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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vuxna flyktingar upplever integrationen i den 

svenska arbetsmarknaden enligt vissa faktorer. De faktorer studien avser att undersöka är hur 

flyktingar identifiera sig på den svenska arbetsmarknaden, vilka livstidsförändringar de behövt görs 

inför inträde till den svenska arbetsmarknaden och vilka förväntningar de hade inför deltagandet i 

den svenska arbetsmarknaden? Mina frågor är: Vilka element kan ha positiv inverkan på en flyktings 

yrkesliv här i Sverige? Vad är det som skapar faktorer som kan upplevas svåra och ge negativa 

inverkningar på deras arbete/yrke på arbetsmarknaden? Studien baseras på intervjuer med fyra 

vuxna flyktingar manliga och kvinnliga, i åldern 30 år och uppåt. Två intervjuer genomfördes även 

med representant från migrationsverket och från integrationsenhet. I uppsatsen har jag analyseras 

och jämförs intervjuerna till relevant litteratur och teorier. Slutligen resultaten påvisades att det 

befinner en informationsbrist i integrationen både för den samhälleliga och arbetsmarknaden. 

Informanterna uttrycktes sig okunnig för inträde till den svenska arbetsmarknaden. 
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Abstract 

 

The purpose of this essay is to examine how adult immigrants experience the integration in to the 

Swedish society according to some factors. Such as identifying oneself in the labour market, what 

kind of lifestyle adjustment they had to do and what kind of expectation they hade of Sweden’s 

labour market for their work experiences before they moved here? My questions are: Which 

elements can have a positive effect on an immigrant's professional life here in Sweden? What are 

the reasons that make these factors experienced as hard and as a result causes a negative impact on 

the integration of the immigrants in the labour market? The study is based on interviews with 

immigrants, both male and female, aged above 30 years, two interviews are carried out with the 

Swedish migration board office and integration unit. In the essay I have analyze and compare the 

interviews to relevant literature and theories. Finally, the results demonstrated that there is a lack of 

information in the integration, for both the society and labour market. The interviewees expressed 

their ignorance of entry to the Swedish labour market. 
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Inledning 
 

Men en politik där alla flyktingar ses som offer - och behandlas därefter. Detta kan orsaka att alltför 

många flyktingar koncentreras till redan segregerade och trångbodda bostadsområden för att få 

känna sig trygg. I det svenska samhället finns idag för många faktorer som påverkar framgångsrik 

invandring. Tydligast är den kravlöshet som accepterar att arbetsföra människor - oavsett 

trosuppfattning och ursprung - under långa perioder lever på bidrag i stället för att fullt ut ta ansvar 

för sin egen försörjning. 

 

Författaren upplever ett stor problem i integrationen här i Sverige och förväntas att uppfinna en 

lösning med hjälp av denna undersökning. Integration är ett stort och aktuellt ämne i det svenska 

samhället, varpå det finns ett stort intresse att undersöka och komma fram till förslag som kan bidra 

till en förbättrad integration för flyktingar i Sverige. Uppsatsen handlar till största del om att 

undersöka de faktorer som ger mening till en traumatiserad individs liv och skapar motivation hos 

den enskilde att bygga sitt liv igen och bidra med sina färdigheter till det nya samhället. Författaren 

upplever att det finns en omfattande problematik avseende integrationen till den svenska 

arbetsmarknaden och avser med studien undersöka möjliga framgångsfaktorer. 

 

Undersökningen genomfördes med kvalitativ metod i syfte att få en djupare förståelse för 

flyktingars upplevelser inför inträdet till den svenska arbetsmarknaden. Studien baseras på 

intervjuer genomförda med fyra flyktingar i åldern 30 och över. Dessa har utbildning från sitt 

hemland. Intervjuer är genomförda även med representant från Migrationsverket samt från 

integrationsenheten. Genom att använda denna urvalsgrupp är förhoppningen att studiens resultat 

blir mer trovärdigt och nyanserat. Författaren anser att involvera både parterna kan leda till mer 

trovärdig resultat och fakta. 

 

Med integration avses den sociala process som gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet 

utifrån skilda gruppers intressen, erfarenheter och särart. Till skillnad från assimilation som 

förutsätter anpassningen till majoritetens normer och förhållningssätt, betyder begreppet integration 

att olika grupper i samhället inte behöver ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, 

sociala och politiska villkor. 

Integration är inte bara en process utan också ett mål. Gemensam värdegrund, likvärdiga 

levnadsvillkor och delaktighet i den sociala gemenskapen anses vara viktiga mått på integration 

(Integrationsverkets hemsida http://www.sverigemotrasism.nu). Hämtad 2016-04-29 

http://www.sverigemotrasism.nu/
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Under åren det i Sverige haft olika inställning till hur flyktingar ska anpassas till det svenska 

samhället. Tidigare hade man en önskan att flyktingar skulle assimileras in i samhället. Vid 

assimilation överger individen sin grupps kulturella särart och anpassar sig till majoritetens normer 

och förhållningssätt. På senare år har det övergått till att förespråka integration och ett 

mångkulturellt samhälle. Genom denna förändrade syn är ambitionen att ingen ska behöva ge upp 

sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor i det svenska samhället 

(Integrationsverkets hemsida http://www.sverigemotrasism.nu). Hämtad 2016-04-29 

 

 

Begreppsdefinition 

Den svenska migrations- och integrationspolitiken har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. 

1950- och 60-talens arbetskraftsinvandring ersattes av ett passiviserande 

omhändertagandeperspektiv. Numera tar Sverige nästan bara emot asylsökande och deras anhöriga, 

det vill säga att Sverige har hamnat mer på den humanitära sidan. Att människor söker sig till nya 

länder, där det finns bättre förutsättningar att leva i fred och frihet är en naturlig drivkraft. Sverige 

måste bli bättre på ta tillvara på flyktingars förmågor. 

 

”Flykting- och arbetskraftsinvandring är två helt olika typer av migration. Flyktinginvandring 

handlar om att tillgodose utsatta människors rätt till skydd. Arbetskraftsinvandring handlar om att 

tillgodose behoven på arbetsmarknaden” (www.arbetsgivarverket.se). 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer, positiva och negativa, som har inverkan på 

flyktingars integration till den svenska arbetsmarknaden. De frågeställningar nedanför tydliggör vad 

författaren vill undersöka samt detta kommer att besvaras inom ramen för denna uppsats. 

 

– Vilka element kan ha positiv inverkan på en flyktings yrkesliv här i Sverige? 

 

– Vad är det som skapar faktorer som kan upplevas svåra och ge negativa inverkningar på deras 

arbete/yrke i arbetsmarknaden? 

http://www.sverigemotrasism.nu/
http://www.arbetsgivarverket.se/
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Problembeskrivning 
 

Segregation kan tolkas på olika sätt men enligt min uppfattning är segregering en social oro, 

separation av folkgrupper och en fördömande mekanism som utgör en riskfaktor i vårt samhälle. 

 

Individer som drabbas av segregation känner sig socialt isolerade vilket påverkar individens 

drivkraft och attityder i ett samhälle, som i sin tur kan skapa fördomar och brottslighet. Detta 

uppfattas som en stor riskfaktor för samhälle och starkt påverkar individens livsperspektiv. 

 

Enligt Bauman (2002) är det ett problem med den individualistiska livsstilen att individen blir 

oengagerad inför det gemensamma goda samhället, och han menar att livet ter sig lättare för den 

enskilde desto mindre hon/han gör och önskar göra för det kollektiva välståndet. 

 

Bauman menar även att vara beroende har blivit ofint, något som människor inte vill vara. ”Skall 

jag ta hand om min bror?” frågar Bauman (2002, s.92). Självklart menar han. Människan saknar 

moral om hon/han längre inte vill ta ansvar för sin nästa utan kräver en anledning till att göra det. 

 

 

 
Individen är lätt påverkad av omgivningen och samhällsstruktur. Det individualiserade och 

digitaliserade samhället minskar samt infekterar människors sociala umgänge vilket gör att 

människor får en känsla av att vara oberoende av varandra, detta tycker jag är ett stort problem för 

samhället samt människans hälsa. Vi alla har hört talas om uttrycket att människor är sociala 

varelser vilket innebär att vi är beroende av varandra oavsett vår bakgrund. De flesta människor vill 

se sig själva som oberoende individer och väljer själva vad de ska göra. Men i själva verket är vi 

människor väldigt sociala varelser och vår hjärna har ett inbyggt behov av att passa in och tillhöra 

olika grupper. t.ex. Människor kollar på andra för att bestämma vad de ska göra, framförallt i 

situationer där man är osäker på vad man ska göra. Människor är i behov av den sociala delen för att 

minska sina hjärnbelastningar, utan den sociala biten räknas vi som robotar. Mer individualisering 

inverkar på segregation vilket kan försämra både vår arbetsmarknad och hälsa. 

 

Därefter visar Bauman hur tillkomsten av datorn leder till minskningen av verkliga offentliga 

rummet. Sedan utforskar han måtten på en värld där genom ny teknik tid accelereras och utrymme 

komprimeras sedan avslöjar han hur vi har kommit fram till vårt nuvarande tillstånd av globalt 

tänkande (Bauman, 1998). 
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I sin teori om risksamhället beskriver Beck bland annat olika individualiseringsprocesser. Dessa 

sker som en följd av den allt större sociala rörligheten som innebär att individer inte länge är lika 

bundna av sitt ursprung. 

 

”Denna ökade rörlighet gäller både i ett större perspektiv, som till exempel i förhållande till 

regionala kulturer och landskap, men även på ett mer närliggande plan som till familjen, 

grannarna, kollegorna och yrket. Detta gör att livet kommer att upplevas mer som ett personligt 

öde” (Beck 1998:29) 

 

Med personligt öde menas att individen själv kommer uppfatta det som att denne är ensam ansvarig 

för att skapa det liv den önskar. Eller omvänt individen förväntas handla på ett sätt som undviker de 

risker som står i vägen för detta liv. Detta slags handlade och tänkande gör att framtiden blir en 

källa till oro eftersom det hela tiden går ut på att försöka undvika olika scenarion. Den kollektiva 

och gemensamma delen försvinner ur bilden vilket gör att människan drar sig dit där de blir synliga. 

t.ex. flytta från ena område till det andra där skillnaderna mellan deras beteende och attityder är 

likvärdiga, vilket i sin tur kan leda till extremism och hat för de andra grupperna i samhället. 

 

Rättigheter och skyldigheter går inte i takt i Sverige. Vi har ekonomiska rättigheter som är sällsynta 

i andra delar av världen. Vi erkänner barns, kvinnors och sexuella minoriteters individuella 

rättigheter och ställer dem framför familj, klan, grupp och kultur. Människan anpassar sig 

naturligtvis snabbare till rättigheter hon gillar och kan dra nytta av än till skyldigheter hon inte 

förstår eller ens accepterar. Men lyckas vi inte bättre än i dag att se till att alla som flyttar till 

Sverige både försörjer sig själva och respekterar grundläggande regler i samhället, skapas grogrund 

för allvarliga konflikter. Det räcker inte att lära sig halva sanningen om Sverige (Billström, Tobias. 

2008. www.dn.se). Hämtad 2016-05-05 

 

I Sverige råder en utpräglad rädsla för att tydligt kommunicera helt fundamentala värderingar och 

värderingsburen lagstiftning till människor som kommer hit. Oron för att missförstås eller utpekas 

som främlingsfientlig gör att vi i praktiken helt avstår från att ge en realistisk bild av vilka krav som 

gäller för den som vill leva ett bra liv i Sverige. Om nu man ska förenkla det hela så får man en bild 

av okunnighet och misslyckande på de grundliga samhällsinformation. 

http://www.dn.se/
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Avgränsningar 

Eftersom studien inriktade sig på ett så välanvänt begrepp som integration blev det nödvändigt att 

göra vissa avgränsningar. Till att börja med valdes att rikta in på den användning av begreppet 

upplevande av de flyktingar, som har att göra med samhällets sammanhållning och de utmaningar 

en alltmer heterogen befolkning innebär för denna sammanhållning. En annan avgränsning gjordes 

för att undersöka flyktingars inträde in i den svenska arbetsmarknaden som studieområde. 

Detta val motiverades av att socialt och ekonomiskt utsatta områden med stor andel utlandsfödda är 

de som oftast uppmärksammas i integrationsdebatten och som betraktas vara i behov av 

integrationsinsatser. 

 

Disposition 

Den här uppsatsen är bestående av åtta kapitel varav den första består av inledning, 

problembeskrivning, syfte/frågeställningar, avgränsningar, disposition. Kapitel två behandlar 

tidigare forskningar, varav läsaren får ta del av den forskning som finns inom valda ämnesområde. 

Kapitel tre handlar om de sociologiska teorier som används i studien är Collins 

interaktionsritualsteori, Baumans teori det individualiserade samhället sedan slutligen valdes två 

ytterligare redovisningar av Beckers stämplingsteori och Goffmans stigma teori som handlar om 

avvikande handling. Kapitel fyra presenterar studiens material/metod, validitet/reliabilitet och 

urvalet även databearbetning. Därefter följer kapitel fem där det redogörs den tillvägagångssätt. 

Kapitel sex uppsatsens resultat och analys där det redogörs studieresultat, analysen samt en 

sammanfattning av studiens resultat som framkommit under arbetets gång, samt en redogörelse av 

min förförståelse i syfte att befria mig från den och teoretiska utgångspunkter för fyra sociologiska 

teorier som använts för att fördjupa min förståelse och kunskap. 

 

I det sjunde kapitlen återkopplas studiens resultat i relation till den tidigare forskningen och för att 

berika resultatet ytterligare kopplas samman studiens resultat med teorierna interaktionsritualsteori, 

stigma och stämplingsteorin. Slutligen redogörs reflektioner och förslag på framtida forskning. 

Därefter sista kapitlen vilken behandlar om de källor som användes i studien. 
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Tidigare forskning 
 

En tidigare forskning från SCB framkommer att andelen högutbildade, med eftergymnasial 

utbildning 3 år eller längre, är lika stor bland inrikes som utrikes födda, 25 procent. Däremot har 

en större andel av de utrikes födda en förgymnasial utbildning än de inrikes födda, 20 respektive 

11 procent. 

De utrikes födda i befolkningen har en något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. 

När det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten; 41 procent av de inrikes födda 

i åldern 25–64 år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 39 procent av de utrikes födda. 

Skillnaden i utbildningsnivå mellan utrikes- och inrikes födda är något större för kvinnor än för 

män. Andelen lågutbildade, med förgymnasial utbildning som högsta utbildning, är större för 

de utrikes födda kvinnorna än för kvinnorna födda i Sverige, 20 respektive 8 procent, och 

andelen högutbildade är mindre. 

Utbildningsnivån för personer som invandrat till Sverige varierar mycket beroende på vilka 

länder varifrån utvandring har skett. Till stor del kan skillnaderna förklaras med åldersstruktur, 

skälen för att invandra till Sverige och vilken utbildningsstruktur som finns i det land varifrån 

utvandringen skett (www.scb.se). Hämtad 2016-05-09 

 

Utan invandrande arbetskraft hade vi stått handfallna 

 
”Det vi ser är att invandringen är absolut väsentlig, både historiskt och i nutid. Utan den hade vi gått back 

vad det gäller såväl arbetskraft som tillväxt i Västsverige. Fram till 1970-talet var förvärvsintensiteten högre 

bland utrikes födda än bland inrikes födda. Utan den invandrande arbetskraften hade vi stått handfallna, 

förklarar Waara.” (www.handels.gu.se) Hämtad 2016-05-05 

 

Joacim Waara menar vidare, med stöd i sin forskning och i offentlig statistik att vi kan vara på väg 

mot en ny kris, om vi inte ser oss om efter vilka resurser vi har att tillgå och lär oss att förvalta dem 

på rätt sätt. 

Industrikriser har visat sig slå hårdare mot Västsverige än i övriga Sverige. Joacim hävder också en 

lägre andel som är i arbetsför ålder. 

 

”Jag tror på att om vi bara kan rikta utbildningsinsatserna mot den arbetskraftsinvandring som 

fortfarande råder och som måste fortsätta råda för att säkra tillväxten, så utgör det en enorm 

resurs att använda i form av nyskapande jobb i exempelvis tjänstesektorn.”  

Joacim Waara betonar samtidigt att denna gång bör vi behandla våra tillgångar mer aktsamt och 

http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Fodda/?Type=terms
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Utvandring/?Type=terms
http://www.scb.se/
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tilldela dem den uppskattning de förtjänar (www.handels.gu.se). Hämtad 2016-05-05 

 

 

Historiskt sett så är det den invandrande arbetskraften som har fått stryka på foten först när kriser 

slår hårt mot ekonomin. Samtidigt så är det också deras insats som gör att vi inte drabbas av 

arbetskraftsbrist idag. Det är migrationen som gjort den Västsvenska tillväxten möjlig och att vi nu 

har en god utgångspunkt att arbeta ifrån även framåt. 

Joacim Waara inser att om man ser regionalt till Västsverige så tror man snarare att problematiken 

framåt ligger i att andelen förvärvsarbetare minskar mer regionalt i Västra Götaland än i Sverige 

som helhet. Om den utvecklingen fortsätter så är det ett stort problem. (Utan invandrande 

arbetskraft hade vi stått handfallna, 2014-11). Hämtad 2016-04-15 

 

Skam 

I studien ”Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla – En prövning av ekonomisociala 

band modellen” menar Starrin, Blomkvist Kalander och Janson (2003) att socialbidragstagande är 

starkt kopplat till skamkänslor. De menar att första besöket till socialkontoret för att ansöka om 

ekonomiskt bistånd innebär känslor av underlägsenhet för människor. Den ekonomiska situationen 

för människan menar dessa författare härleder till en status. Att vara fattig eller rik innebär hög eller 

låg status i det sociala spelet ute i samhället. Att vara fattig betyder således en låg status. 

 

Att befinna sig i en situation där man tvingas söka hjälp från myndigheter för att klara sin 

ekonomiska vardag leder därför i sin tur till ett bevis på fattigdom. Och fattigdom innebär låg status 

och även något som kopplas vidare till skam. Skam över att inte klara sig själv utan att behöva 

vända sig till andra för att överleva. I första mötet med socialmyndigheterna är fattigdomen ett 

faktum och man har tvingats erkänna för sig själv att man behöver hjälp för att klara vardagen. 

Detta är en av de aspekter som undersöks i denna studie. Detta innebär i sin tur att visa för 

omvärlden att man inte klarar sig själv. 

 

Skammen följer alltså i denna artikel i två steg. Att först erkänna nederlag för sig själv och sedan 

erkänna det för sin omgivning. Till exempel att betala med en check utskriven av socialkontoret 

betyder att kassapersonalen ser och vet att man är fattig. 
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I Erikssons (2003)studie om bostadslösa kvinnor framgår att bostadslösheten innebär en liknande 

känsla av skam. Här menar författaren att i och med bostadslöshet följer att vardagliga sysslor 

sker inför allmänhetens beskådning. 

 

Eriksson menar vidare att människor har sin egen privata sfär i vilken man utför privata 

handlingar som inte vill att andra ska bevittna. Ett hem innebär en fristad att göra detta i. 

Att kunna stänga dörren om sig för att stänga ute det man eventuellt känner skam för att göra i 

allmänhet innebär såklart att skammen avtar. I ditt hem, bakom stängda dörrar behöver du aldrig 

skämmas. Inför allmän beskådan blir situationen en annan. 

 

I Strandell, Julkunen och Lamminens(2003:23) studie hävdar en deltagare, som själv står under 

barnskyddsåtgärd bestämt att hennes enda alternativ är att skaffa sig en utbildning. Att hamna på 

gatan och vara utan pengar att försörja sig själv med är för henne förknippat med skam och hon vill 

under inga omständigheter hamna där. Vad som framgår i alla dessa studier är att skamen alltid är 

kopplad till omgivningen. Det är i relation till någon annan som skamkänslan blir ett faktum. Att 

andra ska se ens misslyckande är vad skamen handlar om. Bakom stängda dörrar där andra inte vet 

om den situation som råder, där den inte syns, där behöver man aldrig skämmas. När du sedan 

tvingas ut i affären för att handla med en betal check, ut på gatan för att sova och äta för att du är 

bostadslös, berätta för din omgivning att du är arbetslös och inte har råd att göra allt det som ”de 

andra” gör, det är då skamen blir ett faktum. 

 
Arbetets roll för att bryta ett utanförskap 

”Med normalt levnadslopp avser vi den normalmodell för vuxenblivande och inträde i 

arbetslivet…” Strandell, Julkunen och Lamminen (Ibid)skriver i sin artikel och menar att arbetet 

spelar en viktig roll för människor då det ger känslan av att klara sig själv. 

 

De ungdomar som ingår i denna undersökning är alla stämplade som annorlunda då de har tillhört 

normaliserande interventioner utfärdade av socialmyndigheter. I samtal med dessa ungdomar 

kommer det fram att arbetet eller studierna är räddningen från marginaliseringen. Arbetet möjliggör 

egen bostad och öppnar upp för en framtida familj och även en vardag utan att känna sig 

kontrollerad av någon annan. Att arbeta är att vara sin egen och att kunna styra över sin egen 

vardag. 
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Detta framgår även i Eriksson (2003) studie ”Det motsägelsefulla utanförskapet” där det framgår 

att kvinnor som levt som bostadslösa inte tycker sig kunna bryta sitt utanförskap endast genom att 

de får tillgång till egen bostad. Först när de faktiskt arbetar och som de själva uttrycker det ”drar 

sitt strå till stacken” kan de känna att de ingår i normen och blir en del av de samhälle de tidigare 

stått utanför. 

 

I artikeln ”Structuration and human development and desistance from crime” menar författarna 

Bowling och Farall (1999) att arbetet tillsammans med familj, kan ha stor inverkan på huruvida en 

kriminell faller tillbaka i brott eller inte. Arbetet är i sig inkomstbringande och bristen på inkomst är 

ofta det som gör att en människa faller in i brottslighet. 

 

Erikssons (2003) studie visar att kriminaliteten uppstår som en biverkning av bostadslöshet och 

avskärmande från myndigheters stöd i form av bidrag. Vi alla behöver äta och mat kostar pengar. 

För att överleva tvingas vi på något sätt tjäna pengar. Om möjligheten inte ges att göra detta genom 

arbete drivs människan till att finna alternativa vägar. Deltagarna i Erikssons studie hävdar att 

alternativet innebär brottslighet. Att arbetet då skulle vara en stor bidragande faktor till att man 

bryter sin brottsliga karriär ter sig inte alls omöjlig eller konstig på något vis. Även Nilsson (2003) 

menar I sin studie ”Living Conditions, Social Exclusion and Recidivism Among Prison Inmates” att 

arbetet är av största roll då det gäller att bryta en kriminell karriär. Nilsson menar vidare att 

resultaten i hans studie pekar åt att ett avtjänat fängelsestraff minskar möjligheterna till arbete och 

på så vis ökar riskerna att falla tillbaka i brott då bristen på arbete pressar en individ att tjäna sina 

pengar på alternativ väg. Bristen på arbete innebär alltså en högre risk att hamna utanför 

marginalerna vilket i sin tur även innebär det motsatta, arbete ökar chanserna att ta sig ur en 

marginalisering eller ett utanförskap. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I teorikapitlen tas upp de fyra teoretiska perspektiv som används i studien, sedan redogörs de 

sociologiska teorier som har betydelse för studien. Studien inleder med att beskriva det som kallas 

för mikrosociologi eftersom det är på mikronivån inom sociologin som interaktioner äger rum. 

Därefter teorierna förklaras Collins interaktionsritualsteori, Baumans teori det individualiserade 

samhället, Beckers stämplingsteori och Goffmans stigma teori som handlar om avvikande handling. 

 

Både teoretikerna behandlar ämnet avvikelsesociologi men skiljer sig åt genom att se på avvikande 

individer som ett resultat av stämpling eller stigmatiskt beteende. Vidare anses att båda dessa teorier 

kommer att bidra med ökad förståelse och nya perspektiv i studiens empiriska material och i 

processen att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

Socialt uträknade människor är de som deltar i interaktionsritualer i samspel med andra men som 

hamnar utanför centrum vilket ger dålig emotionell energi. Det är de personer som blir populära och 

hamnar i centrum som för mestadels emotionell energi av interaktionsritualen i fråga medan de som 

är utanför centrum får ut mindre emotionell energi desto längre utanför de är. Detta kan leda till 

depression och inåtvändhet hos en socialt uträknad människa, denne kan ta till vad som helst för att 

få uppmärksamhet, göra bort sig bara för att få uppmärksamhet även om det är dålig 

uppmärksamhet hellre än ingen alls. För den inåtvände bland de socialt uträknade gäller att hitta 

emotionell energi på egen hand genom egna interaktionsritualer som att läsa böcker, se filmer eller 

annan aktivitet i ensamhet (Collins, S. 353-354). 

Det individualiserade samhället 
 

Bauman (2002) framställer individualisering som något som är i ständig process och föränderlig i 

takt med att samhället omformas i de dagliga relationer som skapar och utgör samhället. 

Föreställningen om individualisering ombildas därmed ideligen. Baumans definition av 

individualisering åsyftar på̊ en tillvaro där människan avsäger sig det ansvar som anses vara 

tillskrivit henne via sociala arv och egenskaper man fötts med. Därtill innebar Baumans syn på̊ 

människan att livet som tidigare uppfattades som en gåva nu ses som ett åliggande. Människan 

tilldelades tidigare en roll i hierarkitrappan och man skulle acceptera den gåva man tillgivits. Idag 

skall människan förverkliga sig själv och människan förväntas ta en plats i samhället. 
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Därtill måste människan uppfylla specifika normer för att socialt kunna utvecklas i den plats som 

erövrats. Sedermera krävs det av människan att återskapa och bekräfta normerna dagligen. 

 

Enkom genom detta handlande upprätthåller människan sin position i samhället (Bauman, 2002). 

 

Stämplingsteori 

Becker (1991) definierar begreppet utanförstående eller avvikelse. Han menar att det finns olika sätt 

att göra detta på, olika sätt som han samtycker till mer eller mindre. Det sociologiska synsätt som 

han själv anser sig samtycka till mest innebär att avvikelse är en oförmåga att följa gruppregler. 

Han hävdar att vi i alla sociala sammanhang skapar sociala regler för den grupp och det 

sammanhang som råder. Dessa regler kan vara enligt lag men kan även innebära en rent social och 

oskriven regel. När dessa har stiftats och bestämts av majoriteten av gruppen kan avvikaren pekas 

ut. Ett avvikande är alltså alltid i förhållande till andra människor. Det uppstår som en biverkan av 

andra människors reaktioner på ett handlande. Avvikelsen blir därför inte ett faktum förrän en 

reaktion har väckts från en grupp av människor. Det är alltså möjligt att komma undan med ett 

beteende som anses avvikande. Regeln kan vara satt och den kan överskridas, men så länge detta 

inte blir uppmärksammat kommer den utanförstående undan med sin handling och betraktas därför 

inte som avvikande trots begådd överträdande handling. 

 

Becker hävdar också att en avvikande handling kan anses mer eller mindre acceptabel beroende av 

hur mycket ljus som kastas över denne vid handlandets tidpunkt. I samhället kan exempelvis ett 

ämne, ett avvikande beteende behandlas ganska hårt genom debatter eller som Becker benämner det 

”kampanjer”. Exempel på en sådan ”kampanj” kan vara då flyktingar målas ut i media som 

överrepresenterade i fängelser och i kriminella kretsar. Fientligheten mot flyktingar kan genom 

detta öka från övriga samhället då de målas ut som ansvariga för den utbredda kriminaliteten. I en 

tid där en ”kampanj” som denna inte pågår kan denna grupp av utanförstående alltså utsättas mindre 

och slippa stämpling i samma utsträckning. Becker framhäver problematiken i avvikelse sociologin 

och menar att samhället innehåller många olika sociala grupper och en individ kan räknas som 

anhängare till flera olika av dessa grupper. I och med detta skulle det kunna vara så att man som 

människa kan begå regelöverträdelser i en av dessa grupper, samtidigt som denne räknas till den 

”normala” gruppen av individer i de andra grupperna som denne är anhängare till. Han hävdar även 

att alla former av sociala regler är påtvingade. Majoriteten av gruppen som stiftar reglerna tvingar 

på sina medlemmar att följa dessa och ser till att reglerna upprätthålls. Detta menar Becker är 

möjligt genom politisk och ekonomisk makt. 
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Makten gör att vissa individer kan påtvinga andra sina regler. Exempel på detta hävdar Becker är 

den makt som vuxna utövar mot barn. Föräldrar och vuxna i ett barns närmsta omgivning sätter upp 

regler för denne att förhålla sig till och barnet förväntas följa dessa för att slippa stämplas och 

utpekas som utanförstående. 

 

Detta blir möjligt för att barnet eller ungdomen inte anses sitta på samma erfarenheter som den 

vuxna och inte heller inneha samma grad av förstånd. Dessa regler kan dock ses som utövade mot 

någons vilja då de inte är bestämda av dem som tvingas följa dem. Att sätta upp regler för någon 

annan att följa behöver dock inte vara av illvilja. 

 

Becker menar att regler är produkter av människors initiativ. Dessa benämner han som regelskapare 

och kan urskiljas i två olika typer. Dessa benämner han som korsfarare, varav den ena är driven av 

en egoistisk etik och anser sig ha rätt att bedöma vad som är fel och med rätta medel korrigera detta. 

Denna urtyp karaktäriseras av ett påtvingande av sin egen moral på andra människor. Den andra 

typen av regelskapare har ett vidare perspektiv, ett humant/humanitärt mål. Denne syftar till att 

genom regler, sanktioner och reformer inte bara få människor att göra det han anser vara rätt, utan 

även gör detta för att han tror att detta ska göra dem gott. Becker exemplifierar detta genom att 

beskriva förbudsdrivarna mot alkohol. Han menar att dessa ville driva igenom ett förbud för att 

skapa en bättre tillvaro för människor. Detta skulle även kunna exemplifieras av det som nämnts 

ovan, nämligen föräldraskapet. En förälder som sätter upp regler för sitt barn att följa gör 

förhoppningsvis detta för att de tror att det gör dem gott och för att de vill skapa en bra tillvaro för 

dem. Likaså skulle dessa typer kunna handla om relationen mellan socialarbetare-klient eller lärare- 

elev. 

 

I grund och botten handlar Beckers resonemang om att ett avvikande beteende inte går att urskilja 

utan ett kollektiv och ett kollektivt handlande. Människor agerar med det kollektiva handlandet i 

åtanke. De ser till hur människor tidigare gjort, hur de gör nu och hur de möjligen kommer att göra 

framöver. Initiativtagarna/regelskaparna behöver inte innebära enstaka individer utan kan ses som 

kollektivet och utefter dessa anpassar människor sina handlingar. Kollektivet eller majoriteten av 

individer i en social grupp har makten över regelsättningen i denna grupp. De definierar och 

behandlar gruppens medlemmar utifrån sina normer som förmögna eller inte att leva upp till det 

”normala”. De enskilda individer eller grupper av individer som inte, enligt majoriteten lever upp 

till det normala definieras och stämplas som avvikande eller utanförstående. 
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Stigmatiseringsteori 
 

 
Det som av Goffman kallas stigma benämns ofta, i dagligt tal, undantagsstämpel. Någon med makt 

har bestämt att något ska vara avvikande. Vad som är avvikande kan också vara föränderligt över 

tiden. Som stigmatiserade tar Goffman upp både fysiskt, psykiskt och socialt avvikande beteende. 

 

Goffman och Becker har båda bidragit med intressanta perspektiv genom sina resonemang och 

teorier. Goffman menar att vi tillskriver människor som avviker från våra förväntningar ett stigma. 

En stigmatiserad individ kan bli stämplad på grund av någonting fysiskt, psykiskt eller tribalt 

avvikande. Denna stigmatiserade individ måste därefter leva med denna stämpling och den 

stigmatiserades inställning till sig själv och till andra utgör en anpassningsprocess eller 

konfliktsituation i sociala sammanhang. 

 

Kampen mellan vår virtuella och faktiska sociala identitet är ett genomgående tema i avvikarens 

tillvaro. Både i sociala sammanhang med andra människor och i inomgruppsliga relationer tvingas 

den stigmatiserade att hantera sitt stigma. Beckers resonemang däremot bygger på att människor 

tillsammans skapar och vidmakthåller sociala regler och den individ som inte anammar detta 

hamnar utanför gruppen och klassas som avvikare. Avvikelsen handlar om en oförmåga att följa 

gruppens regler och är alltså ett resultat av individens förmåga att agera i förhållande till andra 

människor. Enligt Becker handlar det alltså om att fastställandet av den avvikandes identitet grundar 

sig i människors förmåga att stämpla andra, och inte till det avvikande beteendet i sig. Dessa två 

teorier menar på att människor tillskriver andra människor en avvikaridentitet. 

 

Enligt Goffman ter det sig genom tre olika stigman, och enligt Becker handlar det om en oförmåga 

att följa en grupps regler. Både Goffman och Beckers teorier grundar sig i relationen människor 

emellan. Goffman menar att fysiskt, tribalt eller psykiskt stigma är en undantagsstämpel som 

”normala” människor sätter på avvikaren. 

Goffman (1972) förklarar begreppet stigma, speciellt erfarit från hans eget perspektiv, men även 

ur kristet perspektiv. Begreppet stigma innebär att beteckna kroppsliga tecken avsedda att påvisa 

någonting ovanligt, eller nedsättande i en persons moraliska status enligt den grekiska 

uppfattningen. 

Tecknen avbröts eller brändes in i kroppen och visade att bäraren var slav, brottsling, förrädare, en 

utstött person, en rituellt pestsmittad, en som man måste undvika, speciellt på offentliga platser. 

(Hämtad ur bokens inledning för att förklara ordet stigma ur Goffmans perspektiv). 
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Becker menar att stämplingen utgörs av att individen inte har förmågan eller viljan att följa en 

grupps regler vare sig den är en skriven eller oskriven lag och problematiserar uppsättningen av 

regler dvs. vem bestämmer vad som anses som avvikande. 

 

Oavsett om det gäller tillskrivna stigman eller utanförskap så handlar det i grund och botten om att 

avvikelsen är ett resultat av andras tycke och tillämpningar, samt en svårighet att vinna socialt 

erkännande i det samhälle som personen lever i. 

 

Begreppet stigma handlar om den avvikandes roll och identitet. Goffman manar till eftertanke då 

han analyserar vilka beteenden som anses vara avvikande. Han analyserar också varför ett beteende 

blir avvikande. 

De som anses vara avvikare i vår kultur behöver nödvändigtvis inte vara det i en annan kultur. 

Sådant ser man ju exempel på varje dag. Den stora invandringen har ju medfört många olika sorters 

kulturkrockar. 
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Material och metod 
 

Kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts. Därefter använda fakta från 

andra undersökningar för att stödja mitt syfte. Undersökningen riktar in mig på personer som är 

involverade och icke involverade, det vill säga flyktingar och de som jobbar med att integrerar de i 

den svenska arbetsmarknaden. 

Utmaningen är att studien ska bidra till en djupare förståelse för flyktingars situation och 

upplevelser inför inträde till den svenska arbetsmarknaden. 

Med kvalitativ metod menas en kunskapskälla utöver empiri och logik, en identifiering Att söka 

förståelse. Det är viktigt då det kommer till resultat och förståelse av människors handlingar. 

Kvalitativ metod syftar till att skapa fördjupad förståelse för attityder och idéer som förorsakar 

människors handlingar, formuleringar och beslutsfattningar. Kvalitativ vetenskaplig metod är 

induktiv, det vill säga innebär fördjupad analys och dra slutsatser av erfarenheter. 

 

Denna studie syftar till att fånga en upplevelse och därför har jag valt kvalitativ metod då jag tycker 

att detta är förenligt med syftet. Ett kvalitativt tillvägagångssätt lämnar störst möjligheter att fånga 

tankar, känslor och upplevelser. 

Urval 

Syftet med studien var att intervjua människor som hade en högutbildning från sitt ursprungsland, 

som har kommit som vuxna till Sverige samt bott i landet en längre tid. För att undvika att använda 

sig av komplicerade frågor som kan leda till att respondenten kan känna sig otrygg och obekväm. 

Öppna frågor kan upplevas mer avslappnad och kan medföra att ge bredare svar gentemot 

svårbegripliga frågor. Semistrukturerad intervjuguide har gjorts för att skapa mer avslappnad 

stämning samt bättre fokus på respondentens betoningar och nyanser i samtalet. 

Databearbetning 

När intervjuerna var slutförda transkriberades detta. Därefter inspelades det många gånger att få 

fram allt som framkom i intervjuarna, på och läst materialet flera gånger för att verkligen få en bild 

och förstå vad som kommit fram i intervjuerna. Vid utskriften går dock ofrånkomligen en del av 

data förlorad eftersom betoning och uttal inte kan återges och inte heller kroppsspråk, blickar och 

mimik. 
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Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att man undersöker det man vill undersöka d.v.s. att undersökningen svarar 

mot sitt syfte. 

Är valet av intervjumetod och frågeställningar verkligen rätt för att mäta det som ska mätas? 

Studien bedömer att kvalitativ intervjumetod är mest lämpad för undersökningen eftersom det som 

vill undersöka inte kan mätas i siffror utan handlar om subjektiva upplevelser. Vidare skapades och 

formulerades en semistrukturerad intervjuguide så att de ska svara mot syftet. Reliabilitet innebär 

att de mätinstrument som används i undersökningen är tillförlitliga och ger samma resultat, med 

andra ord att undersökningen utförts på ett korrekt sätt. 

 

Detta kan vara svårt att uppnå till hundra procent i en kvalitativ undersökning eftersom 

intervjuarnas kön, ålder, etniska bakgrund och andra personliga faktorer kan påverka de svar 

informanterna ger. Vidare kan informanterna vara noggranna om att göra ett gott intryck och svarar 

kanske därför med det som de tror att intervjuaren vill höra. 
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Tillvägagångssätt 
 

Som tidigare nämnt i studien att valdes att göra en semistrukturerade intervjuer. Som utgångspunkt 

fanns en intervjuguide, men det var inriktad på att vara flexibla och låta informanterna prata fritt 

och utveckla sina tankegångar. Eftersom att veta iför väg om vad intervjun handlar om kan leda till 

bättre svar från informanterna, då valdes att sända intervjufrågorna till informanterna ett par dagar 

före intervjun. 

 

Några av informanterna nämnde själva vid intervjutillfällena att de uppskattade att de fått frågorna i 

förväg, eftersom vissa av frågorna var djupa och krävde lite eftertanke. Informanterna kontaktades 

per telefon och datum, tid och längd för intervjun bestämdes. 

 

Platsen fick respondenten välja själv. De enda kriterier jag angav var att platsen för intervjun skulle 

vara ostörd och relativt tyst. Fyra av intervjuerna ägde rum hemma hos en av intervjuarna och två 

på respondentens arbetsplats. Gemensamt för intervjusituationerna var att de skedde i enskilda rum 

utan störande element runt om mig. Alla informanter godkände inspelning av samtalet på den 

privata smartphonen. Detta underlättade att undvika på att just koncentrera tonfallet och på 

ickeverbala signaler, utan bara fokusera på samtalets innehåll. Samtidigt att vara medveten om att 

inspelning kunde verka hämmande på informanterna och att risken fanns att de blev mer nervösa 

och mindre öppna till en början. Under intervjuernas gång noterades att intervjupersonerna blev 

mindre medvetna om inspelningen och att de kunde slappna av. Avsikten var undersökningen ska 

byggas på frivillighet för individen och med tanke på detta upplystes informanterna om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att vara anonyma. 

 

Vidare informanterna fick fullinformations om att all fakta kommer att behandlas konfidentiellt och 

att allt inspelat och nedskrivet material kommer att förstöras när arbetet är färdigt. Undersökningen 

kommer att användas av semistrukturerad intervjuguide för att kunna få det svaret som studien 

kräver. Som intervjuare på ett omedvetet sätt ha olika påverkan på informanterna. Beroende på vem 

som blir intervjuad kan intervjuerna få olika vinkling? Att vara medveten om att detta kan leda till 

skillnader i resultatet. Intervjuerna gjordes på professionellt sätt via att intervjuaren visade sig 

objektiv och neutral. 
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Studien och ämnet var intressent vilket ledde till att engagemangen av det som informanterna 

berättade om ökade. Varje intervjutillfälle inleddes över en kopp kaffe då framkom lite informellt 

samtal lite informellt för att skapa trygghet och att respondenten få känna sig bekvämt. Syftet var att 

skapa en trygg atmosfär eftersom frågor om ämnet integration kan uppfattas som känsliga av vissa. 

Därför var det viktigt att respondenten kände tillit och förtroende i intervjusituationen så att de 

förhoppningsvis kunde ge så öppna och uppriktiga svar som möjligt. De svar som informanterna 

gav kan bero på hur de uppfattade mig intervjuare som person. Kön, ålder, etniskt ursprung och 

andra personliga kännetecken hos mig kan jag inte rå över men de kan ha påverkat hur mycket 

information de intervjuade var villiga att ge och hur uppriktiga de var. 
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Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera det resultatet som framkommit under mina intervjuer samt 

att analysera resultatet. Här kommer jag döpa informanterna på ett alias namn för att bevara deras 

anonymitet. 

 

ALIASNAMN URSPRUNG ÅLDER NATIONALITET 
 

IP1 ”Arman” Flykting 34 år Syrien 

IP2 ”Ashur” Flykting 41 år Irakier 

IP3 ”Jonathan” Flykting 34 år Eritrean 

IP4 ”Abdula” Flykting 38 år Afghansk 

IP5 ”Carolina” MIG-chef – – 

IP6 ”Anders” Integrations-chef – – 

 

 

Utbildning 

När det gäller utlandsutbildning i det svenska samhället berättade informanter: 

 

 

”Jag tog min lärarexamen vid University of Damascus och har jobbat som engelska lärare i några år innan 

landet drabbades av extremister. Har jobbat ett fåtal på Dubai Virgin Megastore som övervakare, transport 

ansvarig, schema ansvarig och tog hand om varorna” (Arman) 

 
”Jag är utbildad som konstruktör, och har jobbat med polis-arbete. Sedan arbetade som byggarbetare 20-22 års 

arbetslivserfarenhet som byggarbetare/konstruktör” (Ashur) 

 

”Lärare i 10 års (Chemistry, biologi, fysiks, matematik) High School ett år som lärare på universitet (science) 

lärde lärarna där på högskola. Lab-technician” (Jonathan) 

 

 

”Själv är utbildad som snickare och har 20 års arbetslivserfarenhet. Senaste tiderna jobbade med fönster 

design, dörrar, olika skåp designer och jag älskar mitt jobb oh vad jag saknar de tiderna” (Abdula) 

 
 

Alla mina informanter anser att ha stort erfarenhetyta samt utbildning men förstår inte hur man ska 

ta in sig på den svenska arbetsmarknaden, ytterligare framhäver de att detta mest beror på brist på 

samhälleliga information och den svenska arbetsmarknaden. Informanterna svar visades att de inte 

är medvetna om de existerande reglerna i den svenska arbetsmarknaden. 
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Ytterligare påpekar Arman vikten av hens utbildning och erfarenhet som kan bidra mycket på den 

svenska arbetsmarknaden samt nämner de etniska svårigheterna som orsakade att lämna Dubai. 

Arman betraktade Sverige som Tyskland innan hen kom hit. 

 

 

Enligt Becker individen påverkas av omgivningen, sedan detta kan leda till man drar sig till de 

trygga områden vilket kan orsaka segregering och utanförskap i samhället. Han menar att individer 

som drabbas av segregation känner sig socialt isolerade vilket påverkar individens drivkraft och 

attityder i ett samhälle, som i sin tur kan skapa fördomar och brottslighet 

 

Migrationsverket anser att de har en inseende av flyktingsbehov och de jobbar med att kunna 

integrerar nyanlända baserad på deras ursprungutbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet. Denna 

process utgörs av mottagningsmyndigheten när en ny individ anländer sig i Sverige. 

 
”Ja, vi frågar och registrerar tidigt nivå på utbildning, t.ex. Koranskola, grundskola, gymnasieskola och hur 

många år i varje.” (Carolina) 

”Via organiserad sysselsättning. Sedan rekryterar vi mångfald till våra tjänster här på Migrationsverket, genom 

att ange att det är meriterande med kunskaper om andra språk.” (Carolina) 

 

Migrationsverket syftar på att kunna utnyttja flyktings ursprungutbildning och arbetslivserfarenhet 

här i Sverige via den så kallade organiserad sysselsättning vilket ger möjligheten till de kompetenta 

att få ett jobb baserad på deras utbildning och kompetens. 

 

 

Upplevelser 

När det gäller upplevelser så responderade mina informanter följande: 

 

”Sweden like Germany [...] bemötandet visar att det kan bli svårare att ta sig in i den svenska arbetsmarknaden 

eftersom livsstilen här är jätte annorlunda gentemot Tyskland så detta ter vår energi och gör oss hopplösa” 

(Arman) 

 
 

”Förlorade mitt jobb i Dubai för att jag tillhör i en annan folkgrupp, svårigheter av olika myndigheter gjorde 

det ännu svårare att få rättvist på arbetsplatsen, icke individuella syn.” (Arman) 

 
 

Arman har en enorm erfarenhet av livet och arbetsmarknaden eftersom han har jobbat på ett jätte 

stort företag och hanterat produktleverans vilket visar sig en stor resurs för den svenska 

arbetsmarknaden, men personen upplever att det känns svårt att ta sig in i den svenska 
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arbetsmarknaden. Genom det förminskas deras känslor av delaktighet i samhället vilket kan i sin tur 

leda till segregering eller stigmatisering i samhället som är förknippad med den avvikelse teorin. 

Carolina anser att migrationsverket arbetar med organiserad sysselsättning för att ge den 

asylsökande meningsfull väntetid. 

 

Enligt tidigare forskning ”Living Conditions, Social Exclusion and Recidivism Among Prison 

Inmates” menar författaren Nilsson (2003) att bristen på arbete innebär alltså en högre risk att 

hamna utanför marginalerna vilket i sin tur även innebär det motsatta, arbete ökar chanserna att ta 

sig ur en marginalisering eller ett utanförskap. 

 

”Den organiserade sysselsättningen kommer att bestå av olika aktiviteter. En prioriterad uppgift är att se till att 

de asylsökande kan fortsätta att leva aktiva liv” (Carolina & Anders) 

 

Migrationsverket yttrar att integrationsarbete och resurserna för de vuxna flyktingarna är 

tillgängliga i form av olika aktiviteter för att deras väntetid ska upplevas meningsfull. Men på andra 

sidan upplevelserna hos informanterna (flyktingar) motsäger migrationsverkets påstådd. 

Abdula framhäver det svenska systemet som seg och känner sig uttråkad samt värdelös, efter att har 

jobbat ca 22 år som byggarbetare/byggkonstruktör och plötsligt vara utan arbete kan kännas mycket 

tungt och tråkigt. 

 

Bauman (2002) i sin bok ”det individualiserade samhället” och anser att människan tilldelades 

förut en roll i hierarkitrappan och man skulle acceptera den gåva man tillgivits. Idag skall 

människan förverkliga sig själv och människan förväntas ta en plats i samhället. Därtill måste 

människan uppfylla specifika normer för att socialt kunna utvecklas i den plats som erövrats. 

 

”Jag är redo för olika test att kunna bevisa mina färdigheter eftersom har jobbat med det jag tyckte mest i 22 

års tid. Men jag tycker att det är jätte jätte svårt att kunna använda mina färdigheter i den svenska 

arbetsmarknaden[…] Vi har inga kontakter, inga referenser och sedan har ingen aning om hur det fungerar 

arbets-världen i Sverige” (Abdula) 

 

”Jag trodde att de skulle kunna hjälpa oss mer att förstå hur saker och ting fungerar här samt gett oss bra 

möjlighet att utveckla oss i samma fält. Och detta skulle ske direkt när du anländer i Sverige inte att vänta tills 

vi blir deppig och tappa hoppet.” (Jonathan) 
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Abdula tycker att det svenska systemet för de vuxna flyktingar är seg samt energikrävande vilket 

leder till hopplöshet och kan leda till att individen känner sig mindre värd i det nya samhället. 

Nätverk och referenser upplevs som det viktigaste enligt informanternas uppfattning. 

Jonathan hade höga förväntningar från Sverige att kunna få hjälp och uppfylla sina drömmer, men 

enligt honom visades det inte direkt så som han hade åtanken innan han kom till Sverige. Jonathan 

är en väldig vis och potentiell person som kan passa i de flesta yrkar i Sverige med hans kompetens 

och utbildning. 

 

Enligt Collins interaktionsritualteori socialt uträknade människor är de som deltar i 

interaktionsritualer i samspel med andra men som hamnar utanför centrum vilket ger dålig 

emotionell energi, detta kan orsaka att individen hämnar i depression och inåtvändhet hos en socialt 

uträknad människa. En sådan känsla hos den enskilde kan ta till vad som helst för att få 

uppmärksamhet, göra bort sig bara för att få uppmärksamhet även om det är dålig uppmärksamhet 

hellre än ingen alls. 

Framtidsplaner och förväntningar 

Informanternas respons när det framfördes frågor om framtid och de förväntningar som de har för 

att kunna uppleva ett värdefullt liv samt bidra till och tillfredsställa de brister som idag befinner hos 

den svenska arbetsmarknaden är följande: 

 

”Jag tycker om att plugga och utbilda mig mer på det marknadsförening fältet samt kunna utveckla mig i det 

eftersom själv har erfarenhet och färdigheterna att kunna använda de för den svenska arbetsmarknaden[…] kan 

nästan allt om elektroniska saker och är jätte intresserad av El-arbete.” (Arman) 

 

”Jag ska fortsätta att utveckla mig genom det området jag tycker om mest (chemist) och att kunna bevisa att 

mina drömmer i verkligheten. Som kemisk ingenjör och pharmacy samt kunna ge tillbaka till Sverige om jag 

bara får chansen att bevisa mina färdigheter” (Jonathan) 

 
 

Arman, Jonathan och samtliga informanternas respons uppvisar deras drivkraft och framtidstankar 

vilket kan berika den svenska arbetsmarknaden om detta tas med fulhänsyn och allvar. Människor 

agerar med det kollektiva handlandet i åtanke. Att kunna ge de vuxna flyktingarsliv en mening då är 

det viktig att tänka på de faktorer som skapar hopp och drivkraft i dem för deras framtid/vardagen. 

Med integration avses den sociala process som gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet 

utifrån skilda gruppers intresse, erfarenheter och särart. Till skillnad från assimilation som 

förutsätter anpassningen till majoritetens normer och förhållningssätt, betyder begreppet integration 
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att olika grupper i samhället inte behöver ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, 

sociala och politiska villkor. Integration är inte bara en process utan också ett mål. 

Gemensam värdegrund, likvärdiga levnadsvillkor och delaktighet i den sociala gemenskapen anses 

vara viktiga mått på integration (Integrationsverkets hemsida http://www.sverigemotrasism.nu). 

Hämtad 2016-03-15 

 

 
”Många arbeten kräver goda språkkunskaper, så att satsa tidigt på språket är viktigt. Annars är respekt och 

nyfikenhet alltid viktigt, att vara öppen för möjligheter och också se vad vi kan lära oss.”(Carolina & Anders) 

 

Goffman menar en stigmatiserad individ kan bli stämplad på grund av någonting fysiskt, psykiskt 

eller tribalt avvikande. Denna stigmatiserade individ måste därefter leva med denna stämpling och 

den stigmatiserades inställning till sig själv och till andra utgör en anpassningsprocess eller 

konfliktsituation i sociala sammanhang. 

 

 

Förförståelse 

Utifrån mitt eget perspektiv som flykting har det växt ett djupare intresse för 

integrationsutvecklingen i det svenska samhället. Eftersom jag själv har en utländskbakgrund och 

tror inte att man kan integrera sig fullständig i det nya samhället, inte om man flyttade som vuxen. 

Det kvarstår alltid en del i oss själva som inte är integrerad. Det finns elementer som kan bidra till 

integrationen blir mer lyckad till exempel bra språkkunskaper, socialt nätverk, utbildning samt bra 

bostadsförhållanden. Min egen omgivning utgörs av mångkultur eftersom har bott i olika länder 

med olika kulturer. Enligt min uppfattning kulturförståelser underlättar vårt liv och möte med andra 

människor. Det tog några år och det kostade mig flera uppoffringar för att vara i den punkten jag är 

idag i mitt liv. Termen integration och allt vad det betyder står nära mitt hjärta ville jag närmre 

undersöka själva fenomenet utifrån flyktingarns perspektiv. 

http://www.sverigemotrasism.nu/
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Diskussion och slutsats 

 

Syftet med studien var att undersöka och upplysa vilka faktorer i det svenska samhället, positiva 

som negativa, inverkar flyktingars inträde till den svenska arbetsmarknaden för flyktingar i åldern 

30 år och uppåt, utifrån flyktingperspektiv där de förväntningar och arbetskraft är oanvänd. Deras 

ursprungutbildning och tidigare arbetslivserfarenhet vilket kan bidra mycket till det svenska 

samhället samt uppfylla de samhälleliga bristerna på arbetsmarknaden. Eftersom studien handlar om 

ämnet integration och ämnet ägnar stort utrymme i samhället så därför valdes det att begränsa och 

koncentreras på de utrikes födda kompetens, utbildningar och arbetslivserfarenhet. Frågeställningar 

var följande: 

 

Vilka element kan ha positiv inverkan på en flyktings yrkesliv här i Sverige? Och Vad är det som 

skapar faktorer som kan upplevas svåra och ge negativa inverkningar på deras arbete/yrke i 

arbetsmarknaden? 

 

Genom att studera litteratur, teorier, tidigare forskning och genom genomförda intervjuer. Analysen 

har svaren på studiens frågor växt fram. Informanternas berättelser framgick att det finns en 

upplevelse om brist på samhällelig information. Informanternas upplevelser var även att de inte 

hade tillräckliga kunskaper om den svenska arbetsmarknaden vilket orsakade känslor av orolighet 

och depression. Eftersom informanterna hade i sina hemländer haft en sysselsättning som de 

uppskattade högt, men omständigheterna i hemlandet tvingade dom på flykt. Oroligheterna i 

hemlandet var inte den enda utmaningen eller det som upplevdes vara värst, utan det faktum att 

komma till Sverige och börja ett nytt liv från grunden var värre. I frågan om ursprungutbildning och 

arbetslivserfarenhet framgick det att informanterna är högutbildade samt har arbetslivserfarenhet 

som kan berika den svenska arbetsmarknaden. Sedan brist på information om den svenska 

arbetsmarknaden och information om det svenska samhället i stort upplevde informanterna som 

problematiskt. Avsaknaden av socialt nätverk i Sverige försvårade deras inträde i samhället och 

medförde till en känsla av oduglighet. Deras känslor av att vara exkluderade från samhället 

medförde till energilöshet och känslor av hopplöshet. Genom att umgås med svenskarna lär 

flyktingar sig de normer, regler och värderingar som genomsyrar Sverige och detta underlättar 

socialisation in i en grupp bestående i detta fall av det svenska samhället. Informanterna hade 

varierande åsikter avseende jobbmöjligheterna i Sverige men en sak som alla uttryckte lika var 

rädslan av att inte kunna använda av sin utbildning och arbetslivserfarenhet. 
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Flyktingarna upplevde en svårighet att trotts tidigare arbetslivserfarenheter och utbildning komma 

in i den svenska arbetsmarknaden. 

 

Genom det förminskas  känslan av delaktighet i samhället vilket i sin tur kan leda till 

segregering eller stigmatisering i samhället. 

 

 

Rekommendationer 

Att det krävs ett bättre omhändertagande av flyktingar i Sverige när det kommer till utbildning. Det 

kanske måste bli tydligare var flyktingar kan vända sig för att få den information som de upplever 

är bristfällig? Kanske behöver det utredas mer om vad flyktingar får för samhällsinformation och 

hur den aspekten kan förbättras? Och hur deras inträde i den svenska arbetsmarknaden kan 

underlättas? 

 

Hur mycket vi visar av våra känslor är ett annat exempel på tillfällen då beteendet kan vara 

beroende på vilken kultur man tillhör 
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Bilagor 

 
 

intervjuguide 1 
 

Inflytelserika faktorer för flyktingar här i Sverige 
 

1. Vilket land kommer du ifrån? 

 

2. Hur länge har du bott i Sverige? 

 

3. Vad har du för utbildning i ditt ursprungsland? 

 

4. Vad har du för arbetslivserfarenhet? – vad har du arbetat med innan du kom till Sverige? 

 

5. Av vilken anledning kom du till Sverige? 

 

6. Har du någon utbildning i Sverige? 

 

7. Vad har du arbetat med sedan du kom till Sverige? 

 

8. Tycker du att du kan nytta av din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet här i Sverige? 

 

9. Beskriv dina förväntningar för arbetet (det du hade innan du kom hit)? 

 

10. Har du bemött någonting som kändes obehaglig här i Sverige? (Arbetsmarknaden) 

 

11. Beskriv hur vill du bli behandlad? Vad är det som är viktigt för dig? 

 

12. Vad har du för framtidsplaner? Vad skulle du bli samt vad vill du jobba med? 
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Intervjuguide 2 (Engelska) 

 

 
 

1. Where are you from? 

 

2. How long have you been in Sweden? 

 

3. What is your qualification in your country of origin? 

 

4. What is your work experience? - What have you worked before you moved to Sweden? 

 

5. What was the reason that you came to Sweden? 

 

6. Do you have any kind of educational training in Sweden? 

 

7. What have you been working on since you came to Sweden? 

 

8. Do you think you can benefit from your previous qualifications and work experiences here in 

Sweden? 

9. Describe your expectations of your future work (that you had before you came here)? 

 

10. Have you responded to something that felt uncomfortable here in Sweden? (Labour market) 

 

11. Describe how you would like to be treated? What is important to you? 

 

12. What are your future plans? What would you be and what would you like to work with? 
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Intervjuguide 3 

 

Undersökningen handlar om flyktingar över 30 års ta sig på ett effektivt sätt på den svenska 

arbetsmarknaden med deras ursprungsutbildningar och färdigheter som de har med sig. 

 

1. Hur jobbar ni med att integrerar en ny människa i ett nytt samhälle? 

 

2. Finns det något system som mäter en flyktings utbildningsnivå? 

 

3. Beskriv hur nyttar ni av deras färdigheter och yrkeslivserfarenhet? 

 

4. Finns det möjligheter för de att bli presenterad till arbetsmarknaden här i Sverige med deras 

ursprungsutbildning och arbetsförmågan? 

5. Beskriv hur anser ni på utrikes utbildningsnivåer? (skillnader som du upplever) 

 

6. Vad tycker du är viktigt för dig när det gäller att integrerar en flykting till arbetsmarknaden? 

 

7. Beskriv vad en flykting över 30 års med utbildning skulle tänka eller göra att det ska 

underlätta för den enskilde att komma in i den svenska arbetsmarknaden? 

(kompetensbaserad) 


