höjde flera ögonbryn. Undersökningen innebar att arbetsgivare fick 

möjligheten att välja mellan ansökningshandlingar med antingen ett svenskt klingande namn eller 

ett typiskt arabiskt namn. De flesta valde som förväntat ansökningar med svenska namn och 

enligt Rooth handlar detta beteende om instinktiva val från personen ifråga.  

Dessa resultat visas i en kompletterande undersökning, där arbetsgivare som deltog i 

undersökningen med fiktiva ansökningshandlingar fick utföra ett test som prövade deras 

omedvetna associationer till arbetsförmågan hos svenska och arabiska män. Undersökningen 

                                            
6 Mehrdad Darvishpour, & Charles Westin (red.), Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, (Lund, 

2008)  

7 Sten Höglund, ”Etnisk diskriminering i arbetslivet” i Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, red. 

Mehrdad Darvishpour & Charles Westin, (Lund, 2008), s. 278 f.  

8 Dan-Olof Rooth, ”Har Lasse bättre chanser än Mohammed?” i Bortsorterad? Om invandrare och arbetsmarknad, red. 

Anna Danielsson, (Katrineholm, 2008), 54 f. 
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visade att majoriteten av arbetsgivarna, 75 procent associerade omedvetet svenska män som 

personer med en högre arbetsförmåga än män med arabiskt ursprung. Trots att resultaten är 

väldigt tydliga om att ”Lasse” har bättre chanser än ”Muhammed” väljer Rooth att förmildra 

slutsatsen om att svenska arbetsgivare är diskriminerande och fördomsfulla mot invandrare.  

 

I antologin På tröskeln till lönearbete9 får vi ta del av studier gällande diskrimineringen på den 

svenska arbetsmarknaden. Uppdraget var att identifiera och systematiskt beskriva mekanismerna 

bakom strukturell och institutionell diskriminering baserat på etnisk- och religiös tillhörighet. 

Syftet är att presentera ett underlag för en ingående diskussion om och åtgärder mot strukturella 

hinder och svårigheter för att alla individer ska vara delaktiga i det svenska samhällslivet på lika 

villkor och med samma möjligheter. Rapportens resultat visar på den oriktighet som finns i 

föreställningen om att diskriminering är ett resultat av några omoraliska personers beteende och 

agerande gentemot invandrare. Den diskriminering som förekommer på arbetsmarknaden inom 

bland annat rekryteringsfrågan är en systematisk företeelse som är inbyggd i arbetsmarknadens 

normala funktionssätt. Detta är inget självverkande utan skapas av samhället och framförallt av 

personer med institutionell makt. Dessa individer har en central roll när det kommer till 

diskriminering av invandrare inom institutioner eftersom att de sitter på makt och har 

möjligheten att diskriminera och exkludera vissa ”oönskade” grupper. Det är dock svårt att finna 

en central kärna som ensam utgör orsaken till diskriminering. 

 

Tidigare forskning visar på att män och kvinnor med invandrarbakgrund haft olika 

förutsättningar när det gäller att försöka ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. I artikeln Att 

vara kvinna och invandrare i det svenska arbetslivet skriver Wuokko Knocke10 att kvinnor sedan 

arbetskraftsinvandringen som varade fram till 1970-talet, tilldelats traditionella ”kvinnoyrken”. 

Dessa företeelser är fortfarande aktuella inom vår arbetsmarknad och enligt författaren beror 

detta på kvinnors sociala maktlöshet som har skapats av samhällets kvinnosyn- och 

föreställningar.  

 

Enligt Paulina de los Reyes11 utmärker sig den svenska arbetsmarknaden med sina segregerings- 

och utestängningstendenser. Det förekommer enligt författaren en rangordnad arbetsstruktur på 

arbetsmarknaden, yrkestillhörigheten mellan män och kvinnor, svenskar och invandrare är allt 

annat än jämlikt fördelat. Kvinnors utvecklingsmöjligheter i praktiken begränsas inom arbetslivet 

eftersom det oftast är män som tilldelas högre tjänsteposter. Förutom genuskomplexiteten inom 

                                            
9 Anders Neergaard (red.), På tröskeln till lönearbete, Diskriminering, exkludering och underordning av  

personer med utländsk bakgrund, (Stockholm, 2006) 

10 Wuokko Knocke, ”Att vara kvinna och invandrare i det svenska arbetslivet”, i Könssegregering i arbetslivet, red. Lena  

Gonäs, Gerd Lindgren och Carina Bildt, (Stockholm 2001), s. 26 ff. 

11 Paulina de los Reyes, Folkhemmets paradoxer – Genus och etnicitet i den svenska modellen, (Uppsala, 2000), s.27 f. 
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arbetsmarknaden behöver vi även beakta etnicitetsperspektivet som skapar större hinder för just 

kvinnor med invandrarbakgrund att ta sig in i arbetslivet.12  

Metod  

Intervjuer  

I min studie har jag utfört kvalitativa intervjuer och tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska 

principerna, vilket diskuteras mer utförligt senare. Enligt Jan Jacob Kragensen13 bär man vid det 

allra första mötet med informanten omedvetet med sig vissa föreställningar och uppfattningar om 

informanten. Han menar på att sådana uppfattningar är nödvändiga för att en kommunikation 

ska kunna ske mellan två individer. De föreställningar jag bär med mig är både medvetna och 

omedvetna och grundar sig på egna erfarenheter. Jag har dock försökt utföra intervjuerna med ett 

öppet sinne i syfte att komma informanten så nära som möjligt samt för att få en större förståelse 

av informantens livssituation i det nya samhället.  

Informanterna har innan intervjutillfället blivit tilldelade ett informationsbrev och jag upplyste de 

även muntligen vid intervjutillfället om uppsatsens bakgrund och syfte, samt underrättat dem om 

att det endast är min handledare och jag som kommer att ta del av intervjumaterialet.14 Jag har 

använt mig av semistrukturerade intervjuer där jag på förhand har valt ut lämpliga frågor och 

utformat en intervjuguide.15  

 

Intervjufrågorna som jag har tagit fram är relevanta för både syftet och frågeställningarna i min 

forskning. Jag har sammanställt frågorna på så sätt att jag i den första delen av intervjuguiden har 

öppna frågor, och i nästa del har jag mer konkreta frågor som relaterar till mitt syfte och 

frågeställning, och avslutande del innehåller frågor av mer allmän karaktär. I boken Intervju som 

metod benämner författaren denna typ av rekommenderade upplägg för ”områdesprincipen” 

vilket jag har valt att följa.16 

Intervjuerna har spelats in som ljudfil och senare transkriberats. Jag utförde totalt fem intervjuer 

med fem olika informanter och intervjuerna varade mellan 30-40 minuter per informant.  

En viktig aspekt vid intervjuer är att försöka anpassa sig till informanten gällande träffpunkt, 

klockslag och dylikt, vilket jag respekterade och anpassade mig efter. Enligt Hammersly och 

Atkinson17 ska man för att åstadkomma den absolut mest värdefulla proceduren låta informanten 

välja och organisera mötet, vilket vanligtvis slutar med att intervjun äger rum i informantens 

hemmatrakter. Detta valde jag att följa och på så sätt kände informanten sig avslappnad vilket 

förmodligen inte hade skett om man befunnit sig på en för informanten, främmande plats.  

                                            
12 de los Reyes, s. 42.  

13 Jan Krag Jacobsen, Intervju: konsten att lyssna och fråga, (Lund, 1993), s. 70.  

14 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2011), s. 131 ff.  

15 Bryman, s. 206 f.  

16 Monica Dalen, Intervju som metod, (Malmö, 2008), s. 31.  

17 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: Principless in practice, (Abingdon Oxon, 2007), s. 116. 
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Urval av informanter 

Vid valet av mina informanter har jag utgått ifrån snöbollsurvalet tillsammans med ett stratifierat 

urval vilket innebär att jag medvetet har valt personer med erfarenhet av etableringsaktiviteter 

och arbetsmarknaden samt personer med olika studie- och yrkesbakgrund.18 Detta för att jag ska 

kunna få en helhetsbild av deras situation som är en förutsättning för att jag ska ha möjlighet att 

besvara mina frågeställningar. En nackdel med just denna metod är att intervjupersonerna kan ha 

kontakt med varandra vilket innebär att de därmed kan ha gemensamma erfarenheter. Jag anser 

dock att jag trots detta kommer kunna ge uppsatsen ett brett perspektiv eftersom alla informanter 

har olika förutsättningar med tanke på deras bakgrunder.19  

Jag valde att intervjua två män och tre kvinnor med utomeuropisk invandrarbakgrund, och som 

har genomgått 2010 års etablering reforms aktiviteter. Informanterna har läst svenska som andra 

språk och jag kunde av den anledningen utföra intervjuerna på svenska. Jag ville undvika att 

använda mig av en tolk eftersom att jag upplever att ett möte utan tolk blir mer avslappnat och 

att jag själv direkt kan avläsa betoningar och nyanser i samtalet. Målet var att intervjua kvinnor 

och män med både lägre och högre utbildning ifrån hemlandet, för att få en ökad förståelse om 

de upplever förutsättningarna annorlunda i Sverige baserat på deras studie- och yrkesbakgrund. 

Alla namn i studien är fingerade.  

 

Informant 1: Maria är en kvinna i medelåldern ifrån mellanöstern. Hon har varit bosatt i Sverige i 

cirka 3 år. Maria är en utbildad lärare och arbetade som lärare fram tills hon flyttade till Sverige på 

grund av krig. Hon har erfarenhet av etableringsaktiviteter och har ännu inte arbetat i Sverige 

men är aktiv arbetssökande.   

 

Informant 2. Isak är en man i medelåldern ifrån mellanöstern. Han har varit bosatt i Sverige i 

cirka fyra år. Isak är utbildad svetsare och arbetade som både svetsare och bilmekaniker i 

hemlandet fram tills han flyttade till Sverige på grund av krig. Han har erfarenhet av 

etableringsaktiviteter. Han har hittills haft lite småjobb inom restaurangbranschen i Sverige men 

är idag aktiv arbetssökande.  

 

Informant 3. Ali är en ung man ifrån Afrika. Han har varit bosatt i Sverige i cirka fem år. Ali 

hann läsa klart gymnasiet i hemlandet fram tills han flyttade till Sverige på grund av krig. Han har 

erfarenhet av etableringsaktiviteter och har hittills haft lite småjobb och vikariat i Sverige men är 

idag aktiv arbetssökande.  

 

Informant 4. Gloria är en kvinna i medelåldern ifrån Sydamerika. Hon har varit bosatt i Sverige i 

cirka fyra år. Hon har gått gymnasiet i sitt hemland och arbetade som receptionist fram tills hon 

                                            
18 Bryman, s. 185 f.  

19 Göran Ahrne & Peter Svensson, Handbok i kvalitativa metoder, (Malmö, 2011), s. 43.  
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flyttade till Sverige. Gloria har erfarenhet av etableringsaktiviteter och har arbetat lite från och till 

som köksbiträde i Sverige men är idag aktiv arbetssökande.  

 

Informant 5. Sandra är en kvinna i medelåldern ifrån mellanöstern. Hon har varit bosatt i Sverige 

i cirka tre år. Sandra läste en ekonomisk universitetsutbildning och arbetade på bank i sitt 

hemland fram tills hon flyttade till Sverige på grund av krig. Hon har erfarenhet av 

etableringsaktiviteter och är idag aktiv arbetssökande.  

Avgränsningar 

När jag började läsa om studiens område upptäckte jag att det var nödvändigt att göra vissa 

avgränsningar. Jag har valt att fokusera på de aktiviteter som etableringsreformen innefattar samt 

informanternas upplevelser av etableringsaktiviteterna. Tidsramen som jag har till mitt förfogande 

i min studie har fått mig att begränsa mig ytterligare när det kommer till antal intervjupersoner, 

totalt fem personer varav samtliga har tackat ja till medverkan.   

Validitet och Reliabilitet 

Inom samhällsvetenskapliga studier är validitet och reliabilitet viktiga forskningskriterier. Med 

dessa kriterier förstärker man trovärdigheten i studien. Enligt Alan Bryman20 innebär validitet 

(giltighet) att man begränsar sig genom att endast undersöka studiens syfte. Jag upplever att 

kvalitativ intervjumetod är mest lämpat för min studie eftersom det jag vill undersöka inte kan 

mätas i statistik och siffror, utan handlar mer om subjektiva upplevelser. Jag har försökt att 

noggrant formulera en intervjuguide med frågor som ska svara mot syftet i min studie. Bryman 

beskriver samtidigt att reliabilitet (tillförlitlighet) går ut på att resultatet av ens studie ska visa 

samma resultat om man skulle välja att genomföra studien på nytt, och oavsett vem som skulle 

utföra undersökningen. Man behöver dock ta i beaktande att informanternas svar kan variera och 

påverkas av personens kön, ålder, etniska bakgrund och andra personliga faktorer, så det kan vara 

svårt att uppnå samma resultat, reliabilitet till hundra procent.  

Jag anser att jag har uppnått syftet eftersom att jag har fått svar på mina frågeställningar, vilket 

innebär att jag har undersökt det som var tanken att undersökas i min studie.  

 

Grundad teori 

Det finns en rad olika metodologiska tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning och jag har valt 

att inspireras av metoden Grundad teori, framförallt med en socialkonstruktivistisk inriktning 

som utarbetats av Charmaz.21 Denna teori går ut på att induktivt generera teorier vid en 

fördjupad undersökning av sitt forskningsområde. Detta tolkar jag som att analysen växer fram ur 

                                            
20 Bryman, s. 48 ff.  

21 Kathy Charmaz, Constructing grounded theory- a practical guide through qualitative analysis, (London, 2006), s. 129.  
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det insamlade materialet.22 Under forskningsprocessen är det viktigt att inte låta sig påverkas och 

influeras av redan etablerade teorier. Man kan dock om man så önskar dra jämförelser med redan 

allmänna teorier i slutet av sitt arbete under sitt resultatkapitel.  

Genom metoden har jag samlat in all empirisk data intervjuerna har genererat, och sedan 

induktivt analyserat mitt material som utmynnade i kategorier. Datainsamlingen scannade jag 

igenom, kodade och etiketterade sådant som jag bedömde var väsentligt. Denna metod är 

tidskrävande och kräver ett flertal scanningar för att ständigt utveckla det vidare. Jag prövade mig 

fram, strök bort, lade till och gick igenom underlaget upprepade gånger innan jag slutligen gjorde 

en sammanställning av materialet. 23 

Svagheten i grundad teori är att man som forskare bör gå in förutsättningslöst i varje enskild 

situation, vilket kan vara svårt eftersom att man har en mängd förkunskaper. Man ska även 

bearbeta allt empiriskt material på egen hand.24  

Under hela forskningsprocessen har jag även valt att föra ner anteckningar om tankar och idéer 

som jag haft stor nytta av under arbetets gång. Jag har oftast lätt för att tro att jag kommer ihåg 

en specifik tanke eller idé som jag fått av en viss situation men det finns en stor risk att den 

tanken hunnit ändra karaktär när det gått ett tag sedan situationen inträffade. Genom att göra 

dessa anteckningar kan jag som forskare hålla kvar tidiga idéer utan att riskera att tappa dem i 

förväg.25 

Etik 

Intervjuerna har utförts med hänsynstagande till de fyra forskningsetiska principerna vilka är, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna har till uppgift 

att skydda varje deltagare i studien och genom att utgå ifrån principerna kan jag även legitimera 

min uppsats som en vetenskaplig text. Informationskravet går ut på att informanterna ska 

underrättas om studiens syfte i både skriftlig och muntlig form. Samtyckeskavet innebär att man ska 

upplysa informanterna om att deltagandet är frivilligt och att de när som har möjligheten att 

avbryta sitt deltagande. Nyttjandekravet går ut på att forskaren enbart får använda de insamlade 

uppgifterna i forskningsändamål. Konfidentialitetskravet betyder att forskaren är skyldig att 

sekretessbelägga deltagarens personuppgifter och personuppgifterna får enbart användas för 

forskarens syfte. De ska i och med det förvaras så ingen obehörig kan ta del av dem.26  

Informanterna har som tidigare nämnts i förväg blivit tilldelade ett informationsbrev samt fått ta 

del av det muntligt vid intervjutillfället.  

                                            
22 Peter Sohlberg & Britt-Marie Sohlberg, Kunskapens former- Vetenskapsteori och forskningsmetod, (Malmö, 2009), s. 247. 

23 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of qualitative research, (Thousand Oaks, 2008), s. 46 f.  

24 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 2003), s. 35 f.  

25 Guvå, Hylander, s. 42.  

26 Bryman, s. 131. 
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Jag har strävat efter att vara noggrann med förberedelserna inför intervjuerna och frågorna. Jag 

anser det vara viktigt att informanterna inte ska uppleva frågorna som kränkande på något vis.27 

För att informanterna ska bevara sin anonymitet har jag fingerat namnen och försökt att inte ge 

läsaren en helhetsbild av informanten som person.  

Jag har dessutom varit väldigt noggrann med att upplysa informantens om dess rättigheter för att 

informanten ska känna ett förtroende gentemot mig som intervjuare.28 Bland flera av 

informanterna brast det en aning i svenska språket och jag gav därför informanterna tiden och 

möjligheten att få uttrycka sig i lugn och ro vilket resulterade i ett mer intressant och innehållsrikt 

intervjumaterial.   

Begreppsförklaring  

Uppsatsen genomsyras av flera olika begrepp, och de mest centrala begreppen för studien är 

identitet, etnicitet, kultur, och integration och kommer här att beskrivas mer utförligt.  

Identitet 

En individs identitet är en ständigt pågående process och bär på både kollektiva och personliga 

dimensioner. Identitet innebär att individen kan identifiera sig med en grupp eller tradition 

baserat på sociala och kulturella erfarenheter. Individens egna karakteristiska identitet skapas 

alltså genom sociala och kulturella interaktioner. Det finns två innebörder när man talar om 

identitet, vilka är identitetens individuella karaktär, som innebär att man är ”unik” som individ, 

man är sig själv och avskiljer sig ifrån andra individer, och man har förmågan att förstå sig själv 

som en egen person med egna karaktäristiska drag bland andra individer. Den andra innebörden 

av identitet är identitetens kollektiva sida, vilket handlar om förmågan att kunna identifiera sig 

själv som tillhörig en viss grupp eller tradition. Exempelvis, en individs etniska identitet skapas 

när individen betraktar sig själv och jämför sig med andra etniska grupper. Man kan även bli 

tillskriven en identitet av andra, det kan antingen stämma eller vara en fördom. I de flesta fall 

tillskriver man individen en identitet baserat på individens utseende. Individen kan ta till sig den 

tillskrivna identiteten om den får höra den tillräckligt ofta.29  

 

Essentialismen används även för att förklara identitet som begrepp. Essentialismen säger att 

identitet är något som är medfött vilket har en biologisk utgångspunkt som är oföränderlig, trots 

sociala inflytanden. Idag förekommer det ett mer konstruktivistiskt perspektiv, där synen på 

identitet inte är ett permanent tillstånd utan en skiftande process som ständigt förändras.30  

                                            
27 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text, (Lund, 1999), s. 70 f.  

28 Bryman, s. 131. 

29 Aleksandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”, i Etnicitetens gränser och mångfald, red. Erik 

Olsson, (Stockholm, 2005), s. 60 ff.  

30 Thomas Brante, Sociologiskt lexikon, (Stockholm, 1997), sid. 125 f.  
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Min syn på begreppet lutar mot den konstruktivistiska synen eftersom att jag anser att identitet är 

föränderligt och påverkas av dagliga sociala förhållanden. Detta kommer jag att förhålla mig till i 

studien eftersom att jag anser att invandrare ofta med tiden lär sig att forma sin identitet till en 

som anses vara mer lämplig i det svenska samhället. 

Etnicitet  

Begreppet etnicitet är både en gammal och en ung företeelse och det är heller inget enhetligt 

fenomen. Begreppet är väldigt svårtolkat, men etnicitet skulle kunna vara en grupprelation 

eftersom att man anser sig vara kulturellt olik andra när det kommer till identitet, samhörighet 

och gemenskap. Människor som emigrerar, blir främmande i ett nytt samhälle och hur de 

integreras påverkar oftast deras inställning till just etnicitet. I de flesta fall väljer individen att 

behålla sin etniska identitet men väljer att samtidigt anpassa sig efter omgivningens 

samhällsnormer.31 Detta kommer att lyftas i min studie då gruppen jag skriver om har en annan 

etnisk identitet än svensk. 

Kultur 

Kultur betraktas vara ett av språkets mest komplicerade ord. Begreppet förändras ständigt och är 

av den anledningen väldigt svårdefinierat. Numera ser vi ofta kultur som det levnads- och synsätt 

som personer tillsammans i en grupp har och som avskiljer dem ifrån andra grupper. Om man 

problematiserar begreppets betydelse inser man att begreppet inte är entydigt därför att det inom 

alla etniska grupper förekommer olika variationer i sitt levnads- och synsätt, genom att man 

exempelvis skiljer på fattiga och rika, högutbildade och analfabeter, männen från kvinnor och så 

vidare. En svensk kultur skulle exempelvis kunna skilja sig från en norsk kultur, men man 

behöver även avskilja på inhemska kulturer såsom en samisk kultur i jämförelse med den 

”vanliga” svenska kulturen. Begreppet kultur anses vara svårt att ge en permanent och fullständig 

definition vilket har varit problematiskt för ett flertal vetenskapsmän, vilket har lett till att många 

har valt att ta avstånd ifrån begreppet.32 

 

Aleksandra Ålund33 skriver att invandrare präglas av ett ständigt främlingskap i det svenska 

samhället. Eftersom invandrare anses vara kulturellt olika svenskar leder det till att de ibland 

stigmatiseras. Det förekommer en generell uppfattning om att invandraren är en främling med 

muslimska kulturdrag, som ofta betecknas som "araben" eller "muslimen". På så sätt 

kategoriseras invandraren som olik vilket innebär att individen riskerar att stigmatiseras både i 

vardagslivet och på arbetsmarknaden. I vårt samhälle förknippas alltså invandrare med en stark 

och annorlunda kultur vilket i många sammanhang betraktas som ett hinder för individen att 

                                            
31 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen, (Nora, 1999), s. 17 f.  

32 Hylland Eriksen, s. 20 f.  

33 Aleksandra Ålund, Multikultiungdom, (Lund, 1997), s. 35 ff.  
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integreras i det svenska samhället. Den kulturella olikheten betraktas av många som problematisk 

och anses vara den grundläggande orsaken till många problem som förekommer i vårt samhälle.34 

 

Bristen på kulturkompetens är alltför stor, och enligt Ålund är det nödvändigt att vi får en ökad 

kulturell kompetens för att invandrare smidigare ska kunna integreras med lika villkor i samhället. 

Det förkommer en rädsla för det ”okända” och diskriminering främjas när fördomsfulla personer 

sitter på ansvarsfulla poster. Ålund skriver vidare att ”kultur innebär för svenskar detsamma som 

främmande”.35 Just begreppet kultur är en viktig del och kommer att vara återkommande igenom 

hela studien därför att jag skriver om invandrare som anses ha annorlunda kultur än den svenska, 

vilket alltför ofta hindrar dem på bland annat arbetsmarknaden.  

Integration 

Integration är ett komplext begrepp som kan tolkas på flera olika sätt. Begreppet används oftast 

för att beskriva den process genom vilka personer med annan etniskt ursprung än den svenska 

blir delaktiga i samhället. Jag har valt att utgå från dåvarande Integrationsverkets definiering av 

integration och dess ansvarsfördelning. De skriver på följande sätt: 

 

”På den individuella nivån bör integration betraktas som ett livsprojekt vars innehåll och mål 

endast kan bestämmas av individen själv. Däremot kan staten sätta upp mål för vad som bör 

uppnås inom olika samhällsområden med hjälp av arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik osv. 

och stödja den individuella integrationsprocessen genom att föra en politik som ger individen 

möjligheter att förverkliga sina mål i livet”.36  

 

Jag definierar begreppet integration som en central del i min studie då jag väljer att skriva om 

personer med invandrarbakgrund som senaste åren integrerats och har blivit delaktiga i det 

svenska samhället.  

 

 

 

 

 

                                            
34 Ålund, s. 12 ff.  

35 Ålund, s. 129 f.  

36 Integrationsverket, Integration och indikatorer, (Malmö, 2004), s. 27 f.   
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Begreppsförklaringar: 

Jag har valt att redogöra och beskriva vissa ord/begrepp som är återkommande i 

uppsatsen, och ord som intervjupersonerna använder.    

  

Arbetslöshet: Det finns tre grundläggande villkor för att en person ska räknas som arbetslös vilka är 

att personen ska ha haft ett arbete som har sträckt sig längre än en vecka. Personen ska ha varit 

aktivt arbetssökande under den senaste månaden, samt att personen ska vara arbetsförmögen och 

inte förhindrad till att arbeta av exempelvis en långvarig sjukdom.37 

Etableringsinsats: Verksamhet som den nyanlände deltar i, såsom 

språkundervisning, samhällsorientering eller arbetsförberedande insatser, som är 

en del av etableringsplanen. 

Etableringslots: En person som vägleder och stödjer den nyanlände i att hitta rätt i 

det svenska samhället och arbetslivet.  

Etableringsperiod: Den 24 månader långa period som etableringsplanen gäller och 

den nyanlände har rätt till etableringsinsatser inom ramen för etableringsreformen. 

Etableringsplan: Ett schema med etableringsinsatser som Arbetsförmedlare 

upprättar tillsammans med den nyanlände. 

Informanter: Oftast använder jag begreppet informanter, vilket avser de intervjuade 

invandrarna.   

Invandrare: En person med utländsk bakgrund som har fått tillstånd och bosatt sig 

i Sverige. 

Nyanlända invandrare: En person mellan 20 och 64 år som är flykting eller kommer 

från flyktinglika förhållanden och därmed är berättigad till en etableringsperiod 

som löper i 24 månader. 

SFI: Det står för, svenska för invandrare. Genom SFI- undervisning får en 

nyanländ invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket och även 

kunskaper om det svenska samhället.38 

 

 

 

                                            
37 Jonas Olofsson & Eskil Wadensjö, Arbetslöshet (Stockholm, 2005), s. 9 f. 

38 Regeringskansliet, Ny politik för nyanländas etablering i Sverige (Stockholm, 2010) 
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Analys 

I detta kapitel kommer jag utifrån den insamlade empirin presentera det analyserade materialet. 

Jag kommer att utgå ifrån etableringsreformens aktiviteter samt ha tidigare studier i beaktande.  

Mitt kodande och analys har resulterat i följande kategorier, Leva om på nytt, En vägg av hinder trots 

goda möjligheter och Vi och dem. I första kapitlet beskriver jag informanternas upplevelser av den 

första tiden i landet med allt det praktiska arbetet och etableringslotsarnas betydelse för dem. I 

andra kapitlet kommer läsaren få ta del av informanternas upplevelser kring 

etableringsaktiviteterna, om de har främjat respektive motverkat deras möjlighet till att komma in 

på arbetsmarknaden och få ett arbete. I tredje kapitlet kommer jag till viss del att belysa vilken 

betydelse deras förutsättningar på arbetsmarknaden har haft på deras identitetsskapande genom 

att diskutera föreställningarna som finns om ett vi och dem. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande diskussion av mitt resultat.  

 

Leva om på nytt 

I detta kapitel kommer jag lyfta informanternas upplevelser av den första perioden i landet och 

vilken betydelse språket har för dem.  

Ahh, jag flyttade eftersom det krig och det inte är fred i min hemland, så det är jättesvårt att 

fortsätta plugga och du vet, bygga en framtid och sån här. Det är en risk att leva där så därför 

tog jag hela min familj och ville flytta till Europa, och bygga livet. Där det går och är fred. 

[Informant 3] 

Ovanstående citat är från en av informanterna som berättar om anledningen till varför han valde 

att fly sitt hemland för tryggheten i Sverige. Informanten har kunnat omfattas av 

etableringsreformen eftersom att den gäller för målgruppen, vuxna arbetsföra personer mellan 

20-64 år som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, av flyktingliknande skäl, som kvotflykting 

eller som anhöriga till dessa personer. Ensamkommande flyktingbarn mellan åldrarna 18-19 år 

omfattas även av reformen. När den nyanlände har fått uppehållstillstånd blir personen tilldelad 

ett etableringssamtal med Arbetsförmedlingen där målet är att forma en kartläggning över 

personens intressen, ambitioner, yrke- utbildningsbakgrund och bedöma vilket stöd personen 

behöver.39 

 

Den första fasen för de nyanlända är alltså att upprätta en kontakt med Arbetsförmedlingen, där 

de bland annat får en introduktion gällande etableringsreformen och hjälp med praktiska 

handlingar. De nyanlända får börja läsa på SFI så fort de har fått ett personnummer för att 

snabbare integreras och komma in i arbetslivet, vilket är huvudsyftet med etableringsreformen.  

                                            
39 Länsstyrelsen, Lagstiftning om etableringsinsatser, (2010) 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/ny-lagstiftning-om-

etableringsinsatser.aspx (2014-04-30) 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/ny-lagstiftning-om-etableringsinsatser.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/ny-lagstiftning-om-etableringsinsatser.aspx
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Enligt Regeringskansliet är syftet med SFI att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket, 

och läs- och skrivfärdigheter till vuxna invandrare. Utbildningens kursplan är utformad för att 

invandrare ska få de språkkunskaper som krävs för att kunna vara delaktiga i vardags- samhälls- 

och arbetslivet. SFI utbildningen är indelad i tre faser och är baserad på individens bakgrund, 

förutsättningar och mål. De tre faserna är SFI 1 vilket utgörs av kurserna A och B, SFI 2 vilket 

utgörs av kurserna B och C samt SFI 3 som utgörs av kurserna C och D och oavsett vilken kurs 

personen startar med är tanken att alla ska läsa hela utbildningen, det vill säga till och med kurs 

D.40 

 

När jag ställde frågor angående den tiden i landet då personen behöver orientera sig och ordna 

med allt det praktiska upplevde jag ett mönster med gemensamma föreställningar. Processen 

uppfattades som svår eftersom det största ansvaret låg på dem själva. De hade till en början 

önskat mer hjälp och en av informanterna uttryckte sig såhär:  

När vi kom, det var jättesvårt med alla papper, tider, möten, information, allt! Det är helt nytt 

system och vi inte visste men tur vi har familj här som kan hjälpa oss. Annars, katastrof. Det 

svårt när vi inte kunde svenska heller. Fortfarande det är svårt med alla papper, vi inte förstår 

allt men min son han kan bättre svenska och han hjälpa oss mycket. [Informant 1] 

Enligt Länsstyrelsen är målsättningen att den nyanlände snabbt ska komma in i arbetslivet och av 

den anledningen får de hjälp relativt fort med etableringsinsatserna. I den individuella 

etableringsplanen är det flera steg som ska fullföljas och under den första perioden slussas 

individen mellan flera olika utspridda platser och myndigheter, allt ifrån Arbetsförmedlingen till 

Försäkringskassan, och etableringsverksamheter. Det är den proceduren som upplevdes vara svår 

av informanten med tanke på att allt är nytt, även staden och landet i sig. Den nyanlände har själv 

möjlighet att välja etableringsverksamhet. I de flesta storstäder finns det ett antal val att välja 

mellan och oftast väljer individen en verksamhet där det finns anställda som talar samma 

modersmål som den nyanlände.41 Valet av etableringsverksamhet baserades på dessa premisser 

hos informanterna. Etableringslotsarna arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen, och lotsarna 

finns för att stötta den nyanlände så hen kan utveckla och förverkliga sin etableringsplan. Den 

nyanlände väljer som tidigare nämnt själv etableringsverksamhet och etableringslotsens ersättning 

är prestation- och resultatbaserad.42 

                                            
40 Regeringskansliet, Med rätt att deltaga- Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden, (Stockholm, 2012), s. 

126 f. 

41 Länsstyrelsen, Lagstiftning om etableringsinsatser, (2010) 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/ny-lagstiftning-om-

etableringsinsatser.aspx (2014-04-30) 

42 Länsstyrelsen, Lagstiftning om etableringsinsatser, (2010) 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/ny-lagstiftning-om-

etableringsinsatser.aspx (2014-04-30) 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/ny-lagstiftning-om-etableringsinsatser.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/ny-lagstiftning-om-etableringsinsatser.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/ny-lagstiftning-om-etableringsinsatser.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/Sv/etablering-av-nyanlanda/Pages/ny-lagstiftning-om-etableringsinsatser.aspx
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Lotsen har hjälpt mig mycket, med samtal, med gå till migrationsverket, han förklarade papper 

och sånt för mig. Han visa mig allt och var som en lärare så jag skulle förstå allt. Sen han 

hjälpte mig och gruppen med svenska och visa hur jag söker jobb och så. [Informant 2] 

Samtliga informanter upplever att etableringslotsarnas professionella stöd har varit väldigt 

betydelsefull för deras integration i samhället och på arbetsmarknaden vilket uppnår 

etableringsreformens syfte även i praktiken. De menar att lotsarna motiverar dem och stöttar 

dem i det mesta, även det svenska språket, då lotsarna erbjuder deltagarna extra språk 

undervisning några dagar i veckan.  

Vad du är gör, du måste lära svenska först, hur du annars ska få jobb? Hur man ska säga, jag 

vill ha jobb. Det alla vi vet, så vad du än göra, du aldrig får sluta SFI, det är nummer ett! 

[Informant 1] 

När jag kom till Sverige hade jag bestämt, jag ska lära mig svenska snabbt. Jag var du vet, 

driven, jag hade mål. Jag bestämde nu, nu ska jag lära mig och få arbete snabbt för jag har alltid 

jobbat. Aldrig att jag bara sitter hemma och inte gör någonting. Det är för jag är så, min 

personlighet, jag kämpar alltid. [Informant 4] 

Informanterna poängterar hur viktigt det är med språkkunskaper i svenska och de uppfattar att 

det är ett av kraven för att få en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Det finns en generell 

uppfattning bland samtliga informanter om språkets betydelse, en uppfattning om att 

språkkunskaper i svenska är ett krav för att kunna vara egenförsörjande och delaktig i samhället. 

Av den anledningen har flera av informanterna fullföljt alla faser inom SFIs kursplan och 

resterande läser fortfarande med mål om att slutföra hela SFI utbildningen.  

 

En vägg av hinder trots goda möjligheter 

Livsvillkoren hos en invandrare skiljer sig mycket från svenskars. Livet i hemlandet med troligtvis 

en karriär har avbrutits, och ett nytt liv har påbörjats i Sverige. Att vara ny i ett land innebär 

brister inom flera avseenden såsom språkkunskaper, samhällskunskaper, och yrkeskunskaper som 

behöver kompletteras, vilka kan påverka möjligheterna att komma in i samhälls- och arbetslivet. 

Integrationspolitikens syfte är att försöka underlätta den processen i samarbete med 

Arbetsförmedlingen för att den nyanlända snabbt ska slussas in i arbetslivet.43  

 

Viljan att lära sig det svenska språket har som tidigare nämnts funnits hos samtliga informanter 

eftersom att de strävar efter att vara självförsörjande. De har ansett att etableringslotsarna har 

bidragit med mycket, eftersom att etableringslotsarna är Arbetsförmedlingens förlängda arm och 

har hjälpt dem med att söka både praktikplatser och arbete. Trots att samtliga informanter är 

                                            
43 Statistiska centralbyrån- Arbetslivsinstitutet, Integration till svensk välfärd? Om invandrares välfärd på 90-talet, (Örebro, 

2002) 
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arbetslösa idag upplever de att de inte hade haft samma möjligheter om det inte vore för alla 

etableringsaktiviteter. En av informanterna uttryckte sig på så sätt: 

De hjälper mig att skriva CV, visa hur jag ska använda datorn, och jag får använda deras 

telefon för att söka jobb. Jag hade aldrig skrivit CV innan, jag visste inte vad CV var för något, 

haha. [Informant 5] 

Jag ville även undersöka hur informanterna upplever kontakten med Arbetsförmedlingen och sin 

arbetsförmedlare. Nästan alla uttryckte ett missnöje när det kommer till kontakten och hjälpen 

som de får från Arbetsförmedlingen. Informanterna har en stark vilja att arbeta men känner sig 

odugliga och otillräckliga när de fortfarande står arbetslösa och ständigt får samma anvisningar 

och svar av sin arbetsförmedlare. 

Jag har varit på Arbetsförmedlingen och frågat varje vecka om det finns jobb, två, tre gånger i 

veckan men de skickar mig bort. De säger samma sak varje gång. Arbetsförmedlingen har inte 

hjälpt mig med nått! Jag har knappt sett min arbetsförmedlare, hon bara skickar brev ibland. 

Alltså dom gör ingenting, bara pratar och snackar men ingenting som hjälper mig.    

[Informant 2] 

Som arbetssökande upplever informanterna att de inte har fått en särskilt stor hjälp av 

Arbetsförmedlingen, de anser att de bara är en i mängden. Informanterna har givetvis 

förväntningar av en arbetsförmedlare, en förväntan om att arbetsförmedlaren ska förmedla 

arbeten men det finns en generell uppfattning bland informanterna om en ineffektivitet bland 

arbetsförmedlarna. Den upplevda passiviteten ifrån arbetsförmedlarna skapar en frustration bland 

informanterna.  

När det går alltför lång tid och de ännu inte fått ett arbete, upplever de som att vägen till arbete 

blir allt längre. De som har bidragit som mest för att ta klivet in på arbetsmarknaden är 

etableringslotsarna, det är samtliga överens om. De är även eniga och uppfattar det som svårare 

att få ett arbete när man har en invandrarbakgrund och brister i det svenska språket.  

 

Arbetslösheten bland invandrare har senaste åren varit högre än hos infödda svenskar. Även 

under högkonjunktur har invandrare haft det svårare att komma in på arbetsmarknaden på grund 

av det språkliga och kulturella avståndet, framförallt när det kommer till utomeuropeiska 

invandrare. När arbetskraftsinvandringen var som högst var det oftast yrkeskvalificerade personer 

ifrån andra länder i Europa som anställdes. De betraktades som motiverade, och anpassbara för 

industrins behov av arbetskraft. Däremot beskriver man flyktinginvandrare som mindre 

kvalificerade och anpassbara eftersom att de ses som en mer kulturellt avlägsen grupp. Sverige 

har senaste årtiondena mottagit invandrare av humanitära skäl vilket har bidragit till att 

invandrares försörjning upplevs vara en ”börda” för den svenska staten och som utsätter 

välfärden för svåra påfrestningar.44 

 

                                            
44 Paulina de los Reyes, Folkhemmets paradoxer – Genus och etnicitet i den svenska modellen, (Uppsala, 2000), s. 30 f.  
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Ingen av informanterna är idag självförsörjande vilket är väldigt påfrestande för flera av dem. Det 

blev väldigt påtagligt under intervjuerna då den lätta konversationen snabbt skiftade till en allt 

mer känsloladdad konversation när jag ställde frågan: Hur ser er försörjning ut idag? Förändringen 

från att ha arbetat hela sitt vuxenliv och försörjt sin familj till att numera vara en ”bidragstagare” 

är obekvämt för flera av dem. En av informanterna uttryckte sig på detta sätt:  

Jag ska säga sanningen till dig, det finns invandrare, dom inte vill jobba. De vill bara sitta 

hemma och få pengar, pengar för att bara sova. Dom tror vi alla är samma sak, det finns en 

stor skillnad, vi alla är inte detsamma. Nu när jag är arbetslös, jag söker jobb hela tiden, jag vill 

inte bara få pengar och inte gör nått, Jag inte som dom, jag har hela mitt liv jobbat, förutom 

här i Sverige. Jag mår bra när jag jobbar. [Informant 2] 

Ovanstående citat påvisar tydligt hur informanten försvarar sin karaktär och betonar hur han inte 

är som ”dom andra”. Han är medveten om de föreställningar som finns om invandrare och han 

delar till viss del den uppfattningen. Jag kunde dock förnimma en påfrestning när vi började tala 

om försörjning och hans situation på arbetsmarknaden. Informanterna upplever en frustration 

när de är arbetslösa, de känner att det saknas en viktig del i livet. De känner att de inte får vara 

med, inte får vara en del av samhället och kunna bidra med något.  

 

Enligt Kelly Hannum45  har arbetet olika betydelser för individer. Att ha en arbetsplats att gå till 

varje dag innebär en självständighet, självförsörjning och en plattform för kommunikation. 

Arbetet påverkar även den sociala identiteten då det innebär ett samspel med andra vilket oftast 

gynnar individens självutveckling. Arbetet är en central del av livet, vilket informanterna belyser 

och utifrån informanternas berättelser tolkar jag det som att tillgång till arbete hade gjort dem 

gott på så sätt att de lättare hade kunnat identifiera sig och funnit sin roll i samhället, vilket 

sannolikt hade stärkt deras självförtroende och livsvillkor.  

 

Informanterna har väldigt svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Enligt Broomé46 blir 

kompetenskraven inom arbetslivet i fråga om social, kulturell och språklig kompetens allt 

tydligare. Författaren menar på att ”svenskhet” är vad som krävs för att du som individ ska ha 

större möjligheter att få ett arbete.  

 

Jag gjorde även ett medvetet val när jag beslutade mig för att intervjua individer med olika studie- 

och yrkesbakgrunder. Detta för att se om de upplevde sig ha andra förutsättningar i Sverige med 

tanke på deras bakgrund. Det visade sig att bland informanterna framkom det ingen skillnad när 

det kom till arbetssituation, de högutbildade hade samma förutsättningar som de med en lägre 

studie- och yrkesbakgrund. De är samtliga arbetslösa. Däremot upplevde jag en skillnad i deras 

inställning gentemot arbetsmarknaden. Informanterna med högre studie- och yrkesutbildning 

tolkade jag som mer drivna och målmedvetna i sin integration i kontrast till de andra 

                                            
45 Kelly Hannum, Social identity (Greensboro, 2007), s. 8. 
46

 Per Broomé, Varför har invandrarna så svårt att få jobb? (Stockholm, 1996), s. 26 ff 
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informanterna med lägre studie- och yrkesbakgrund. Enligt min uppfattning så talade även de 

bättre svenska. 

Jag går i skolan för att lära mig svenska, och sen har jag tänkt att jag vill läsa mer så kan få 

jobba med samma jobb som jag hade i mitt hemland, som chef på en bank. Jag är ekonom och 

tycker mycket om att arbeta med siffror och ha du vet, ansvar. Men jag vet att det kommer bli 

svårt, mycket svårt men jag är ung så jag har tid.[Informant 5] 

Nu har jag spenderat tillräckligt med tid att söka jobb, så nu vill jag fortsätta plugga, jag vill 

läsa. Alltså som ung hade jag en dröm att bli läkare, men det är lång väg här för att bli läkare. 

Om jag skulle va i hemlandet skulle det vara okej för jag har läst hela grund och gymnasiet 

utbildning men här när jag är så pass vuxen måste jag göra om allt i Sverige, för man accepterar 

inte vår utbildning här. Så jag måste göra om allt, gå vägen igen. Jag vill förkorta den så jag vill 

läsa till sjuksköterska, jag tänkte Komvux först läsa alla ämnen som krävs först, samla poäng 

och sen läsa och söka vidare. Alltså till sjuksköterska utbildningen. [Informant 3] 

Troligtvis har högutbildade personer i sina hemländer ansetts vara en stor tillgång inom sitt 

arbetsområde, där de hade auktoritet och fick ett erkännande. Att gå från det till att inte vara 

”någon alls” på den svenska arbetsmarknaden kan inte vara obetydligt. Det som var av så stort 

värde en gång tillskrivs oftast inget värde alls på den nya arbetsmarknaden eftersom att tidigare 

arbetslivserfarenhet och studiebakgrund oftast inte är överförbart till de svenska premisserna. 

Jag tror det svårt att jag jobba som lärare igen. Jag har inte tid att göra allt från början, alltså du 

vet jag har familj och barn och nu jag lära mig svenska helt och hållet, sen vi får se. Kanske, 

man vet aldrig. [Informant 1] 

Citatet ger oss en inblick i hur den kvinnliga informanten ser på sin nuvarande livssituation. Hon 

har en högre studiebakgrund och har arbetat som lärare hela livet, men indikerar hur svårt det 

kommer att vara att uppnå samma yrkesposition i Sverige, i synnerhet för att hon är en mamma.  

Studier visar att invandrare, framförallt utomeuropéer och utomeuropeiska kvinnor är den grupp 

som står utanför arbetsmarknaden. Arbetslösa kvinnor har även oftast en lägre studiebakgrund.47 

Enligt Wuokko Knocke48 har kvinnor alltid haft det svårare på arbetsmarknaden, och när de väl 

har blivit tilldelade yrken så har det varit typiska kvinnoyrken såsom, köksbiträde eller städerska. 

Enligt författaren beror detta på kvinnors sociala maktlöshet som har skapats av samhällets 

kvinnosyn och föreställningar. Föreställningar som finns brukar beskriva kvinnan som en svagare 

och en känslosammare gestalt som inte är lika kapabel att utföra ett lika bra jobb som en man. 

Paulina de los Reyes49 menar på att arbetsmarknaden präglas av en hierarkisk arbetsstruktur med 

ojämlik fördelning mellan kvinnor och män, samt svenskar och invandrare. Denna 

                                            
47 Regeringskansliet, Med rätt att deltaga- Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden, (Stockholm, 2012), 

s.96. 

48 Wuokko Knocke, ”Att vara kvinna och invandrare i det svenska arbetslivet”, i Könssegregering i arbetslivet, red. Lena  

Gonäs, Gerd Lindgren och Carina Bildt, (Stockholm 2001), s. 26 ff. 

49 Paulina de los Reyes, Folkhemmets paradoxer – Genus och etnicitet i den svenska modellen, (Uppsala, 2000), s. 27.  
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genuskomplexitet begränsar även kvinnornas utvecklingsmöjligheter inom arbetslivet. Kvinnorna 

står oftast stilla medan männen har lättare för att klättra till toppen inom karriärstrappan.  

Informanterna belyser hur viktigt det är att ta del av de insatser som erbjuds under deras första år 

i landet för att inte riskera att hamna utanför arbetsmarknaden. De menar på att detta i sin tur 

kan leda till ett utanförskap som präglas av både fattigdom och ett socialt utanförskap. 

Informanterna i studien är alla medvetna om etableringsaktiviteternas betydelse för att snabbare 

integreras och komma in i arbetslivet. De vill alla arbeta och det utanförskap de riskerar att 

hamna i är, som analysen visar, inte självvalt utan de upplever att det bottnar i de praktiska hinder 

som förekommer.   

Trots de medvetna bristerna så upplevde inte informanterna sina tillskrivna bristfälliga sociala, 

kulturella och ”språkliga” kompetens vara ett hinder för att kunna uppnå sina drömmar i det nya 

hemlandet. Utan de ser det som ett mål och är medvetna om vad de behöver göra för att 

åstadkomma dem. Samtliga informanter ser sin nuvarande livssituation som övergående.  

 

Per Broomé50skriver att vår samhällsekonomiska utveckling har konstruerat det 

kompetensbegrepp som finns idag vilket innebär att en persons kompetens inte endast baserar sig 

utifrån personens studie- och yrkesbakgrund. Det krävs att personen är socialt kompetent för att 

uppfylla arbetsmarknadens krav. Arbetslivet idag innebär kundkontakter, samarbeten, klara av 

arbetsuppgifter och kunna behandla information ökar idag kraven på individens olika 

kompetenser. 

 

Invandrares sociala kompetens uppfattas oftast av arbetsgivare som väldigt kulturspecifik vilket 

gör det svårare för informanterna att etablera sig i arbetslivet. Det gäller både den sociala 

förmågan vilket är språket, kroppsspråket och värderingar såsom kultur, religion, ideologi och 

könsroller. Den kompetens som invandraren har med sig i bagaget från sitt hemland är alltså svår 

att tillämpa på den svenska arbetsmarknaden eftersom att arbetsgivare oftast vill ha kompetens 

som är kulturspecifik. Det innebär alltså att även om invandraren är högutbildad så matchar hens 

sociala kompetens kanske inte efterfrågan inom arbetslivet. Det är oftast svårt för en invandrare 

att anamma den nya kulturens sociala regler.51 

 

När vi delar upp samhällets invånare i två grupper, svensk och invandrare så skapas en ojämlik 

maktfördelning inom arbetsmarknaden. Det skapar en social ojämlikhet och invandraren fråntas 

möjligheter att handla utifrån sina erfarenheter och förmåga. Detta anser jag vara en social 

konstruktion vilket innebär att det endast är ”vi” som kan göra skillnad. Så länge vi ignorerar den 

ojämlika maktfördelningen mellan dessa grupper legitimeras denna typ av särbehandling. 

                                            
50 Per Broomé, Varför har invandrarna så svårt att få jobb? (Stockholm, 1996), s. 26 ff.  
51 Broomé, s. 37 ff.  
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Individen kommer i dessa fall ständigt att förnekas lika förutsättningar som en svensk när det 

kommer till att delta i det svenska samhället på likvärdiga villkor.52  

För mig tror jag, uhh.. Ja, jag har känt mig diskriminerad på grund av att jag är invandrare, på 

nått sätt har jag. När man går på arbetsmarknaden, först det är inte lätt att få jobb. Det är 

såhär, först är det svårt att få jobb på arbetsmarknaden, och sen jag tror att det finns 

prioriteringar. Första är för svenska ungdomar, jag tror chefer prioriterar deras ungdomar! Sen 

kommer vi efter, det är det jag kände. Det finns.. det är så det ser ut. Så länge du har namn eller 

din efternamn är Ali eller Mohammed, alltså invandrarefternamn, då är det svårt. Jag vet inte, 

det är det jag känner. [Informant 3] 

Nora Räthzel53 belyser i sin studie invandrares oro gällande framtiden, vilket kan tolkas utifrån 

ovanstående informants citat. Det finns en medvetenhet om den etniska hierarkin på 

arbetsmarknaden. Oron gällande erfarenheter och den förväntade rasistiska diskrimineringen som 

förekommer inom arbetsmarknaden. Problemet kring rasismen i vardagslivet kan inte lösas med 

individuella handlingar men vad man som individ kan göra är att utveckla ett sätt som gör det 

möjligt att hantera problemet och uppleva att man kan hantera och kontrollera situationen om 

det skulle uppstå, istället för att kontrolleras av den, menar Räthzel.  

 

Namnets betydelse när man söker ett arbete är inget främmande, och namnets betydelse är inte 

heller främmande för informanterna. Den grupp av människor som har ett utländskt namn har 

det generellt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Oftast blir de inte ens inkallade på en 

intervju för att få möjlighet att presentera sig själva närmre.54  

 

Räthzel lyfter fram en diskrimineringsstudie där undersökningarna visar att arbetsgivare påstod 

att arbetet inte längre var ledigt när en person med utländskt namn valde att söka tjänsten, medan 

tjänsten fortfarande var tillgänglig när en svensk person ringde in för det. Att byta namn är inte 

heller en enkel lösning, eftersom namnet inte enbart är en ytlig etikett. Den hör ihop med 

individens identitet och bakgrund. Att känna att man behöver frigöra sig ifrån sin identitet på 

grund av samhällets nedvärderande föreställningar är problematiskt. Känslan av att behöva radera 

en del av sin identitet förtydligar det förtryck som förekommer i vårt samhälle, ett samhälle som 

avfärdar och förnekar vissa av sina egna medborgare.55 

 

                                            
52 Anders Neergaard, ”Sammanfattning och slutsatser- Strukturell diskriminering som en väv av samverkande 

processer, praktiker och strategier”, i På tröskeln till lönearbete, red. Anders Neergaard, (Stockholm, 2006), s. 262 f.  

53 Nora Räthzel, ”Föreställ dig att du är en invandrare och ingen bryr sig”, i På tröskeln till lönearbete, red. Anders 

Neergaard, (Stockholm, 2006), s. 100 ff.  

54 Dan-Olof Rooth, ”Har Lasse bättre chanser än Mohammed?” i Bortsorterad? Om invandrare och arbetsmarknad, red. 

Anna Danielsson, (Katrineholm, 2008), 53 ff. 

55 Nora Räthzel, ”Föreställ dig att du är en invandrare och ingen bryr sig”, i På tröskeln till lönearbete, red. Anders 

Neergaard, (Stockholm, 2006), s. 101 f.  
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Även Broomé skriver att statistisk diskriminering förkommer på grund av invandrares svagare 

signaler56 till bland annat arbetsgivare om sin kapacitet än svenskar, trots att kapaciteten kanske är 

densamma. Det ger sig då i uttryck att arbetsgivarna inte väljer att kalla in arbetssökande 

invandrare på intervju eftersom att personalhandläggaren redan i utgångsläget har tillskrivit 

personen negativa egenskaper som hen förknippas med den invandrargrupp som den sökande 

tillhör. De svaga signalerna från invandraren innebär alltså att det många gånger leder till att 

arbetsgivare väljer att avvisa tjänster till dugliga invandrare eftersom att de har för dålig 

information om deras kapacitet och väljer istället att anställa en mindre duglig svensk eftersom att 

svensken kunde signalera bättre. Detta innebär ett nederlag för både företaget och samhället i 

stort.57  

 

Jag tolkar detta som att invandrare behöver förändra både sitt namn och sin identitet, lära sig att 

signalera mer som en ”svensk” och hålla sin egen lojalitet och värderingar skymda för att anpassa 

sig till sitt samhälle. Förändra sin identitet för att passa in och bli accepterad, samt för att kunna 

ta del av de privilegier som samhällets medborgare blir erbjudna, om de är ”tillräckligt svenska”.  

 

Vi och dem  

Alla människor är olika varandra, men alla människor är inte lika olika varandra.58 

Reaktionerna från informanterna var väldigt jämbördiga beträffande ovanstående upplevelser. De 

tilltalade ofta svenskarna som ”dem”. Uttrycket Vi och dem, var återkommande under 

intervjusamtalen. Uppfattningen gällande dessa kategorier och förståelsen över vilka hinder det 

uppfattas skapa var en insikt hos de flesta av informanterna. Ur informanternas perspektiv finns 

en medvetenhet om att vi är den annorlunda, den avvikande gruppen i det svenska samhället 

medan dem är den normala och accepterande gruppen.  

 

Enligt Isabella Canow59 är uttrycket vi och dem en social konstruktion, och det är det etniska 

kriteriet som avgör vem som kan räknas in i den svenska gemenskapen. De personer som står 

utanför denna gemenskap, i de flesta fall invandrare, blir dem när man ser det ur ett svenskt 

perspektiv. Det är de som anses vara annorlunda från den man själv är, och på så sätt är de andra 

avgörande och bidragande i människors identitetsskapande process. Människor som inte är 

västerlänningar anses ha en annan kultur, ett annorlunda tankesätt, ett annorlunda socialt 

beteende och andra könsroller. 

 

 

                                            
56 Med begreppet signaler menar jag en individs uttryckningsförmåga.   

57 Broomé, s. 96 f.  

58 Seija Wellros, Språk, kultur och social identitet, (Lund, 1998), s. 177.  

59 Isabella Canow, Under samma tak men på olika plan, (Stockholm, 2007), s. 60 ff. 
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Canow har refererat till sverigemotrasimens hemsida60 som skriver följande:  

Ofta uttrycks detaljerande stereotyper av till exempel muslimska män som bakåtsträvande, ej 

jämställda eller till och med kvinnofientliga. Invandrande män sägs till exempel ha en särskilt 

patriarkal kultur. Genom att tillskriva `invandrare´ dessa egenskaper skapas också en bild av 

vad Sverige och ´svenskar´ är för något, till exempel framåtskridande, jämställt, rättvist osv. 

Det är med andra ord ett slags projicering av egenskaper, där ´de´ blir det ´vi´ inte vill vara.61 

Att tillskriva negativa egenskaper hos en arbetslös invandrare är vanligt, vilket även förstärker den 

positiva bilden av Sverige. När man talar om en arbetslös invandrare är det vanligt att påstå att 

individens situation beror på den själv, och brukar förklaras med brister i kompetens och 

språksvårigheter, individen är kulturellt annorlunda, dåligt integrerad med mera. Den negativa 

inställningen gentemot invandraren ger en bild i vilken orättvisor på arbetsmarknaden förklaras 

av egenskaper hos invandraren, och alltså inte av brister i det svenska samhället. I dessa fall målas 

Sverige upp som ett jämlikt och rättvist samhälle.62 

Ibland känner jag att jag måste förändras för att accepteras mer här, till exempel när det är 

lunch på nån praktik jag har haft så har jag lunch med alla andra. Då småpratar alla, och alla 

har sitt sätt du vet att prata, skoja och skämta, så det kan va såhär: I min kultur, det kan vara 

okej att skoja på en sak men på svenskt sätt, det blir kultur konkurrens. Jag måste alltid vara 

försiktig, jag kan inte säga vad jag vill så inte folk du vet, missförstår mig. Man måste alltid 

tänka innan man säger en sak, så känns det ibland. Därför automatiskt som jag dras till 

invandrare för svenskar visar att jag är annorlunda och med invandraren jag kan skämta och 

prata som jag vill, ingen säger: Varför du säger så? De förstår mer och man kan komma 

överens men med svenska kulturen är det såhär, en spärr på nått sätt. [Informant 3] 

Det framgår av informanternas upplevelser att det är svårt att skapa sociala relationer med 

svenskar på arbetsplatser, praktikplatser eller på fritiden eftersom att de dagligen möter en 

kulturell tradition som är annorlunda deras egna. De upplever att det finns en avskärmning och 

en tämligen liten förståelse för individens kulturella egenskaper, vilket sätter dem i ett 

utanförskap. Informanterna känner att det är i dessa fall lättare att umgås med människor med 

gemensam bakgrund och som lever ett liknande liv. Att tillhöra en grupp är en trygghet och kan 

samtidigt stärka den ”avvikande” gruppens identitet. Att inte kunna identifiera sig i ett nytt land 

upplever informanterna vara komplicerat vilket leder till att de väljer att umgås med andra 

invandrare. Det kan tolkas på så sätt att människor som lever i ett främmande samhälle har ett 

behov av en kulturell tillhörighet för att känna en ökad gemenskap och tillvaro samt för att lättare 

kunna identifiera sig.  

 

                                            
60 www.sverigemotrasismen.se (2014-05-02) 

61 Canow, s. 60 ff.  

62 Canow, s. 60 ff.  

http://www.sverigemotrasismen.se/
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Informanterna upplever att konflikter uppstår med tanke på deras levnadssätt och utseende 

eftersom det är olikt majoritetsbefolkningen, samt på grund av deras kulturella bagage som de bär 

med sig från hemlandet. De talar om en kulturkonflikt som uppstår nu när de möter en ny kultur, 

en kultur som anses vara den universella. Konflikterna som uppstår skapar en sämre 

självuppfattning för informanterna då de stöter på motstånd och känner sig annorlunda. Det 

uppstår i dessa fall en identitetskonflikt som får individen att betvivla sin självuppfattning och 

levnadsätt i det nya samhället.  Men med tiden försöker oftast de invandrare som vill ta sig in i 

samhället att utveckla egenskaper som passar de svenska normerna och samtidigt försöka tona 

ner egenskaper som individen besitter vilka bryter mot den svenska normen. Säkrast för individen 

är att försöka sträva efter en profil som är relativt lågmäld. Det är dock lätt att man faller tillbaka 

och är ”sig själv” med sina livliga och spontana känslouttryck då man umgås med bland annat 

sina landsmän. I Sverige anses kulturella skillnader vara ”onormala” medan den typiska svenska 

kulturen anses vara den ”normala”.63 

 

Enligt Annick Sjöberg64 behöver människan veta vem hen är, vilken plats den har i samhället 

utifrån sina egna val och inte med hjälp av en påtvingad bild. Majoriteten ”svenskar” definierar 

vad som är rätt och fel medan minoriteten ”invandrare” behöver rätta och anpassa sig därefter. 

Efter några års integrering i det svenska samhället blir man oftast ändå inte av med 

invandrarstämpeln. Författaren menar på att individen kan ha börjat läsa på universitetsnivå i 

landet och skapat sig en ny identitet som student men det räcker med att individen har mörka 

drag eller fel betoning i språket och den hamnar på de främmandes sida och anses vara ”den 

andre”. Per automatik blir hen i samma ögonblick tilldelad en identitet oberoende av sina 

egenskaper som exempelvis student eller dylikt.  

Men det är såhär också, jag tror jag alltid kommer ha svårt för jag är invandrare, men jag 

hoppas mina barn som föds här i Sverige, inte bara alla ser som invandraren som mig och min 

man, för den blir svensk men svenskar kommer alltid se mitt barn som invandrare. Det blir så 

för vi ser inte ut som svenskar, du vet ljust hår och så. [Informant 5] 

I empirin framkommer det att utseendet är till största del barriären för att någonsin kunna 

betraktas som svensk, trots att man är född i Sverige. Informanterna upplever problematiken 

med att ha ett annat utseende än vit västerländskt och inser att även barnen för alltid kommer att 

anses vara invandrarbarn med den negativa stämpeln som invandrare oftast representerar. En 

stämpel som bygger en mur mellan svenska barn och invandrarbarn. Informanterna beskriver 

problematiken över detta som ett orosmoment och menar på att det hindrar dem och deras barn 

från att utveckla sig själva i det nya landet då man endast blir bemött som invandraren och blir 

tillskriven en diffus identitet.  

 

                                            
63 Annick Sjöberg, ”Kulturens roll i identitetens byggande” i Ungdom, kulturmöten, identitet, red. Nader Ahmadi, 

(Stockholm, 1998), s. 37 f.  

64 Sjöberg, s. 44 ff.  
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Enligt Erving Goffman65 kategoriserar vi individen vid första mötet och utifrån individens 

utseende tillskriver vi individen dess egenskaper. De egenskaper som vi tillskriver individen 

grundar sig i de föreställningar och fördomar som vi bär på.   

Mina kusiner i hemlandet tror Sverige är en paradis, att man får jobb direkt och så. Dom 

tänker, ni är svenskar och kan svenska nu. Ingen förstår att det är svårare för jag är invandare. 

För här är jag och mina barn invandrare och när vi ska åka dit så säger dom svenskar till oss. 

[Informant 4] 

Många gånger kan vi se att framförallt barn till invandrare, andragenerationens invandrare skapar 

något som kan kallas för dubbel identitet. Med det menas det att individen tar till sig egenskaper 

från både hemkulturen och från majoritetssamhället. Detta kan tydligare märkas av när 

invandraren i Sverige besöker sitt hemland. Oftast betraktas invandraren som utlänning både i 

hemlandet och i Sverige då invandraren benämns som ”svensken” i hemlandet och som 

”invandraren” i Sverige. Med detta kan individen känna en kluvenhet då hen anser sig tillhöra två 

världar och kulturer samtidigt. Den dubbla identiteten kan dock uppfattas som både positiv och 

negativ beroende på hur individen handskas med sin dubbla identitetssituation.66  

 

Charles Taylor67 menar att individens identitetsskapande formas av omgivningens erkännande, 

och när en individ vill bli en del av samhället och betrakta sig själv som svensk tillåter inte 

omgivningen detta då de redan har tillskrivit individen en identitet. Ett tillbörligt erkännande är 

inte bara en artighet som vi är skyldiga människor utan det är ett livsnödvändigt behov.  

 

Sammanfattande diskussion  

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka hur invandrare upplever att deras 

etableringsaktiviteter skapar hinder och möjligheter för inträde på arbetsmarknaden samt hur 

detta berör deras identitetsskapande. De forskningsfrågor som jag valde att arbeta med och 

ämnade att besvara var: Vad innebär etableringsaktiviteterna för informanterna? Hur upplever de att 

etableringsaktiviteterna har främjat respektive motverkat deras möjligheter att få arbete? Hur upplever 

informanterna att detta har berört deras identitetsskapande? Eftersom att jag valde en semi-strukturerad 

intervjuform blev det många följdfrågor som resulterade i ett mer gynnsamt material. 

Alla informanter gav mig slående liknande svar när vi diskuterade den första frågan, således att 

etableringsaktiviteterna upplevs som väldigt givande och en förutsättning för att snabbare 

integreras och komma in i arbetslivet. Informanterna anser att integrationen i samhället och 

arbetsmarknaden hade varit mycket långsammare utan etableringreformens aktiviteter, framförallt 

när det kommer till etableringslotsarnas professionella stöd. Lotsarnas hjälp inom flera aspekter 

                                            
65 Erving Goffman, Stigma- Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2011), s. 12 f.  

66 Maria Borgström, Att vara mitt emellan, (Stockholm, 1998), s. 35 f. 

67 Charles Taylor, Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, (Göteborg, 1999), s. 37.  
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har varit av stor betydelse för informanterna, och informanterna upplever att den extra svenska 

undervisningen som har kunnat erbjudas inom etableringsverksamheterna har främjat deras 

språkutveckling. Min undersökning har visat vikten av språkets betydelse. Informanterna 

uppfattar att kunskaper i det svenska språket är nödvändigt och ett krav för 

arbetsmarknadsetableringen. Studien visar att informanterna i synnerhet väljer 

etableringsveksamheter med anställda som talar samma modersmål som informanten för att 

kommunikationen till en början ska vara mindre komplicerad men väljer att inte låta det vara ett 

hinder för att utveckla språkkunskaperna i svenska. Resultatet uppvisar att målet med att vara 

självförsörjande finns hos samtliga informanter vilket motiverar dem att fullfölja kursplanen inom 

SFI.  

 

Hjälpen de bistås med från arbetsförmedlingen och arbetsförmedlare hade de dock en annan 

uppfattning om. Samtliga informanter påtalade ett missnöje med den kontakten och hjälpen de 

fick från sin arbetsförmedlare. Informanterna visa på en vilja och engagemang när det kommer 

till att söka arbete men att engagemanget inte var ömsesidigt. Arbetsförmedlarna uppfattas vara 

alltför upptagna och inte lika drivna som lotsarna när det kommer till att stötta informanten med 

vägen in i arbetslivet. Arbetsförmedlarna uppfyller inte deras förväntningar och ju längre tiden 

går som arbetslös, uppfattas det som att vägen in i arbetslivet blir allt längre. När informanterna 

tidigare har fått småjobb eller praktikplatser så har det varit med hjälp från etableringslotsen och 

inte sin arbetsförmedlare.  

 

Alltså upplevs etableringsaktiviteterna ha främjat deras möjligheter för att ta sig in på 

arbetsmarknaden med undantag för arbetsförmedlarens upplevda brist på engagemang som har 

varit av stor betydelse. Informanterna betraktar det på så sätt att om arbetsförmedlaren hade 

engagerat sig och värdesatt individens kompetens så kanske de hade haft ett arbete idag.   

 

Enligt informanterna är det största hindret till arbete ändå den etniska diskrimineringen som de 

upplevt inom svensk arbetsmarknad. Det finns en medvetenhet om det kulturella avståndet 

mellan ”svensken” och ”invandraren” vilket uppfattas förhindra dem från att integreras med 

majoritetsbefolkningen. De anser det vara svårare att göra insteg på arbetsmarknaden och bli 

inkallade på arbetsintervjuer eftersom att kompetenskraven i fråga om social, kulturell och 

språklig kompetens är ett tydligt krav. Informanterna upplever även att barriärerna till arbetslivet 

blir större när de har ett ”utländskt” namn, vilket även bekräftas och liknas vid undersökningen 

utförd av Dan-Olof Rooth.68 Det visade sig heller inte göra någon större skillnad på 

arbetsmarknaden om informanterna i studien hade en högre studie- och yrkesbakgrund samt 

talade bättre svenska. Trots förutsättningarna vill inte informanterna riskera att hamna i 

utanförskap och är därför väldigt målinriktade och värnar om de rådande möjligheterna inom 

                                            
68 Dan-Olof Rooth, ”Har Lasse bättre chanser än Mohammed?” i Bortsorterad? Om invandrare och arbetsmarknad, red. 

Anna Danielsson, (Katrineholm, 2008), 54 f. 
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etableringsverksamheten. De anser inte sina ”upplevda” bristande sociala, kulturella och språkliga 

kompetens vara ett hinder och en slutpunkt för dem utan anser sin nuvarande livssituation vara 

övergående. 

 

Under mötena med informanterna upplevde jag att de hade tagit på sig den roll som de blivit 

tillskrivna av sin omgivning med anledning av att de tilltalade svenskar som ”dem”, ett vi och dem 

som var återkommande under samtliga intervjuer. Informanterna anser att de inte får möjlighet 

att vara en del av den svenska gemenskapen vilket har varit av betydelse för deras 

identitetsskapande i det nya samhället. De finner sig vara annorlunda men vägrar anamma de 

negativa egenskaperna som invandrare oftast tillskrivs, framförallt om individen är arbetslös.  

 

Informanterna har en vilja när det kommer till att integreras med svenskar, trots att de för det 

mesta sällskapar med individer med utländsk bakgrund. De förklarar det genom att invandrare är 

mer inbjudande och förstående. Det ger dem en ökad trygghetskänsla och kan lättare identifiera 

sig på så sätt. De är även medvetna om den negativa stämplingen de har fått av sin omgivning, 

vilket upplevs vara frustrerande. Frustrationen uppstår med anledning av den kunskap de besitter 

om vad stämpeln symboliserar och oftast resulterar i, vilket är ökade hinder i sin välfärd och 

inträde på bland annat arbetsmarknaden. De uttrycker samtidigt en önskan om att barnen som 

växer upp här slipper stämplas på liknande sätt. Likväl menade en informant att barnen 

hursomhelst kategoriseras negativt på grund av utseendet. Mörka drag och ett utländskt namn 

leder ofrivilligt till att individen blir tillskriven en kulturell identitet menar denna informant.  

 

Min slutsats är att informanterna upplever att trots att de inte har en stabil förankring på 

arbetsmarknaden så anser de att etableringreformens aktiviteter går mot rätt riktning och fungerar 

till viss del i praktiken. Nyanlända som väljer att lära sig svenska och tar till sig av 

etableringsaktiviteter har enligt informanterna bättre förutsättningar till integration i samhälls- 

och arbetslivet. Resultatet framvisar att några av de inblandade i undersökningen har med hjälp 

av lotsarna fått mer yrkeskompetens i form av småjobb och praktik, vilka bedömer att det 

troligtvis inte hade hänt lika fort utan lotsarnas hjälp.  

 

Enligt informanterna är fortfarande de största svårigheterna för en individ med 

invandrarbakgrund på arbetsmarknaden de föreställningar som finns om invandrare och dess 

egenskaper. Den strukturella diskrimineringen som förekommer och som har funnits sedan lång 

tid tillbaka begränsar invandrare i allra högsta grad i arbetslivet. 

 

Det finns betydande förhoppningar hos informanterna om att det ska ske en förändring så alla 

individer oavsett etnisk identitet, får samma möjligheter på arbetsmarknaden och befinner sig på 

”samma plan”.  
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Detta är fortfarande informanternas uppfattningar baserade på deras nuvarande livssituation där 

de aktivt deltar i etableringsinsatserna, men samtidigt står utanför arbetsmarknaden. Det är rimligt 

att tro att människor som deltar i en aktivitet också tror att det hjälper dem i framtiden, speciellt 

när de känner stöd av etableringslotsarna. Det är dock inte samma sak som att det ”verkligen” 

betyder att etableringsverksamheten kommer att hjälpa dem in i arbetslivet, utan detta är 

informanternas uppfattningar. Jag vill därför påpeka att slutsatserna i denna uppsats inte har för 

avsikt att ge en generell bild av etableringsaktiviteternas betydelse, utan att det handlar mer om ett 

mönster jag fick fram genom mina intervjuer.  

 

Under uppsatsarbetet väcktes några intressanta frågor som berörde bostadssegregationen, men 

som inte kunde besvaras i min uppsats med anledning av tidsbristen och då det inte rymdes inom 

mitt syfte. Frågorna rörde informanternas upplevelser av bostadssegregation och deras 

möjligheter/hinder att påverka deras bostadsområde baserat på deras socio-ekonomiska 

förutsättningar. Detta skulle dock kunna vara intressant för framtida forskning. 
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