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Sammanfattning 

Befolkningsrörelser har funnits under lång tid. Stora grupper migranter till Sverige har varit 

arbetskraft och flyktingar och idag har en sjättedel av befolkningen annat etniskt ursprung.  

Jag har valt att studera situationen för arbetssökande med utomeuropeisk bakgrund. Centrala 

frågeställningar har varit vilken bakgrund arbetssökande har, deras egen uppfattning om sin 

situation, faktorer som försvårar tillträdet till och vilka åtgärder som underlättar integrationen 

på arbetsmarknaden.  

Omställningen att komma till ett nytt land för att starta ett nytt liv är stor. Nya normer och 

regler innebär en gigantisk inlärningsuppgift. Ofta är en förutsättning för arbete att behärska 

det svenska språket samtidigt som de tidigare kunskaper som inhämtats i hemlandet kan vara 

svåra att nyttja i Sverige på grund av regelverk och normer. Migranter saknar även nätverk för 

att komma i kontakt med arbetsgivare. 

Jag har intervjuat arbetssökande med utomeuropeiskt ursprung som alla ser positivt på sin 

situation och tror att de kommer att få ett arbete. De har alla en tidigare utbildning men har 

svårt att få arbete i Sverige. De pekar själva på behovet av att kunna svenska, att ha en 

utbildning för det jobb de söker och att hitta kontakter för att kunna träffa arbetsgivare som 

avgörande faktorer för att få en anställning. Andra problem är att den yrkesutbildning som ges 

i utomeuropeiska länder ofta har en mer praktisk inriktning som inte ger formell kompetens 

och som är svår att värdera på den svenska arbetsmarknaden. 

I Bodens kommun svarar Integrationsenheten för mottagningen av migranter. Genom SFI och 

samhällskunskap följt av praktik eller fortsatta studier sker introduktion i samhälls- och 

arbetslivet i Boden och genom personlig kännedom om individerna och samarbete med lokala 

företag och Arbetsförmedlingen sker ett arbete med att identifiera platser för praktik.  

Åtgärder för att underlätta tillträdet till arbetsmarknaden är en tidig start på undervisningen i 

svenska, anpassad utvärdering av tidigare utbildning, anpassad yrkes- och teoretisk utbildning 

som tar hänsyn till individuella förutsättningar och genom stöd med de kontakter migranter 

ofta saknar. Även olika praktiska åtgärder, som till exempel jobbsökarkurser, riktade 

aktiviteter eller coachning av arbetssökande migranter är annat som kan hjälpa. En långvarig 

arbetslöshet riskerar annars att ersätta motivationen och den positiva inställning som finns vid 

ankomsten med uppgivenhet och passivitet som kan leda till utanförskap och isolering. 

Nyckelord: Migration, migrant, arbetsmarknad, integration 



  

Abstract 

This essay deals with the situation for non-European migrants seeking employment in Boden. 

Questionnaires have been their background, their own appreciation of their situation, factors 

making access to the labour market difficult and actions to ease the integration into the labour 

market. 

Arriving to a new country to start a new life is a huge alteration. To be able to work in 

Sweden you need to learn to speak Swedish while simultaneously your former education 

won’t meet the local standard due to bureaucracy. Other problem areas for non-European 

migrants to obtain an occupation are that they lack the necessary network that enables them to 

contact employers and that non-Swedish employees often have a non-formal on-the-job-

training that is not valid in Sweden. 

Starting the education for improving Swedish language skills as early as possible after arrival, 

a further improved process to appraise foreign education, individual tutoring and to organize 

support compensating for the lack of a network to contact employers are areas to focus on in 

order to overcome the difficulties in obtaining employment. 

Long term unemployment risk replacing the motivation and positive attitude that migrants 

display upon arrival in Sweden, with a more severe discomfort and passivity which might lead 

to distancing unemployed migrants from the local community and henceforth isolation. 

Key words: Migration, migrants, labour market, integration 

 



  

 
Förord  
 
Att genomföra den här studien har varit väldigt intressant och givande och har gett mig en 

djupare insyn i ett spännande och alltid lika aktuellt ämne. 

Först och främst vill jag tacka alla dem som ställt upp på mina intervjuer, både arbetssökande 

och handläggare vid Bodens kommun och Arbetsförmedlingen. Utan deras insatser hade inte 

studien varit möjlig att genomföra. Jag vill även rikta ett stort tack till Antoni Lindgren, min 

handledare vid LTU, för all hjälp och många goda råd. 

Till slut vill jag även tacka till min familj, mina två söner som har visat stor förståelse och 

ställt upp och stöttat mig under hela processen. 

 
Mireya Andersson 
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1 Inledning  

Migrationen till Sverige har gjort att befolkningens andel med utländsk bakgrund har ökat. 

Enligt Finansdepartementet1 fanns det 2006 drygt 1,46 miljoner människor med utländsk 

bakgrund i Sverige, ungefär 16,2 procent av befolkningen. Av dessa var 3,7 procent födda i 

Sverige med båda föräldrarna födda utomlands och 12,4 procent var själva födda utomlands. 

Migrationen förväntas fortsätta och en av samhällets uppgifter är att svara för att dessa nya 

invånare på ett bra sätt kan integreras i det svenska samhället. Ett sätt för att uppnå denna 

integration är att se till att utrikes födda kan etablera sig på arbetsmarknaden, vilket för 

närvarande har visat sig innebära en del svårigheter. 

Enligt regeringen är arbetsmarknadssituationen i dagsläget i många avseenden betydligt sämre 

för personer med utländsk bakgrund än för personer med svensk bakgrund. Personer med 

utomnordisk bakgrund har svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden än invånare 

med nordiskt utseende och svenskklingande namn. Enligt Finansdepartementets rapport från 

2007 var 76 procent i åldersgruppen 16-64 år av dem som var födda i Sverige sysselsatta, men 

bland utrikes födda var siffran 62 procent. Migranter återfinns även i större utsträckning bland 

långtidsarbetslösa.2 

För att samhället ska kunna vidta verkningsfulla åtgärder för att minska arbetslösheten bland 

migranter krävs kunskap om vilka de bakomliggande orsakerna är. Stat och kommun gör 

många bra insatser för att få ned arbetslösheten bland arbetssökande med utomeuropeisk 

bakgrund. Bland annat finns vissa orter till exempel särskilda arbetsförmedlare för migranter, 

men regeringen anser att mer behöver göras. Stat, kommun och landsting behöver ta ett 

gemensamt ansvar för att arbetssökande med utomnordisk bakgrund ska kunna integreras i det 

svenska samhället via arbetet.  

Arbetssökande från länder utanför Europa som söker anställning på arbetsmarknaden i Boden 

bildar en kategori som inte kan ses som en homogent utformad grupp, utan som består av 

individer med väldigt varierande bakgrund som lever i en kontext med en mängd olika 

faktorer som påverkar den situation de befinner sig i. De är av samhället ofta marginaliserade 

människor som kan befinna sig i ett långvarigt utanförskap. 

                                                 
1 Departementsserien 2007: 4 Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund. En 
kunskapsöversikt, 7 
2 Ds 2007: 4, 26 



 7   

Jenkins gör skillnad på grupper och kategorier av människor. Medan gruppen till sin natur 

definieras av medlemmarna, avgör den som definierar kategorin vilka kriterier som avgör 

medlemskap. Arbetsförmedlingen avgör till exempel vilka kategorier av arbetssökande som 

ska finnas och vilka åtgärder som ska vidtas för de olika kategorierna. Samtidigt behöver de 

som tillhör samma kategori inte känna någon samhörighet med varandra.3 

Jag har valt studera situationen för arbetssökande med utomeuropeisk bakgrund både från ett 

perspektiv utifrån, undersöka vilka åtgärder som utförs av bland annat kommunen eller 

Arbetsförmedlingen, men även inifrån genom kvalitativa intervjuer med de arbetssökande 

själva. Från dessa två utgångspunkter var min strävan att ta fram ”hjärtat i studien”, hur 

situationen ser ut för de arbetssökande.4 Jag ville få fram deras egna upplevelser och 

erfarenheter, hur de ser på den situation de befinner sig i, vilka faktorer som gör att de får 

svårt att få tillträde till arbetsmarknaden och vad som kan eller borde göras för att underlätta 

för dem att komma in på den.  

1.1 Syfte  

Syftet med studien har varit att undersöka hur arbetssökande som är födda i länder utanför 

Europa upplever sin situation på den lokala arbetsmarknaden och vilka åtgärder som kan 

vidtas för att underlätta integration på arbetsmarknaden. 

Centrala frågeställningar: 

• Vilken bakgrund har utomeuropeiska arbetssökande? 

• Vilken uppfattning om sin situation har de arbetssökande? 

• Vilka faktorer försvårar inträdet till arbetsmarknaden? 

• Vilka åtgärder underlättar integrationen på arbetsmarknaden? 

• Hur uppfattar Arbetsförmedlingen och Integrationsenheten att integration kan underlättas? 

1.2 Avgränsningar  

Jag valde att avgränsa undersökningen till arbetssökande i Boden som har utomeuropeisk 

bakgrund. Empiriska data från de semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sju 

utomeuropeiskt födda arbetssökande mellan 30 och 40 år som alla har varit arbetssökande i 

minst sex månader har tolkats för att se hur de arbetssökande själv uppfattar sin situation och 

                                                 
3 Jenkins, R. (2008). Social Identity. Chippenham, Wiltshire: Routledge, 104 
4 Miles, M. B. & Huberman,  A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, USA: SAGE 
Publications, 25 
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vilken deras uppfattning är om hur deras problem med att komma in på arbetsmarknaden 

skulle kunna lösas. Även personal vid Arbetsförmedlingen och vid Bodens kommun har 

intervjuats. 

1.3 Disposition  

För att underlätta läsningen följer nedan en kort disposition över uppsatsens upplägg.  

I kapitlet Bakgrund finns en beskrivning av varför befolkningsrörelser mellan länder uppstår, 

hur immigrationen till Sverige har sett ut, hur arbetsmarknaden för migranter ser ut och vilka 

åtgärder som samhället vidtar för att underlätta för migranter att få ett arbete.  

Under Teori redogörs för de olika teorier om migration och vilka problem migranter möter på 

arbetsmarknaden, vilka jag sedan använder för att bygga min diskussion. I kapitlet Empiri 

finns redogörelser för de svar som studiens informanter har gett vid mina intervjuer. Slutligen 

finns en analys av materialet och en redovisning av mina slutsatser. 

1.4 Tidigare forskning 

Utöver intervjuerna har jag även tagit del av tidigare forskning inom området, likväl som 

regeringens utgivna handlingar avseende arbetslöshet och integration på arbetsmarknaden, 

propositioner och motioner till riksdagen samt riksdagsbeslut inom samma område och 

rapporter om arbetsmarknad och integration samt statistik för Bodens kommun. 
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2 Metod  

2.1 Material   

Undersökningen har genomförts dels genom litteraturstudier, dels med hjälp av kvantitativa 

data i form av offentlig statistik och även som kvalitativ metod genom intervjuer med 

arbetssökande i Bodens kommun som är födda i länder utanför Europa.  

De kunskaper som samlats in och analyserats kommer i första hand från de arbetssökande 

själva och kontakten med dem har varit själva nyckeln till studiens innehåll. Deras samlade 

erfarenheter består av individernas olika tolkning av sin situation. Inledningsvis var urvalet 

inte helt avgjort, utan jag utgick från ett mindre antal arbetssökande och efter hand som 

observationer i den gruppen ledde till behov av att utöka urvalet har ytterligare informanter 

bland de arbetssökande kontaktats.5 

2.2 Intervjuer   

Jag har valt att använda mig av intervjun som metod för att kunna få fram de olika 

individernas egna tolkningar av hur de ser på sin situation. Genom en semistrukturerad 

intervjumetod kommer intervjupersonernas egna beskrivningar och uppfattning att påverka 

hur samtalet utformas och därmed vilken inriktning frågorna får. Det har gett mig en tydligare 

uppfattning av hur individerna själva upplever sin situation, jämfört med vad jag hade kunnat 

få ut av att enbart få svar på frågor som varit formulerade i förväg.  

Av de elva namn på arbetssökande med utomeuropeiskt ursprung som jag efter att ha förklarat 

vilket arbete jag avsett genomföra med studien fick från Arbetsförmedlingen och kommunen, 

har jag endast kunnat komma i kontakt med sju av dem för att genomföra intervjuer. De 

övriga har antingen inte svarat på mina samtal eller lämnade meddelanden, alternativt 

framfört olika anledningar till att inte kunna träffa mig. En av de handläggare som jag gjort 

upp om att intervjua, blev sjuk vid det tillfälle vi skulle träffas. Den intervjun har istället 

genomförts med en annan handläggare vid samma enhet. 

De arbetssökande har kontaktats via Arbetsförmedlingen och Bodens kommun, för att 

säkerställa att urvalet innehöll individer utan anställning med en önskan att etablera sig på 

arbetsmarknaden. För intervjuerna var min strävan att få en uppfattning av hur arbetssökande 

själva upplever sin situation, hur den uppfattas inifrån, utifrån de egna upplevelserna. 

                                                 
5 Miles & Huberman, 27 



 10   

Undersökningen har även innehållit intervjuer med personal vid Bodens kommun som arbetar 

för att underlätta integrationen på arbetsmarknaden och med Arbetsförmedlingens personal i 

Boden, för att samtidigt kunna få ett perspektiv på situationen utifrån.6  

Genom mina kontaktpersoner vid Bodens kommun och Arbetsförmedlingen har jag kommit i 

kontakt med arbetssökande som blev mina informanter. Intervjuerna är genomförda i lokaler 

som disponeras av Arbetsförmedlingen respektive Integrationsenheten och med var och en av 

informanterna enskilt. Intervjuerna har genomförts enligt bifogade intervjuguider och spelats 

in på band för senare transkribering inför en kvalitativ tematiserad analys.  

Eftersom studien både bedrivits inifrån och utifrån har instrumenteringen varierat beroende på 

aktuell informant. Vid intervjuer med arbetssökande från andra länder, där jag inte i förväg 

kunnat sätta mig in i den sociala situation som alla individer befinner sig i, har jag inte heller i 

detalj kunnat avgöra hur mina frågor behöver se ut. Av dessa anledningar har jag vid 

intervjuer med arbetssökande använt mig av öppna semistrukturerade intervjuer för att hålla 

sinnena öppna för fenomen som jag inte kunnat förutse.7  

Intervjuer med personal från kommunens Integrationsenhet och Arbetsförmedlingen har varit 

mer förutsägbara och kunde hållas mer strukturerade. 

2.3 Reliabilitet och validitet 

Eftersom mätinstrumentet för min studie är egenkonstruerat finns ett behov av att kontrollera 

tillförlitligheten.8 Syftet med min studie har varit att undersöka hur de arbetssökande själva 

upplever sin situation och med intervjun som metod får jag en möjlighet att förstå 

individernas egna tolkningar av detta. Den semistrukturerade intervjumetoden gör att 

intervjupersonernas egna upplevelser och uppfattning påverkar samtalets inriktning och 

säkerställer att det är just deras egen uppfattning som kommer fram. För litteraturstudierna har 

jag använt olika underlag som avhandlar migration och integration samt de böcker och andra 

handlingar som dessa hänvisar till i ytterligare två led vilket borde innebära att 

tillförlitligheten i materialet är god.  

Invändningar har tidigare framförts mot den kvalitativa forskningsintervjun för att den inte 

skulle vara valid, då den förlitar sig på subjektiva intryck och för att intervjuaren påverkar 

                                                 
6 Miles & Huberman, 27, 30 
7 Miles & Huberman, 35 
8 Ejvegård, R. (2007). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 71 
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informanten.9 Mina frågor har dock handlat om de arbetssökandes egna upplevelser och 

uppfattning. Validiteten kommer då att avse om jag har tolkat dem riktigt, om jag har fått 

fram deras uppriktiga avsikt. Intervjuerna har spelats in på band, transkriberats till renskrivna 

utskrifter vilka tillsammans med mina egna anteckningar med vilken känsla jag fick vid mötet 

med de intervjuade borde innebära en garanti för att jag har förstått svaren på rätt sätt.  

2.4 Analys av material 

Vid analysen har respektive intervju i sin helhet kodats utifrån avlämnade svar. Svar som har 

varit särskilt vanliga bland de intervjuade redovisas som huvuddelens uppfattning, medan 

avvikande svar tas upp för att visa spännvidden i olika uppfattningar. Transkriberingen av 

intervjuerna med de sju arbetssökande och två handläggare från arbetsförmedlingen och 

integrationsenheten omfattar total 183 sidor, 28 med de båda handläggarna och 155 med 

arbetssökande. 

För analysen har jag använt mig av de sex steg som Kvale beskriver, där de första intrycken 

och tolkningarna uppstår redan under själva intervjun. De utskrivna intervjuerna har sedan 

strukturerats och analyserats.10 Som metod för analysen har jag i huvudsak använt ad hoc-

metoden, en kombination av de övriga metoderna, även om en stor del av resultatet bygger på 

meningskategorisering av de olika berättelser som informanterna har lämnat. Efter 

genomläsning av materialet har kvantifiering av vissa uppfattningar och synpunkter gett svar 

på vilka uppfattningar, attityder och upplevelser som var vanliga bland de olika 

informanterna. Vissa av informanternas uppfattningar och erfarenheter har därefter nyttjats för 

djupare tolkningar.  

Mönster och skillnader har även använts både för att hitta gemensamma uppfattningar som i 

sin tur kunnat tolkas och jämföras med de åsikter och åtgärder som förordades i intervjuerna 

med personal från integrationsenheten och arbetsförmedlingen och som framgår av det övriga 

material som ingår i studien, samt för att belysa de olika behov som utomeuropeiska 

arbetssökande kan ha beroende på sin bakgrund. De kodade intervjusvaren redovisas 

kategoriserade under respektive rubriker i den sammanställning av empirin som framgår av 

kapitel 6.11 

Slutligen har de intervjuades svar jämförts med teorier som framförs i den litteratur som ingår 

i studien och med den tidigare forskning jag har använt mig av för att kunna dra slutsatser om 
                                                 
9 Kvale, S. (2001). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 261 
10 Kvale, 170-172 
11 Kvale, 178-180, 184-185 
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de arbetssökandes situation och vilka åtgärder som skulle underlätta deras integration på 

arbetsmarknaden.  

2.5 Etiskt förhållningssätt  

De intervjuade har informerats om studiens syfte, vilken roll deras svar kommer att få i 

studien, att alla uppgifter de lämnar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av 

dem och att de har rätt att avbryta sin medverkan.12 De har alla samtyckt till deltagandet. 

Bland intervjusvaren finns känsliga personuppgifter, främst i form av informanternas etniska 

ursprung.13  

För att undvika redovisning av integritetskänsliga uppgifter i rapporten har de arbetssökande 

informanterna anonymiserats. Namn framgår inte på något ställe och i rapporten betraktas de 

som en grupp eller enbart som arbetssökande individer. Jag har även valt att inte redovisa 

informanternas nationalitet eller ålder för att de inte ska gå att identifiera utan ska kunna förbli 

anonyma genom hela undersökningen.  

Konfidentialitet uppnås genom att materialet från intervjuerna inte är avsett att användas av 

någon annan och av att den kodning jag har använt enbart är att de har svarat på frågor om 

ålder och hemland. Dessa uppgifter finns inte redovisade i rapporten där de arbetssökande 

istället hela tiden behandlas som en grupp alternativt som anonyma individer.14  

                                                 
12 Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002), 9-10 
13 Vetenskapsrådets policydokument, 1 
14 Hermerén, G. (2007). Hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial. Vetenskapsrådets etikkommitté, 3 
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3 Bakgrund  

3.1 Befolkningsrörelser mellan länder  

De problem som utrikes födda upplevs ha att komma in på arbetsmarknaden och migrationen 

till Sverige kan ge intrycket att befolkningsrörelser skulle vara ett nytt fenomen. Tvärt om är 

människors rörelser och flytt mellan olika länder ingen nyhet utan har pågått under lång tid 

och i stor omfattning. Stora befolkningsökningar, större plötsliga teknologisprång och 

självklart även konflikter och krig har alltid gett upphov till befolkningsförflyttningar. De 

stora internationella befolkningsrörelserna har däremot aldrig uppstått så ofta och påverkat 

mottagarlandet lika mycket som nu.  

De större befolkningsrörelser som har uppstått efter andra världskriget har i första hand varit 

arbetskraftsmigration och har ofta varit organiserade direkt av arbetsgivare och regeringar. 

Befolkningsförflyttningarnas karaktär förändras dock över tiden. Ekonomiska orsaker som 

skäl för migration har minskat medan flyktingarnas andel av rörelserna ökat. Den ekonomiska 

migrationen har även den förändrats. Högutbildad personal och entreprenörer utgör numera en 

större del den ekonomiska migrationen. De politiska ekonomiskt baserade teorierna om 

arbetskraftsmigration som utvecklades under 1960 och -70-talen underströk den viktiga roll 

som invandrad arbetskraft hade för att tillhandahålla lågutbildad arbetskraft för tillverknings- 

och konstruktionsindustrin och för att begränsa löneökningarna inom dessa sektorer.15  

I mottagarländerna har de olika sociala grupperna påverkats på olika sätt av immigrationen. 

Medan vissa grupper har kunnat dra fördelar av migrationen, har den för andra grupper istället 

inneburit nackdelar. Bland grupper som har vunnit på migrationen finns investerare och 

arbetsgivare som har haft möjlighet att utnyttja billig arbetskraft. Bland förlorarna återfinns 

istället många av migranterna själva, som av arbetsgivarna utnyttjas för att ta osäkra arbeten 

med små möjligheter till avancemang. Bland förlorarna kan även finnas delar av den 

befintliga arbetskraften som kan få sin sociala ställning försämrad av arbetsgivarnas policy.16 

För migranten är omställningen att komma till ett nytt land för att starta ett nytt liv i en helt ny 

omgivning med annorlunda normer och traditioner naturligtvis en stor omställning. För den 

familj som av någon anledning bryter upp och lämnar sitt hem, kommer ofta en flytt från det 

                                                 
15 Castles, S. & Miller, M. (1998) The Age of Migration – International Population Movements in the Modern 
World. London: Macmillan Press Ltd, 163 
16 Castles & Miller, 167 
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trygga jordbrukssamhälle de levt i på landsbygden till någon av de största städerna i 

hemlandet att vara ett större steg än att därifrån flytta vidare till andra länder.  

Uttrycket ”den industriella revolutionen” leder tanken till att detta skulle vara ett exempel på 

de tekniksprång som ger upphov till befolkningsrörelser, medan den i själva verket kanske 

inte var så revolutionerande som namnet antyder. Åtminstone inte när det gäller social 

rörlighet. För att åskådliggöra befolkningen före och efter kan andelen industriarbetare 

användas. I Preussen ökade antalet industriarbetare endast från tre till sju procent mellan 1822 

och 1861.17  

Människans rörlighet, både den sociala och den geografiska rörligheten, resulterar i 

individualiseringsprocesser i samhället. Individerna är inte längre lika beroende av sitt 

ursprung utan får ett eget värde som gör att livet uppfattas som ett personligt öde.18  

3.2 Immigration till Sverige  

Invandring eller immigration innebär en permanent inflyttning till ett annat land. Invandrare, 

eller migrant, är då en person som flyttar från ett land till ett annat med syftet att bosätta sig 

där under en längre tid19. Själva ordet invandrare har funnits i svenska språket sedan slutet av 

1960-talet istället för ”utlänning” som är mer negativt laddat.20 Samtidigt ger ordet 

invandrare, ett kollektivt ord med samma form i singularis och pluralis, lätt uppfattningen att 

invandrare är en homogen grupp. På senare tid har begreppet ”migrant”, som kan uppfattas 

som mer neutralt, efter hand kommit att ersätta ”invandrare” för att ytterligare undvika 

stigmatisering.  

I svensk statistik används ofta begreppet personer med utländsk bakgrund om personer som 

antingen är födda utrikes och som själva har immigrerat, eller personer som är födda i Sverige 

med minst en utrikes född förälder. I Sverige vistas även utländska medborgare som antingen 

kan vara födda utomlands eller födda i Sverige.21 

I samhällsvetenskaper betecknar begreppet integration processen när olika delar förenas till en 

större helhet, men även själva resultatet av processen. I samband med internationell migration 

används begreppet för de sociala processer där migrerade minoriteter tas upp av och blir en 

                                                 
17 Beck, U.(1998). Risksamhället. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 129 
18 Beck, 129 
19 SAOL 
20 Giddens, A. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur , 373 
21 Hansen, L. & Orban, P.(2002). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur, 404 
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del av det nya samhälle de flyttat till.22 Samtidigt som migrerade etablerar sig i det svenska 

samhället kommer även samhället i sin tur anpassas efter befolkningens nya sammansättning. 

Det ekonomiska system som sedan sjuttiotalet används världen över har gett upphov till nya 

flöden av immigranter och nya immigrationsmönster där migranter väljer att flytta till andra 

länder för att finna bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Arbetskraftsmigrationen har haft 

en stor inverkan på arbetsmiljön och arbetsmarknaden. I debatten framförs ofta åsikten att 

genom migration försvåras för landets egen befolkning att få eller behålla sina arbeten. OECD 

anger tvärtemot den uppfattningen i en rapport från 1994 (OECD, 1994: l64) att genomförda 

studier kommit till en gemensam slutsats, att immigration inte tränger undan annan arbetskraft 

och att den inte sänker lönenivåerna för den ursprungliga nationella arbetskraften. OECD 

anger i sin rapport att detta antagligen är det största bidrag ekonomer har gjort för att förklara 

förhållandet.23 

I Sverige har befolkningens andel med utländsk bakgrund ökat. I Sverige fanns 2006 drygt 

1,46 miljoner människor med utländsk bakgrund, vilket motsvarar ungefär 16,2 procent av 

befolkningen.24 Sedan 1945 har cirka 2,4 miljoner personer immigrerat till Sverige medan 

ungefär 1,4 miljoner utvandrat. För huvuddelen av utvandringen stod återutvandrade som 

återvände till sina hemländer.25 

Precis som i övriga europeiska länder bestod migrationen till Sverige under perioden mellan 

andra världskriget och fram till sjuttiotalet av arbetskraftsmigration. Behovet av arbetskraft 

var efter kriget stor och en mängd åtgärder vidtogs för att underlätta arbetskraftsmigrationen 

till Sverige. Bland annat ändrades lagstiftningen så att det först inrättades en gemensam 

nordisk arbetsmarknad 1954 och därefter även underlättades för andra utländska medborgare. 

Migranter med utomnordisk bakgrund tilläts utan visum komma till Sverige som turister för 

att söka arbete. För utomnordiska migranter som hittade ett arbete beviljades, efter ett 

rutinmässigt medgivande från de fackliga organisationerna och Ams, därefter oftast arbets- 

och uppehållstillstånd.26  

                                                 
22 NE 
23 Castles & Miller, 182 
24 Departementsserien 2007: 4 Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund. En 
kunskapsöversikt, 7 
25 Ds 2007: 4, 11 
26 Ds 2007: 4, 12 
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Huvuddelen av arbetskraftsmigrationen under denna period kom från de nordiska länderna, 

allra flest från Finland, men även från andra europeiska länder kom under 1950- och -60-talen 

en mängd migranter till Sverige.27 

Under sjuttiotalet bidrog lågkonjunkturen och en förändrad struktur på arbetsmarknaden till 

att behovet av arbetskraft avtog och lagstiftningen ändrades så att utomnordiska migranter 

behövde arbetstillstånd innan inresa till Sverige. För nordiska medborgare har dock en 

gemensam nordisk arbetsmarknad behållits. För migranter från övriga länder ökade istället 

flyktingmigrationen som fram till sjuttiotalet bestått av runt 1000 personer per år till att 

omfatta över 10 000 per år. Samtidigt har anhörigmigrationen ökat och ändrat karaktär. 

Medan anhöriga till arbetskraftsmigranter från utomnordiska länder tidigare enbart hade 

beviljats uppehållstillstånd ifall försörjning och bostad varit ordnat, ändrades bestämmelserna 

så att någon särskild arbetsmarknadsprövning inte krävdes. Anhörigas del av immigrationen 

utgör sedan 1990 ungefär hälften av den icke-nordiska immigrationen och uppgår till ungefär 

20 000 personer per år.28 Immigrationen till Sverige nådde 2007 det högsta antalet någonsin, 

ungefär 100 000 personer.29 Av dessa var 18 290 flyktingar, 28 975 anhöriga (7 691 av dessa 

anhöriga till flyktingar) 543 registrerade som arbetskraft, 8 920 som studenter och 19 387 

immigrerade enligt EES-avtalet.30 

I Boden finns ett förhållandevis litet antal migranter, främst av historiska skäl. Fram till 1997 

ingick Bodens kommun i det militära skyddsområde dit utländska medborgare inte hade 

tillträde annat än med särskilt tillstånd. En ändrad asyllag och lättare att få uppehållstillstånd 

har också bidragit till ökad immigration till kommunen. Tidigare fanns i kommunen en 

flyktingmottagning men för en effektivare integration har verksamheten från 2006 övertagits 

av Integrationsenheten vid Bodens kommun och därmed flyttat från Socialförvaltningen till 

Näringslivsförvaltningen. Immigrationen har därmed ökat, exempelvis immigrerade 473 

personer under 2006 till Bodens kommun och 2007-12-31 var antalet utrikes födda som var 

bosatta i kommunen 1589 personer eller 3,1 procent av kommunens invånare.31 

För närvarande syns inga tecken på att migrationen till Sverige inte skulle fortsätta. Med en 

fortsatt migration kommer en av samhällets uppgifter att vara att svara för att dessa nya 

invånare på ett bra sätt kan integreras i det svenska samhället. Genom att arbeta för att 

                                                 
27 Ds 2007: 4, 13 
28 Ds 2007: 4, 14 
29 Regeringens skrivelse 2008/09:24. Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration, sidan 7 
30 Skr 2008/09:24, 8 
31 Boden områdesbeskrivningar del 1, 3-4 
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underlätta för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden kan denna integration uppnås. 

För närvarande har migranters möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden visat sig innebära 

en del svårigheter. 

3.3 Arbetsmarknaden för migranter 

Finansdepartementets arbetsgrupp Fler i arbete (FIA) redovisar i sin rapport från 2007 att 

situationen på arbetsmarknaden är betydligt sämre för personer med utländsk bakgrund. 

Invånare med svenska namn och nordiskt utseende har lättare att komma in på 

arbetsmarknaden än vad migranter har.32 Stat och kommun gör många bra insatser för att få 

ned arbetslösheten bland migranter, men regeringen anser att det finns mycket kvar att göra 

och redovisar i september 2008 sin bedömning av vilken riktning integrationspolitiken 

behöver ta.33 

Sysselsättningsgraden bland de immigrerade var inledningsvis hög. För de som deltog i 

arbetskraftsmigrationen fram till 1970-talet fanns ofta ett arbete som väntade i Sverige redan 

vid ankomsten. Andelen förvärvsarbetande bland de personer med utländsk bakgrund som var 

födda i Sverige var samtidigt något lägre. Från 1970-talet och framåt har däremot utrikes 

födda hela tiden haft en lägre grad av sysselsättning. Ekonomiska kriser och lågkonjunkturer 

har dessutom drabbat dessa grupper särskilt hårt.34 Medan de som vistats länge i Sverige, mer 

än tio år, visat sig ha en ganska konstant sysselsättningsgrad har framförallt de som endast 

varit en kortare tid i landet påverkats och ofta utnyttjats som en buffert på arbetsmarknaden.35 

Oavsett den arbetssökandes bakgrund beror möjligheterna att få en anställning på en mängd 

olika faktorer, men framförallt på att det finns en vilja att anställa individen hos den 

arbetsgivare där arbetet söks. För att ett företag ska rekrytera arbetskraft måste det vara 

lönsamt, dvs. att en arbetstagares produktivitet måste uppfattas vara högre än kostnaden för 

dennes lön. Dessutom måste den arbetssökande uppfylla den kravprofil företaget satt upp, till 

exempel ha rätt utbildning, erfarenhet och andra krav som ansetts som nödvändiga för att 

klara arbetet. Slutligen måste arbetsgivaren vid antagningsprocessen anse att den 

arbetssökande är lämplig att anställas bland alla de som sökt anställningen. Arbetsgivaren 

kommer då rimligen att ta hänsyn till alla de faktorer som bedöms komma att påverka den 

arbetssökandes produktivitet. Vissa av dessa är lättare att observera än andra, bland annat 

                                                 
32

 Ds 2007: 4, 26 
33 Skr 2008/09:24, 1 
34 Ds 2007: 4, 18-19 
35 Ds 2007: 4, 23 
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utbildning och arbetslivserfarenhet, medan egenskaper som motivation och sociala färdigheter 

är svårare att bedöma. Det är därför inte ovanligt att arbetsgivare använder sig av exempelvis 

kön, ålder och etnicitet som indikatorer på dessa mer svårobserverade egenskaper även om de 

inte i sig direkt kommer att påverka produktiviteten. Även diskriminering av olika slag skulle 

då kunna vara en del i beslutsprocessen.36 

3.4 Det svenska samhället  

På arbetsmarknaden i industrialiserade länder syns tydliga klyftor mellan olika klasser. Den 

tidigare traditionella könsuppdelningen, där kvinnor koncentrerades till lågavlönade jobb med 

låg status, är numera ersatt av en annan uppdelning där immigrerad arbetskraft av båda könen 

återfinns i yrken som av den nationella arbetskraften uppfattas som mindre attraktiva. 

Samtidigt som immigrerad arbetskraft koncentreras till vissa yrkeskategorier kommer en ökad 

globaliserad migration att leda till ökade klyftor mellan migranter och icke-migranter, och 

dessutom till ökade klyftor mellan olika kategorier bland de immigrerade. Arbetsmarknadens 

olika klyftor kan i sin tur ge upphov till en långvarig marginalisering av vissa grupper, och 

bland dem riskerar många migrantgrupper att återfinnas. I denna uppdelning i olika grupper 

på arbetsmarknaden kan normalt inte identifieras fasta uppdelningar efter kön, klass eller 

etnicitet. Istället har vissa grupper blivit överrepresenterade i speciella ofördelaktiga 

positioner.37 

Historiskt sett kan den franska bilindustrin användas som ett typiskt exempel för situationen 

för alla högt utvecklade länder. Inom bilindustrin utvecklades i Frankrike ett mönster med 

utländsk arbetskraft för de minst eftertraktade jobben, de som ofta var ohälsosamma, fysiskt 

krävande, farliga, monotona och socialt oattraktiva. Orsakerna till segregationen var många. 

Det fanns ett rekryteringssystem som innebar att den utländska arbetskraften tilldelades de 

mindre attraktiva jobben. Om arbetsgivarna inte hade haft tillgång till immigrerad arbetskraft 

hade det för att locka inhemsk arbetskraft behövts förbättrade förhållanden på arbetsplatsen 

och lönebildning, eller också skulle arbetsgivarna inte kunna fortsätta i branschen på grund av 

för höga omkostnader i produktionen.38 

Ett exempel från Frankrike där en anställning socialt värderades lägre var byggnadsindustrin. 

Arbetsgivarna i denna bransch kunde till slut bara få utländsk arbetskraft att arbeta för dem. 

Liknande processer drabbade immigrerade kvinnor, som koncentrerades till vissa sektorer 

                                                 
36 Ds 2007: 4. 43-45 
37 Castles & Miller, 170 
38 Castles & Miller, 178 
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inom industrin som beklädnadsindustrin och livsmedelsindustrin eller inom serviceyrken som 

till exempel städning, catering och vårdyrken som inte krävde någon utbildning.39 

Enligt vissa är inte längre konflikten mellan arbete och kapital den stora sociala frågan i 

avancerade samhällen. Den har ersatts av problemet med vissa gruppers utestängning från 

samhället. Dessa grupper är ekonomiskt marginaliserade genom osäkra arbeten, låg betalning 

och hög arbetslöshet. De är socialt marginaliserade genom låg utbildning och exponerade för 

brott, missbruk och familjeproblem, politiskt marginaliserade genom brist på makt att påverka 

beslutsfattare på alla nivåer. Alla dessa faktorer samverkar i det rumsliga marginaliserandet, 

koncentration till vissa geografiska områden där olika minoritetsgrupper samlas, avskilda och 

glömda av resten av samhället. Vissa grupper av migranter har en hög benägenhet att bli 

utsatta för social uteslutning. Dessa immigranter drabbas dubbelt, de är inte enbart bland de 

mest utsatta grupperna i samhället, de är samtidigt ofta de som utpekas som orsaken till 

problemen. Detta bidrar till en upplevelse av rasism, vilket medverkar till isolering.40 

Bland de länder som tar emot tar emot immigranter kan tre grupper av länder urskiljas. De så 

kallade klassiska immigrationsländerna, främst USA, Kanada och Australien, har uppmuntrat 

familjers återsamling och ett permanent uppehälle och behandlat lagliga immigranter som 

blivande medborgare. Sverige har, trots sin annorlunda historiska bakgrund, följt en liknande 

policy. I den andra gruppen ingår Frankrike, Nederländerna och Storbritannien, vars 

migranter från tidigare kolonier har prioriterats och ofta getts medborgarskap när de anlänt till 

landet. I den tredje gruppen finns länder som har strävat efter att behålla sina utpräglade 

”gästarbetarmodeller”, framförallt Tyskland och Schweiz. Belgien och Österrike är på många 

sätt likartade.41 

Castles och Millers teori är att det som skiljt den svenska modellen för integration av 

migranter från modeller som andra länder praktiserat, främst har varit en omfattande påverkan 

från svensk socialdemokrati som strävat efter att integrera migranter i det svenska samhället 

på samma sätt som arbetarklassen tidigare integrerats och klassklyftorna överbryggats och 

konflikter reducerats.42 

Det socialdemokratiska partiets långvariga styre och tydliga strävan efter att utveckla en stark 

välfärdsstat, där även invånare med ursprung från andra länder gavs samma möjligheter som 

                                                 
39 Castles & Miller, 179 
40 Castles & Miller, 183-184 
41 Castles & Miller, 213 
42 Castles & Miller, 248 
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invånare födda i Sverige, formade den svenska modellen.43 Fram till 1975 saknades ett mål 

för invandrarpolitiken i Sverige, regeringen ansåg att de invandrade som valda att stanna 

skulle anpassa sig efter de svenska förutsättningarna med hjälp av det välfärdspolitiska 

programmet.44 Från 1975 finns däremot i den svenska politiken en tydlig inriktning mot en 

ny, mångkulturell modell, med jämlikhet, valfrihet och samverkan som målsättningar.45 Med 

den nya politiken infördes en modell där etniska minoriteters rättigheter att bevara och 

utveckla sina etniska identiteter fastslogs.46 

En jämförelse av situationen i flera länder med stor mängd migranter kan sammanfattas med 

att bildandet av etniska grupper sker överallt, men omständigheterna under vilka det sker 

varierar avsevärt. Detta leder till olika resultat, i vissa länder blir etniska grupper 

marginaliserade och exkluderade minoriteter medan de i andra länder istället bildar egna 

etniska samhällen som accepteras som en del i ett mångkulturellt samhälle. Utestängandet är 

svårast i tidigare så kallade ”gästarbetarländer” som Tyskland och Schweiz. Multikulturella 

modeller finns i länder med en tydlig policy för permanent uppehälle och mångfald, främst i 

Australien, Kanada och Sverige.47  

För att förstå samhällets processer är det numera nödvändigt att betrakta dem ur ett globalt 

perspektiv. Allt som sker i Sverige påverkas av händelser i övriga världen, vilket inte minst 

har varit tydligt under den finanskris som alldeles nyligen drabbade hela världen. Den 

globalisering som pågår ökar möjligheterna till kommunikationer av olika slag, vilket öppnar 

möjligheter för grupperingar som är betydligt större än enskilda länder och stater.48  

3.5 Arbetsmarknaden i Sverige 

Arbetsmarknaden är den marknad där arbetsgivarna köper arbetskraft av de individer som 

erbjuder arbetskraft mot betalning. Arbete är den verksamhet individen bygger sin försörjning 

på och vanligen något som bidrar till produktion av nyttigheter. Med arbetskraft avses 

antingen den arbetsföra delen av befolkningen eller den tjänst arbetstagaren säljer till sin 

arbetsgivare på arbetsmarknaden.49 

                                                 
43 Peterson, A.& Hjerm, M (red.) (2007) Etnicitet. Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 81 
44 Peterson & Hjerm, 39 
45 Peterson & Hjerm, 40 
46 Peterson & Hjerm, 85 
47 Castles & Miller, 250 
48 Ahrne, G., Roman, C. & Franzén, M. (2008). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige 
från 1950-talet till början av 2000-talet. Göteborg: Bokförlaget Korpen 
49 NE 
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Det är däremot inte lika enkelt att definiera arbetslöshet. Giddens framlägger en definition av 

arbetslöshet som ”att vara utan arbete” i form av ett arbete som ger betalning för en 

anställning. Även arbetslösa kan dock ägna sig åt en mängd produktiva aktiviteter samtidigt 

som det krävs en registrering som arbetslös för att räknas in i statistiken. Deltagare i diverse 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och de som räknar med att snart få en ny anställning efter 

sin föregående räknas inte bland de arbetslösa. Samtidigt finns det två olika former av 

arbetslöshet, de som är ”tillfälligt arbetslösa” mellan två olika korttidsanställningar och den 

strukturella arbetslöshet som beror på omfattande förändringar i den ekonomiska situationen 

och inte på individen.50 Nationalencyklopedin anger att en arbetslös är någon som saknar 

arbete men som vill eller borde ha det.51 

Arbetet utgör en central del av vuxna människors liv. Förvärvsarbetande är den livsform som 

oftast relateras till och arbetslivet är en betydande del av vår sociala tillhörighet. Avsaknad av 

arbete skapar å andra sidan ofta isolering och ohälsa.52  

Sett över lång tid har andelen långtidsarbetslösa ökat. Det finns heller inte längre några 

yrkesgrupper som klarar sig från arbetslöshet. Risken att bli arbetslös är dock störst bland de 

mest utsatta grupperna, förvärvsarbetande mammor, personer utan yrkesutbildning, gamla, 

sjuka, migranter och ungdomar utan arbetslivserfarenhet.53 

Levnadsstandarden hos ett lands invånare beror i stor utsträckning på hur stor andel av den 

arbetsföra befolkningen som har en sysselsättning. Antalet individer som vill och kan arbeta 

och vilken som är den lägsta arbetslöshet som kan uppnås inom arbetsmarknaden innan den 

låga arbetslösheten och tillgången till lediga arbeten pressar lönerna uppåt så att det inte 

längre blir lönsamt för arbetsgivare att anställa, är faktorer som påverkar sysselsättningen. För 

att de individer som vill och kan arbeta samtidigt ska vara möjliga att anställa krävs att den 

lägsta lön som enligt kollektivavtalen kan erbjudas inte överstiger individens produktivitet. 

Det är också viktigt att arbetslösa personer tillräckligt ofta söker arbeten så att de kan paras 

ihop med de lediga platser som finns på arbetsmarknaden.54 

Arbetsmarknaden i Sverige har förändrats under 2000-talet. Urbaniseringen som drivs av den 

ekonomiska och tekniska utvecklingen och av en ökad rörlighet för invånarna gör att städer 

både svarar för den ekonomiska tillväxten och är de platser där människor i ekonomiskt och 

                                                 
50 Giddens (2003), 350-351 
51 NE 
52 Jeppsson Grassman, E. m.fl. (2003). Att drabbas och att forma sitt liv. Lund: Studentlitteratur, 85 
53 Beck, 147-149 
54 Ds 2007: 4, 40-41 



 22   

socialt utanförskap samlas inom vissa geografiskt avgränsade områden. Samtidigt har det så 

kallade kunskapssamhällets framväxt gjort att behoven av arbetskraft har förändrats. Inom 

tillverkningsindustrin minskar antalet arbetstillfällen medan det skapas nya arbeten inom den 

privata tjänstesektorn som då kräver högre utbildning och bättre språkkunskaper.55 

Skiljer sig utbildningsbakgrunden för personer med utländsk bakgrund jämfört med personer 

med svensk bakgrund? Generellt har utrikes födda en något lägre utbildningsnivå, men 

skillnaderna är inte speciellt stora. Utrikes födda utgör dock inte någon homogen grupp med 

likartade bakgrunder utan utbildningsbakgrunden varierar och är beroende av i vilken ålder 

som migrationen har skett, från vilket land och av vilken orsak.56 

Regeringen redovisar i en skrivelse 2008 ett antal anledningar till svårigheter att få anställning 

och vad som skulle kunna underlätta. Med ökad utbildningsnivå följer ökade möjligheter till 

ett arbete för alla grupper på arbetsmarknaden i Sverige. Det är dock ännu viktigare för 

personer som är födda utanför Europa än för svenskfödda att ha en hög utbildningsnivå. 

Samtidigt arbetar många migranter inom yrken med lägre krav på kvalifikationer än vad de är 

utbildade till. Personer med utländsk bakgrund har oftare än inrikes födda en anställning i lågt 

kvalificerade yrken och små möjligheter att avancera. Eftersom arbetslivserfarenhet är viktig 

på den svenska arbetsmarknaden är det viktigt för utrikesfödda med lång utbildning från 

hemlandet att inte fastna i yrken under sin kompetensnivå. Individens språkkunskaper, hur 

ofta och hur många anställningar som söks och tillgången till nätverk är andra viktiga faktorer 

som regeringen pekar på som väsentliga för att kunna få en anställning. Däremot har de olika 

former av introduktionsinsatser som görs för migranter i flera utvärderingar inte visat sig ge 

något tydligt resultat.57  

För att underlätta för aktörerna på arbetsmarknaden har sedan 1900-talets början i Sverige 

funnits en offentlig arbetsförmedling, de första så tidigt som 1902. Fram till andra världskriget 

var arbetsförmedlingen en kommunal organisation som dock fick statligt stöd för sin 

verksamhet från år 1907. Lagen om offentlig arbetsförmedling infördes 1934 och kravet på en 

allmän platsanmälan har funnits sedan andra halvan av sjuttiotalet.58  

Tidigare fanns privata arbetsförmedlingar, men arbetsförmedlingar drivna i förvärvssyfte 

förbjöds 1935. Dock var lagen så utformad att de redan existerande förmedlingarna kunde 

fortsätta i en gradvis minskad takt fram till sextiotalet. Avgifterna reglerades och uppgick till 
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högst 10 procent av månadslönen.59 De privata arbetsförmedlingarna avvecklades efter hand 

som den offentliga arbetsförmedlingen infördes och expanderade.60 

Idag är Arbetsförmedlingen en statlig myndighet som bildades år 2008 när Arbetsmarknads- 

verket, Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsarbetsnämnderna samtidigt lades ner. Offentlig 

arbetsförmedling och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är Arbetsförmedlingens 

ansvar och den främsta uppgiften är att sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som 

söker arbetskraft.61 Enligt Arbetsförmedlingen själva prioriteras i denna verksamhet de som 

”befinner sig långt från arbetsmarknaden” och att bidra till en stadigvarande ökning av 

sysselsättningen på lång sikt. Servicen ska vara likvärdig i hela landet och verksamheten 

anpassas efter varierande behov i olika regioner och hos olika kunder. Samtidigt ska 

verksamheten ”bidra till en ökad mångfald och motverka diskriminering”.62 

Myndigheten Arbetsförmedlingen är indelad i 68 arbetsmarknadsområden efter hur människor 

pendlar och inom vilka områden företag rekryterar arbetskraft. Totalt arbetar cirka 10 000 

personer vid arbetsförmedlingen.63 

3.6 Arbetsmarknaden i Boden  

Boden är en kommun i Norrbotten som 2007-12-31 hade 27 838 invånare.64 Kommunen var 

ursprungligen en kyrkby inom Överluleå socken, stad sedan 1919 och sedan 1967 återförenat 

med Överluleå landskommun under namnet Bodens stad. Sedan 1971, då Edefors 

landskommun förenades med Bodens stad, har Bodens kommun haft sin nuvarande 

omfattning.65 

Ett sätt att betrakta möjligheterna på arbetsmarknaden i en kommun är att använda 

företagsklimatet som mått. Svenskt Näringsliv rankar företagsklimat i samtliga Sveriges 290 

kommuner i en både ambitiös och omfattande undersökning, som dock har fått kritik för att 

kommunernas placering i listan även påverkas av andra kommuners agerande.66 Forum för 

Småföretagsforskning, FSF, tar därför årligen fram en alternativ lista över kommuners 

företagsklimat där resultatet har justerats efter de lokala förutsättningarna. I en kommun som 

placerar sig högt i FSF:s index finns ett bättre företagsklimat än vad som utifrån de lokala 
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förutsättningarna hade kunnat förväntas. Index baseras på Svensk Näringslivs studier av 

kommunernas företagsklimat, men FSF drar egna slutsatser av materialet utgående från 

företagens förutsättningar. Grundläggande faktorer är marknadsföring, kommunalskatt, 

entreprenader, högre utbildning, nyföretagande och företagande.67 

I FSF:s företagsklimatindex för 2008 rankas Boden som sjunde kommun i Sverige, samtidigt 

som det är Norrbottens enda kommun bland de tio bästa och den kommun på tio-bästa-listan 

som har det högsta invånarantalet. Generellt konstateras att kommuner med lägre antal 

invånare placerar sig högst på index. Alla kommuner på de tio högsta placeringarna har under 

25 000 invånare, medan Boden anges ha cirka 25 000.68 

I den ranking för 2009 som Svenskt Näringsliv presenterade i maj placerar sig Boden på plats 

nr 82 av Sveriges 290 kommuner, fortfarande bäst i Norrbotten, en av endast fyra kommuner i 

Norrbotten som nått en högre ranking sedan fjolåret och en av 23 svenska kommuner som har 

haft en stabil utveckling ända sedan 2004. På fem år har kommunen gått från plats 184 till 82 i 

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat.69  

I Bodens kommun var under 2008 av det totala antalet anställda i kommunen 67,9 procent 

anställda av de 15 största arbetsgivarna. Störst bland arbetsgivarna är Bodens kommun med 

3725 anställda, andra stora arbetsgivare är Försvarsmakten och Norrbottens läns landsting. De 

övriga arbetsgivarna bland de femton största är olika företag samt Migrationsverket och 

Rikspolisstyrelsen. Totalt fanns 792 olika arbetsgivare med minst en anställd i kommunen, ett 

antal som ökat under de senaste fem åren efter en nedgång under 2000-talets början.70  

Kommunen redovisade för 2006 en befolkning med en levnadsålder på 16 år och uppåt på 

23 015 personer.71 Av dessa var 12 686 personer förvärvsarbetande och 5 026 personer var 

inte förvärvsarbetande. Huvuddelen av de icke förvärvsarbetande var förtidspensionerade, 

studerande eller ”övriga”, medan 525 redovisades som arbetslösa. För kategorin utrikes födda 

var 638 av totalt 1589 personer förvärvsarbetande, 514 personer i arbetsför ålder redovisas 

som ej förvärvsarbetande.  

Av dessa 514 utrikes födda personer som inte förvärvsarbetade redovisades 45 som öppet 

arbetslösa, 86 som förtidspensionerade, 147 som studerande och 235 som ”övriga”. Andelen 
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arbetssökande bland de utrikes födda i Bodens kommun var under 2006 alltså 3,9 procent, 

medan andelen arbetssökande bland invånarna som var födda i Sverige var 3,0 procent.72 

Vid Bodens kommun finns sedan 2006 en Integrationsenhet som arbetar för att introducera 

migranter i samhälls- och arbetslivet. Det första steget i integrationsprocessen är Svenska för 

invandrare, SFI, som följs av praktik eller fortsatta studier. Genom att Integrationsenhetens 

personal känner individerna och samarbetar med lokala företag kan lämpliga platser för 

praktik hittas. Under introduktionstiden får praktikanten ersättning från kommunen och ifall 

ett ömsesidigt önskemål om anställning finns efter praktikperioden kan kommunen bistå med 

information om anställningsformer som instegsjobb och nystartsjobb.73  

3.7 Regeringens åtgärder för integration 

I den budgetproposition som regeringen lämnade riksdagen inför 2009 föreslogs ett antal 

åtgärder för integrationspolitiken, bland annat att fram till mandatperiodens slut 2010 bör 

fokus vara på en effektiv mottagning och introduktion, utbildning och språkkunskaper. Utöver 

detta ingick även bekämpning av diskriminering, en utveckling av stadsdelar med ett utbrett 

utanförskap och en satsning på företagande för att skapa fler möjligheter till sysselsättning i 

regeringens förslag på hur integration ska underlättas. Propositionen är dock daterad i 

september 2008 varför de ekonomiska förutsättningarna för Sverige fortfarande beskrivs som 

goda.74 
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4 Teori  

4.1 Teoretiska perspektiv på migration  

Migration kan ha många bakomliggande orsaker och att kategorisera migranter riskerar att ta 

bort individens egna val och handlingar för att ge förenklingar och generaliseringar. Alla som 

har migrerat till Sverige efter andra världskriget har inte kommit som arbetskraft eller 

flyktingar, även om detta är de stora grupperna. Redan under sent 1800-tal strävades efter att 

förklara emigration och immigration och utvecklades teorier om migration, där främst de 

ekonomiska anledningarna identifierades. Uppfattningen var att samhällen strävade efter 

ekonomisk jämvikt och det förväntades att människor skulle flytta från överbefolkade eller 

fattiga områden till platser där de kunde se fram emot en bättre levnadsstandard. Teorin 

byggde inte på några insamlade data samtidigt som den ställde krav på individerna att vara 

rationella och ha handlingsfrihet. Den kan dock förklara stora delar av den utvandring från 

Europas fattiga och överbefolkade delar som under 1800- och början av 1900-talet skedde till 

Nordamerika.75 

Senare har begreppet kedjemigration tillkommit, ett fenomen där en större mängd medborgare 

lämnar samma geografiska område för att var och en migrera till samma bestämda plats. 

Genom att många människor med samma bakgrund redan har flyttat dit finns både inför 

beslutet och efter ankomsten möjligheter till hjälp, information och uppmuntran av dessa.76  

Castles och Miller redovisar ett motsvarande resonemang som bygger på att befolkningsflyttar 

uppstår då det finns olika former av ”länkar” mellan länder, till exempel tidigare kolonisation, 

handel eller kulturella band.77 De menar att hela migrationsprocessen, förenklat, består av fyra 

olika delar. Första stadiet är när företrädesvis unga män immigrerar som arbetskraft för att 

tjäna pengar och i syfte att så småningom återvända till hemlandet. Nästa stadium är när några 

av dessa första-vågen-migranter av olika anledningar stannar i det nya landet och där 

utvecklar sociala nätverk, medan andra återvänder till hemlandet. Tredje stadiet är en 

återförening av familjer i det nya landet och utveckling av etniska samhällen. Det fjärde 

stadiet är så när bosättningen i det nya landet blir permanent och det antingen sker en 

integrering i samhället eller marginalisering och isolering.78 
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Franzén pekar på att dessa fyra stadier inte helt stämmer överens med situationen för dem som 

kommit till Sverige som asylsökande eller flyktingar och inte heller för den grupp som hon 

kallar ”kärleksmigranter”, de som flyttar hit efter att ha träffat en svensk man eller kvinna. 

Bland asylsökande och flyktingar finns många olika orsaker till både att de har valt att lämna 

sitt hemland och till immigrationen till sitt nya land, till exempel de historiska länkarna som 

beskrivs ovan, att respektive individ som flykting blir kvoterad till något land och så vidare. 

Bland deras medföljande finns individer som kan beskrivas med teorierna och andra individer 

där de inte alls går att förklara med hjälp av dessa teorier. Den kategori som Franzén 

benämner kärleksmigranter återfinns normalt inte i de vanligaste teorierna om migration 

samtidigt som kärleksmigranter även sällan representeras i studier, även om detta är en 

förhållandevis stor grupp människor i Sverige.79 

Den situation som individen upplever efter att ha lämnat sitt hemland och bosatt sig i ett nytt 

mottagarland, med helt nya samhälleliga normer och värderingar att ta till sig och med helt 

nya sociala sammanhang att sätta sig in i, beskriver Franzén som att ha fått ”en gigantisk 

inlärningsuppgift” framför sig. Hon uttrycker i sin bok från 1997 tveksamhet till ifall de 

tjänstemän som svarar för mottagningen av dessa migranter verkligen har insett omfattningen 

av den uppgift som migranterna har framför sig.80 Av den rapport IFAU, Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering, presenterade 200581 framgår att dessa tjänstemän under 

de nästan tio år som gått mellan de båda undersökningarna kommit till bättre insikt om vidden 

av sina arbetsuppgifter. Bland de lärare från SFI, socialarbetare, arbetsförmedlare och 

arbetsgivare som deltog i den senare undersökningen fanns goda insikter i vilka faktorer som 

påverkar migranters möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. 

4.2 Teorier om migranters tillgång till arbetsmarknaden 

Franzén beskriver några mönster som varit gemensamma för drygt 400 flyktingar som hon 

och en kollega följde efter deras ankomst till Sverige under tre år på 1990-talet. De hade alla 

en stark vilja att lära sig svenska och att få försörja sig själva. I sitt nya hemland upptäckte de 

dock att deras gamla utbildning och yrkeserfarenhet från hemlandet inte var mycket värda. 

Hon använder även begreppet etnocentrism för att beskriva hur vi ser ”omvärlden genom våra 

egna kulturella glasögon”. Vi betraktar våra egna värderingar som överlägsna andra kulturer 

som vi inte vet så mycket om. Etnocentrismen behöver enligt Franzén inte innebära att andra 
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folk och kulturer nedvärderas, utan helt enkelt att medvetenheten saknas om sådant som man 

inte vet att man ska leta efter.82 

Vid kontakten med arbetsmarknaden brukar förmågan att behärska det svenska språket ofta 

anges som en förutsättning för att få anställning. Franzén redovisar att av nitton undersökta 

kommuner bedrevs undervisning vid SFI endast cirka tre timmar per dag, övrig tid 

tillbringades i hemmet. Kontakter med svenskar utöver lärarna vid SFI och kommunernas 

tjänstemän förekom nästan inte alls, varför deras möjligheter att träna svenska utanför 

schemalagd tid var mycket begränsade. Av de nitton kommunerna fanns endast en där 

svenskundervisningen varvades med arbetspraktik. Denna kommun redovisade att 

språkinlärningen hade gått mycket snabbare än vid kommunerna där praktik inte förekom, 

samtidigt som isoleringen för de immigrerade bröts och migranterna i den kommunen kunde 

ges en uppfattning om hur en svensk arbetsplats fungerade. Kontakter och referenser som 

kunde användas för att hitta andra anställningar blev ett resultat även i sådana fall då 

praktikplatserna inte gav en anställning.83 

Även senare forskning visar på hur viktiga språkkunskaper är för att kunna komma in på den 

svenska arbetsmarknaden. I IFAU:s utvärdering från 2001 av hur sysselsättningen påverkats 

av den svenska arbetsmarknadspolitiken pekas på behovet av språkkunskaper och fastslås att 

”en väl fungerande språkundervisning värdefull ur ett arbetsmarknadsperspektiv”.84 Samtidigt 

har migranter innan ankomsten till Sverige svårt att förstå varför inte kunskaper i något av 

världens stora språk räcker för att få ett arbete. Att ett så litet land som Sverige ställer krav på 

att kunna tala svenska för att få en anställning har migranter inte förutsett.85 

Andra studier visar på att trots att svenska arbetsgivare kräver kunskaper i svenska språket 

innan anställning är bristande språkkunskaper inte nödvändigtvis något hinder i arbetet. 

Genom att använda andra tekniker än det svenska språket kommunicerar migranter med 

varandra på arbetsplatsen. Exempel på sådana strategier kan vara att utnyttja kroppsspråk, att 

använda uttryck från andra språk eller mer allmänna ord som kan betyda lite av varje. 
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Arbetskraft med multikulturell sammansättning och färdigheter i många olika språk innebär ju 

samtidigt andra fördelar som en arbetsgivare kan dra nytta av.86 

Hur praktikplatser används har däremot ifrågasatts på senare år. Vissa forskare menar att 

praktikplatser använts av arbetsgivare för att slippa betala för arbetskraft till rutinjobb och att 

samhället använt åtgärderna för att dölja öppen arbetslöshet.87 För att vara effektiv menar 

Franzén att praktik som verktyg behöver användas tidigt, helst inom sex månader efter 

ankomsten till Sverige. Alla de kategorier tjänstemän som deltog i hennes undersökning var 

eniga om vilka delar i praktikens innehåll som de värderade högst. Att få träna sig i svenska 

språket, att umgås med arbetskamrater och att kunna ges facklig information var det viktigaste 

med praktikplatsen, samtidigt som praktikanten måste vara motiverad och sträva efter 

samarbete på arbetsplatsen.88 

Franzéns studie gör inte anspråk på att gälla för större populationer, men väcker frågor kring 

de konsekvenser som utformningen av praktikplatser kan ge. Urvalet är inte representativt 

utan består av fyra kommuner i stockholmsområdet.89 Sådana problem som att praktikplatser 

inte gett någon språkträning för att all personal på arbetsplatsen haft migrantbakgrund är 

kanske inte lika vanliga i en mindre kommun, men hennes slutsats att praktikplatserna måste 

kunna utformas efter individuella behov och förutsättningar kan antas gälla generellt.90 

Hänsyn bör tas till den arbetssökandes utbildning och språkkunskaper samt de varierande 

behoven för en fortsatt karriär inom ett tidigare yrke, men Franzén pekar även på problemen 

med att som handläggare identifiera vilka behov migranter kan ha. 

En annan farhåga är att ifall en för stor andel av praktikplatserna är mindre kvalificerade jobb, 

riskerar migranter att under alltför lång tid fastna på en plats där de som individer kan förlora 

tidigare yrkeskunskaper samtidigt som samhället riskerar att det redan på praktikstadiet 

uppstår en etnisk uppdelning av arbetsmarknaden.91 

Franzén redovisar ett antal projekt för att underlätta för akademiker som migrerat till Sverige 

att få en anställning som passar till den utbildning de har med sig från hemlandet. Det som var 

gemensamt för samtliga tre projekt var dels att utfallet var väldigt positivt och dessutom att de 
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alla inneburit organiserandet av den länk till företagen som migranter saknar, det nätverk av 

kontakter som möjliggör för inflyttade att få en anställning.92 

de los Reyes låter en immigrerad civilingenjör med flera års arbetslivserfarenhet själv 

redogöra för mötet med den svenska arbetsmarknaden.93 de los Reyes berättar hur den 

civilingenjör som deltog i hennes studie hade hört historier om arbetssökande som aldrig 

kallas till intervjuer trots att mängder med ansökningar hade skickats in. För att undvika detta 

gick den arbetssökande civilingenjören istället direkt till företagen och presenterade konkreta 

förslag på vad han ville åstadkomma. Inom två år genomförde han ett forskningsprojekt på ett 

större industriföretag, höll föredrag och seminarier och förberedde kurser. Samtidigt kunde 

han inte få något fast arbete utan fick försörja sig som tidningsbud, diskare och 

kablagemontör. Efter fyra år i Sverige var han fortfarande arbetslös. 

de los Reyes uppfattar att de problem som gjorde att civilingenjören i hennes undersökning 

som utomeuropeisk arbetssökande inte kunde få ett arbete var två: ”att ha meriter som 

betraktas som luft och att sakna ett kontaktnätverk”. Hon redovisar att den arbetssökandes 

uppfattning var att de åtgärder som arbetsförmedlingen vidtagit för att hjälpa honom mer varit 

till hinder än till nytta då de begränsat hans egna möjligheter att söka arbete. De individuella 

behoven av hjälp blev aldrig identifierade utan Arbetsförmedlingen försökte bara tvinga 

honom att söka arbeten genom att vänta på en platsannons och därefter svara på den med ett 

brev. de los Reyes beskriver hur det största behovet var att börja betrakta alla arbetssökande 

som individer och identifiera vilka hinder var och en har för att söka arbeten. Med detta som 

grund finns det även möjligheter att utforma den hjälp som de arbetssökande behöver.94 

Problemen kan naturligtvis även vara av andra slag än språkkunskaper och förmågan att söka 

arbete på bästa sätt. Eftersom den arbetssökande måste anställas av en arbetsgivare kommer 

även deras synsätt och uppfattning att spela in. En arbetsgivare som inte anställer immigrerad 

arbetskraft behöver inte ha något tydligt rasistiskt synsätt eller medvetet diskriminera de 

arbetssökande.  

Enligt de los Reyes kan det vara ett rationellt ekonomiskt beteende när företag väljer bort 

sökande med utländska namn. Hon redovisar flera källor som gett samma resultat, det är 

företagets ekonomiska strategi som gör att vissa grupper blir uteslutna från arbetsmarknaden. 

Att genomföra anställningsintervjuer innebär en kostnad för företaget, anställningen innebär 

                                                 
92 Franzen (1997), 35 
93 de los Reyes, P. (red.) Arbetslivets (o)synliga murar. SOU 2006:59, 237 
94 de los Reyes (2006), 238, 243 
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ytterligare en kostnad och istället för att riskera en hög kostnad för en anställning som inte 

fungerar vill arbetsgivare vara på den säkra sidan och satsar på att anställa svensk arbetskraft. 

Begreppet statistisk diskriminering innebär att arbetsgivaren fattar sitt beslut utifrån gruppens 

egenskaper istället för att pröva individens kompetens och förmåga. Som en konsekvens av 

denna praxis blir vissa grupper överrepresenterade på arbetsmarknaden medan andra grupper 

blir underrepresenterade. Vissa grupper kan till och med hamna utanför arbetsmarknaden.95 

Ett annat perspektiv på diskriminering på arbetsmarknaden är institutionell diskriminering. 

Fokus skiftar från individer till grupper som blir diskriminerade av regler, rutiner och praxis 

som utvecklats för samhällets och arbetslivets behov av regler och normer. Nya grupper på 

arbetsmarknaden med andra behov eller förutsättningar innebär att dessa då riskerar att bli 

diskriminerade. Ett exempel från den svenska arbetsmarknaden kan vara regelverket för 

anställningsskydd, där de sist anställda är de som först får sluta sin anställning. 

Ansträngningarna att skapa lika regler för alla har här missgynnat grupper som ungdomar och 

migranter som ofta hör till dem som har kortast anställningstid.96 

Charles Tilly redovisar de anledningar personalchefer inom olika företag och offentlig sektor i 

amerikanska storstadsområden anger för att inte anställa unga svarta män. Det var inte för att 

dessa unga män inte förväntades kunna klara av arbetsuppgifterna, utan anledningen var att de 

bedömdes sakna de ”mjuka” färdigheterna som krävs vid interaktion med kunder och den 

egna personalen. Tilly anger två former av ”mjuka” färdigheter som arbetsgivarna uppfattar 

som viktiga. Den första benämner han interaktion och avser då förmågan att interagera med 

kunder och medarbetare, bland annat genom egenskaper som vänlighet, samarbetsanda, 

förmåga att passa in, skicklighet i muntlig kommunikation samt utseende och klädsel. Den 

andra kallar han motivation och menar då egenskaper som entusiasm, positiv inställning till 

arbetet, engagemang, pålitlighet, villighet att lära. 97 

Synen på migranter som ”dem” i motsats till oss själva som betraktas som ”vi” har enligt 

Kamali sitt ursprung redan när nationen utvecklades till att ta över den roll som tidigare fanns 

hos familjen eller klanen, hemlandet tog över hemmets roll och gjorde att de som inte 

tillhörde nationen alltid var ”de andra”. Ur detta sätt att betrakta omvärlden föds rasism, 

sexism, homofobi med mera. Framför allt ger det en omedveten kategorisering av ”de andra” 

                                                 
95 de los Reyes, P., (2001). Mångfald och differentiering – Diskurs och normbildning inom svensk forskning och 
samhällsdebatt. Borås: Arbetslivsinstitutet, 106 
96 de los Reyes, (2001) 108-109, (2005), 15-16, 52-53 
97 Tilly, C. (1998). Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv förlag, 2004, 178 
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som stigmatiserar och diskriminerar personer med utländsk bakgrund på grund av några 

kollektiva kännetecken, som till exempel religion, etnicitet eller hudfärg.98 

I IFAU:s rapport från 2001 angående åtgärder för integrering på arbetsmarknaden redovisar 

Åslund och Runesson vilka effekter deltagande i olika arbetsmarknadspolitiska program har 

på migranters sysselsättningsmöjligheter. De konstaterar att åtgärder som verkar fungera bäst 

för befolkningen i övrigt även fungerar bäst för migranter. Åtgärder med någon form av 

subventionerad anställning och vissa typer av praktik ledde oftare till anställning än vad 

utbildningsåtgärder gjorde. Samtidigt konstaterades i rapporten att migrantgrupper oftare 

fanns i utbildningsåtgärder än i subventionerade anställningar eller praktik, trots att de utrikes 

födda i allmänhet inte hade lägre utbildningsnivå än svenskfödda. Även vikten av 

språkkunskap som en värdefull egenskap på arbetsmarknaden påpekades.99 

För arbetstagares hälsa är även arbetets innehåll och upplägg viktigt. Brist på egenkontroll, att 

inte själv kunna påverka sin arbetssituation, och högt ställda arbetskrav är riskfaktorer, 

särskilt när de kombineras med varandra. Fast även ett arbete med låga krav skapar, om 

arbetstagaren saknar handlingsfrihet, passivitet. Ett passivt arbete ger ofta även en passiv 

fritid.100 Även kombinationen att inte kunna få ett arbete och att inte själv kunna påverka sin 

situation skapar då en situation som av den arbetssökande upplevs som väldigt frustrerande. 

Bourdieus teori om habitus kan användas för att förklara varför migranter kan upplevas som 

avvikande på arbetsmarknaden. Habitus är den position i det sociala rummet som individen 

har utvecklat genom relationer med de sociala strukturerna.101 När individen immigrerat till 

ett helt nytt land och utsätts för helt nya sociala strukturer passar inte dennes tidigare 

utvecklade habitus längre in utan att friktioner uppstår. Även Kemuma använder habitus för 

att förklara hur migranter från Kenya ställs inför problem när de ska använda sin utbildning på 

den svenska arbetsmarknaden.102 

4.3 Arbetslöshet och utanförskap 

Den första tiden i det nya landet kan många gånger upplevas som positiv, med turistens ögon 

ser den nyanlände på sitt nya hemland samtidigt som alla problem har lämnats kvar i 

                                                 
98 de los Reyes, P. & Kamali, M. Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och 
strukturell diskriminering. SOU 2005: 41, 41 
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arbetsmarknaden. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Stencilserien, Stencil 2001: 5, 24-26 
100 Furåker, B, (red.) (1991). Arbetets villkor. Lund: Studentlitteratur, 158-159  
101 Bourdieu, P. (1999). Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 19, 
37, 45 
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hemlandet och det går att se fram emot en ny framtid för alla i familjen. När den första 

entusiasmen börjar bytas mot en frustration över svårigheterna med det nya språket, med att 

inte kunna få något arbete, att inte få några nya vänner och att de svenska reglerna och 

bestämmelserna är obegripliga börjar istället motgångarna bli svåra att hantera.103  

Som en förklaring till hur migranter från utomeuropeiska nationer kan komma att reagera på 

arbetslöshet redovisar Allwood och Franzén att arbetslöshet bör uppfattas som ”tillståndet att 

vara utan något socialt accepterat sätt att tjäna sitt levebröd”, snarare än att se det som det 

kommit att betraktas i Sverige, att ”vara utan arbete” men ”stå till arbetsmarknadens 

förfogande”. Allwood och Franzén beskriver hur arbetssökande migranter fortfarande efter 

flera år i Sverige saknar arbete och tvingas leva på bidrag samtidigt som de studerar svenska. 

Enligt Allwood och Franzén uppfattas skolan av dessa arbetssökande migranter med en 

bakgrund från länder utanför Europa som någonting som är avsett enbart för barn och inte för 

vuxna, samtidigt som situationen att inte själv kunna förtjäna sitt uppehälle och kunna försörja 

sin familj uppfattas som förnedrande. Allwood och Franzén exemplifierar med en 

arbetssökande skräddare som kränkt och uppgiven befann sig på väg in i depression. Rollen 

som familjens överhuvud ifrågasattes och de förhoppningar som han hade innan ankomsten 

till Sverige hade inte infriats.104  

Det är först sedan början på 1900-talet efter utvecklingen av industrisamhället som vi själva 

börjat se på arbetslöshet som något annat än ett personligt bekymmer för den drabbade. Det 

började ses som statens ansvar att hjälpa de arbetslösa. Bland annat infördes obligatoriska 

arbetslöshetsförsäkringar och de fackliga organisationerna arbetade för att förbättra villkoren 

för arbetstagarna. Ur detta har den nuvarande svenska synen på arbetslöshet utvecklats medan 

utomeuropeiska migranter fortfarande kan ha en helt annan uppfattning.105 

Att vilja ha ett arbete men inte längre själv tro att det kommer att gå att få något arbete leder 

till uppgivenhet. Långvarig arbetslöshet leder till minskade sociala aktiviteter och risken för 

uppgivenhet inför misstron på möjligheterna att få något arbete.106 En människas sociala 

identitet är inte statisk utan förändras beroende på omständigheterna.107 Utan ett arbete 

förändras den sociala identiteten och individen riskerar att bli marginaliserad. Beroende på 

social tillhörighet kommer marginaliseringen att påverka individen på olika sätt.  

                                                 
103 Allwood, C. M. & Franzén, E. C. (2000). Tvärkulturella möten. Bokförlaget Natur och kultur, 192 
104 Allwood & Franzén, 195-196 
105 Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur, 182-183 
106 Giddens (2003), 351-352 
107 Trost, J. & Levin, I. (1999). Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (2 uppl.). 
Lund: Studentlitteratur, 147 
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Johansson beskriver de tre faser som marginaliseringen består av. Under initialfasen börjar 

individen upptäcka att migranter behandlas på ett speciellt sätt på grund av sin bakgrund och 

att det finns förväntningar på hur grupperingar ska över- respektive underordna sig varandra. 

Krisfasen innebär att individen tvingas utveckla en ny självbild för att hantera de inre 

konflikter som marginaliseringen orsakat. Slutligen sker en anpassning till dessa nya 

förhållanden under en nyorientering där individen ofta pendlar mellan hopp och förtvivlan. 

Svårigheterna kan vara så stora att en anpassning inte är möjlig utan att de istället leder till en 

djupare kris.108 Passivisering och uppgivenhet, då det trots ständiga försök inte går att få något 

arbete, leder till utanförskap. 

                                                 
108 Johansson, T (1999). Socialpsykologi. Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 225-226 
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5 Empiri 

5.1 Arbetssökande från utomeuropeiska länder  

Kapitlet redovisar resultaten från mina intervjuer med arbetssökande och handläggare vid 

Bodens kommun och Arbetsförmedlingen som möter dem i kontakten med arbetsmarknaden. 

5.1.1 Bakgrund 

De sju arbetssökande som har deltagit i de intervjuer som utgör den kvalitativa delen av min 

studie kommer alla från utomeuropeiska länder, fem av dem är män och två kvinnor. De är 

alla mellan 30 och 40 år och har bott i Sverige i minst två år. Vissa av dem har periodvis haft 

olika anställningar medan andra ännu inte har lämnat kommunens integrationsprogram. 

Några av de intervjuade har kommit till Sverige med sin familj medan andra har kommit 

ensamma och ett antal av dem har bildat nya familjer i Sverige. Ingen av dem upplever sig 

själv vara isolerad i Boden, oavsett om de har familj här eller bor ensamma. De umgås både 

med vänner från sitt gamla hemland eller från grannländer, om de talar samma språk, och 

många har även svenska vänner som de umgås med. Kvinnorna deltar inte aktivt i något 

föreningsliv medan de flesta av männen spelar fotboll på fritiden. De som inte deltar i 

föreningslivet har i alla fall uppfattningen att det skulle vara bra för dem att kunna skapa 

kontakter på det sättet. 

De är alla i sådan ålder att de har någon tidigare utbildning från hemlandet, alla har dock inte 

fullföljt sina studier. De flesta har även arbetat i sitt hemland, fast ingen av dem har i Sverige 

varit anställd inom samma yrke som de varit innan migrationen. Vissa har en yrkesutbildning 

medan andra pekar på att i deras hemland sker inte utbildning till ett yrke på samma sätt som 

här i Sverige. Istället lärs yrket ut genom praktisering på arbetsplatsen.  

“Så i mitt hemland, man 

 kan säga att jag är utbildad, för att jag har jobbat fem-sex år” 

Arbetssökande   

Av intervjuerna har framkommit att de arbetssökande alla har sökt ett antal anställningar hos 

olika arbetsgivare under sin tid i Sverige, med varierande framgång. Det bemötande som de 

själva hittills uppfattat att de har fått från de arbetsgivare de har träffat har varit bra, även om 

många av de arbetssökande samtidigt berättar att de har haft svårt att få de arbeten som de har 
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sökt. Ofta har arbetsgivarna svarat att det inte finns några jobb att få just vid det tillfället, utan 

”man ska vänta och se om det blir något ledigt senare”. 

De arbetssökande berättar att de uppfattar Arbetsförmedlingens och kommunens åtgärder för 

att underlätta inträdet till arbetsmarknaden som fungerande och bra, men flera informanter 

redovisar ändå att det finns ännu mer som kunde göras. I de flesta fall förefaller 

kontaktpersoner vid antingen Integrationsenheten eller vid Arbetsförmedlingen vara det stöd 

de arbetssökande nyttjar för att få hjälp med att söka arbete, fast inte samtidigt vid båda 

instanserna. Vilken av dem som respektive individ har valt att använda sig av beror sannolikt 

på vilken av dem som kontakt först har tagits med, eftersom både Integrationsenheten och 

Arbetsförmedlingen uppfattas som väl fungerande och som en god hjälp av dem som själva 

använder deras stöd. Ett par av dem som får sitt stöd genom Integrationsenheten har ”hört” att 

det är lång kö vid Arbetsförmedlingen och att det inte går att räkna med att få så mycket hjälp 

därifrån, medan de som verkligen brukar träffa en handläggare där själva är mycket nöjda. 

5.1.2 Faktorer som försvårar inträdet till arbetsmarknaden 

De arbetssökande uppger i intervjuerna att de ser en mängd olika orsaker till att det kan vara 

svårt att få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Flera av de intervjuade uppger bland 

annat att bristande språkkunskaper kan vara ett problem och att arbetsgivarna kräver att 

arbetstagarna har rätt utbildning. Genom att umgås med svensktalande på fritiden skulle 

kunskaper i svenska språket kunna utvecklas, samtidigt som de intervjuade vilka själva 

upplever att de har språkproblem uppger att de oftast tillbringar sin fritid i bostaden och inte 

umgås med svenskar. Någon har även uppfattat att problemet med att få en anställning helt 

enkelt ligger i att de är invandrare utan att kunna ange vad i detta som gör att det är svårt att få 

en anställning. Flera av de arbetssökande berättar att de anser att det är svårt att få jobb som 

arbetssökande med utomeuropeiskt ursprung. De har dock inte funderat närmare på 

anledningen.  

”Ja, för mig, jag känner, det som att… för invandrare, det är jättesvårt att få arbete” 

Arbetssökande  

Av de mer preciserade anledningarna till svårigheter att få anställning nämner de intervjuade 

behov av körkort, problem med att läsa och förstå innebörden av platsannonser och att det just 

nu är lågkonjunktur. Några informanter anser även att arbetsgivarna på ett bättre sätt skulle 

kunna bilda sig en egen uppfattning om deras lämplighet ifall det gavs en möjlighet att träffas, 
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så de arbetssökande upplever problem med att på egen hand lyckas bli kallade till intervjuer 

med arbetsgivare eller att praktiskt få visa vilka färdigheter de har. 

5.1.3 Faktorer som underlättar tillträde till arbetsmarknaden 

5.1.3.1 Språk  

De arbetssökande har haft olika anledningar till att de har strävat efter att lära sig svenska. 

Flera av de intervjuade anger att förmåga att kunna kommunicera med arbetskamrater och 

andra på svenska ofta är en förutsättning för att få arbete. 

”Svenska språket är jätteviktigt när man söker jobb. Jag har tur, jag kommer från turistland” 

Arbetssökande med flera olika tidigare anställningar i hemlandet 
 

Någon uppger istället att de redan från början haft som mål att fortsätta studera och därför 

tidigt ville lära sig svenska. En av de intervjuade kunde ingen svenska vid sin första 

provanställning, men lärde sig under praktiktiden bland annat genom umgänget med sina 

kolleger på den nya arbetsplatsen. 

5.1.3.2 Utbildning  

De arbetssökande är också överens om behovet av utbildning för att lättare kunna få ett 

arbete. Genom sina kontakter med Integrationsenheten eller Arbetsförmedlingen har de 

förstått att den svenska arbetsmarknaden ställer krav på att kompetenser kan styrkas för att få 

en anställning, samtidigt som en utbildning från hemlandet sällan går att redovisa på det 

sättet. Ofta sker inlärningen av yrkeskunskaper genom praktik på arbetsplatsen. Även om 

någon formell utbildning därför kanske inte är möjlig att redovisa, finns ofta en önskan att för 

en arbetsgivare få visa att arbetet behärskas.  

”När jag praktiserar, får jag jobba och visa vad jag kan…” 

Arbetssökande   

De intervjuade som har sökt ett flertal anställningar men av olika skäl fått höra att det inte 

finns något arbete för dem just nu börjar förstå att intyg som visar arbetsgivaren att de har den 

kompetens som är efterfrågad skulle öka möjligheterna att få en anställning. 

”Men kanske utbildning, om jag kanske får bättre utbildning, då kommer jag att lyckas…” 

Arbetssökande   
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De intervjuade arbetssökande inser att det rådande ekonomiska läget är ett lämpligt tillfälle att 

vidareutbilda sig inför en kommande högkonjunktur när arbetskraft åter blir efterfrågad. 

 

”Och en lågkonjunktur är den bästa tid för en person som vill ha utbildning också…” 

Arbetssökande som har bott i Sverige i två år 

Någonting annat som för en nyanländ kan vara svårt att förstå är varför den tidigare 

utbildningen inte går att använda i Sverige. Att utbildning från det tidigare hemlandet plötsligt 

inte är någonting värd och kanske måste genomföras en gång till upplevs, fullt naturligt, som 

väldigt frustrerande. 

”Allt jag har gjort och allt jag har läst, för att jag inte kan språket här så är allt 

bortkastat…” 

Arbetssökande  

I de arbetssökandes berättelser har det genomgående framkommit att de verkligen vill och 

försöker få ett arbete. 

”För det är bra att jobba, inte stanna bara hemma, eller vänta på pengar… Jag är stark, jag 

är ung också, jag måste jobba…” 

Arbetssökande  

5.1.3.3 Kontakter  

Av intervjuerna framgick att huvuddelen av de arbetssökande har uppfattningen att kontakter 

är av avgörande betydelse för att komma i kontakt med en arbetsgivare som verkligen är 

intresserad av att anställa någon med de kompetenser som den arbetssökande har. Samtidigt 

finns en medvetenhet om svårigheterna att som migrant skapa ett kontaktnät på en ny ort. Vid 

Arbetsförmedlingen är personalen också väl medveten om detta och arbetar för att underlätta 

för de arbetssökande att få hjälp med det kontaktnätverk som kan ge dem tillgång till möten 

med arbetsgivare som önskar anställa arbetskraft. 

”Jag kan säga 80 procent… av jobb man får, det är kontakter…” 

Arbetssökande  
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5.1.3.4 Andra förslag på åtgärder för att underlätta för arbetssökande 

I samtalen med arbetssökande framfördes några andra förslag än de ovan nämnda som skulle 

underlätta integration på arbetsmarknaden. Ett exempel som kom fram under intervjuerna var 

att hjälp med att lära sig hur platsannonser ska läsas och de arbeten som annonseras via dessa 

ska sökas vore bra. Flera arbetssökande berättar att det kan vara svårt att förstå vilken typ av 

arbetskraft som en arbetsgivare söker eller vilken utbildning de sökande bör ha, och även hur 

en ansökan ska gå till och vissa praktiska tips om hur arbetssökande bör agera vid eventuella 

anställningsintervjuer skulle vara till hjälp. De arbetssökande efterfrågar även vägledning så 

att arbetsmarknaden kan ta tillvara den kunskap som de har. 

De arbetssökande har berättat att de i flera fall ser att arbetsgivarna lättare skulle kunna bilda 

sig en uppfattning om vilka kunskaper och färdigheter de har om de fick möjlighet att träffas, 

så ett aktivt stöd för att bli kallad till intervjuer med arbetsgivare eller för att få en prova-på-

plats är åtgärder som de arbetssökande själva i intervjuerna uppger skulle hjälpa migranter att 

få en anställning.  

Några av de arbetssökande framförde vid intervjuerna idéer om att det borde vara möjligt att 

ta fram lösningar som anpassas efter individens behov och som, beroende på tidigare 

utbildning och erfarenhet, kan variera en hel del i omfattning. 

Ett förslag som framfördes vid en av intervjuerna var att Integrationsenheten borde ta fram en 

trycksak på olika språk för att dela ut till nyanlända. I den skulle migranter på sitt hemspråk 

kunna få information om hur samhället fungerar i Sverige för att undvika de missförstånd som 

utan information skulle kunna uppstå. 

5.1.4 De arbetssökandes uppfattning om sin situation 

De arbetssökande uppfattar själva sin situation som förhållandevis positiv. Under intervjuerna 

berättar informanterna att de alla uppfattar att de kommer att få ett arbete någon gång i 

framtiden och att ett arbete skulle innebära att många av de problem migranter kan ställas 

inför skulle bli mindre. Att inte ha något arbete utan bara vänta på ersättning från 

socialnämnden beskrivs som att det inte är något bra liv. 

“Om jag har inte jobb, jag kan göra ingenting… jag kan inte leva bra…” 

Arbetssökande   

Samtidigt är de intervjuade medvetna om att ekonomin är ansträngd just nu för både privata 

företag och statliga eller kommunala arbetsgivare, men de ser lågkonjunkturen som någonting 
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övergående och försöker skapa förutsättningar för att kunna få ett arbete när arbetsmarknaden 

har blivit bättre.  

De intervjuade som ännu inte har fått några kontakter i Sverige beskriver sina dagar som 

enformiga. 

”Vi går bara i skolan, efter skolan vi går hemma… stannar hemma, tittar på tv… Internet… 

det är så, jag har inte så många kompisar…” 

Arbetssökande  

De av informanterna som saknar kontakter upplever inte själva att de är isolerade, fast anger 

att ett utökat umgänge med svensktalande skulle vara utvecklande för språkkunskaperna. För 

att kunna lära sig svenska beskriver informanterna att de behöver komma i kontakt med 

svensktalande som de kan diskutera med på svenska. Genom att bara stanna hemma och se på 

tv eller använda Internet kommer inte språkkunskaperna att förbättras. På praktikplatser, 

arbetsplatser eller på andra ställen där möten med svenskar sker, ges också möjligheter att 

utveckla språket. Den tid då det inte finns något krav på närvaro i skolan tillbringar många av 

de arbetssökande ändå istället i hemmet.  

5.2 Handläggare vid Arbetsförmedlingen och Integrationsenheten 

I följande kapitel redovisas intervjuer med handläggare vid Integrationsenheten vid Bodens 

kommun och Arbetsförmedlingen. 

5.2.1 Situationen på arbetsmarknaden för utomeuropeiska migranter 

 

”Du har inte ett kontaktnät, du har inte relevant utbildning, du har inte riktigt bra språk som 

gör att du kan ta dig fram. Och då är det de bitarna man ska åtgärda, inte att du är somalier” 

Handläggare Arbetsförmedlingen  

 

De handläggare som jag har intervjuat beskriver hur migranter som får uppehållstillstånd och 

placeras i Boden därefter hänvisas till kommunens Integrationsenhet, där de genomför ett 

program med svenska för invandrare (SFI), samhällskunskap och så småningom praktik på 

arbetsplatser, allt med slutmålet att få en egen anställning på den lokala arbetsmarknaden. 

Vid intervjutillfället i april 2009 fanns 122 personer, inräknat både barn och vuxna, som var 

utomeuropeiskt födda med uppehållstillstånd i Boden och inskrivna vid Integrationsenheten. 

Där är de inskrivna under sina första två år i landet och går då en introduktionskurs samtidigt 
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som kommunen ger dem ett försörjningsstöd, som är lite högre än Socialförvaltningens 

bidrag, förutsatt att de deltar i de aktiviteter som enheten anordnar. Av dem som var inskrivna 

vid Integrationsenheten befann sig sju personer i egen försörjning, tretton på instegsjobb och 

arton i praktik. 

Handläggaren vid Arbetsförmedlingen beskriver i sin tur hur det samtidigt fanns 240 

utrikesfödda registrerade som arbetssökande vid lokalkontoret i Boden, varav knappt 200 

bedömdes vara födda utanför Europa. Arbetsförmedlingens statistik skiljer inte på nationalitet 

för arbetssökande som inte är svenska medborgare. 

Enligt de intervjuade handläggarna samordnas i Bodens kommun den verksamhet som 

Migrationsverket, kommunens Integrationsenhet, SFI och Arbetsförmedlingen bedriver för att 

integrera migranter på arbetsmarknaden, något som handläggarna själva uppfattar inte är så 

vanligt och som har uppmärksammats på andra håll. Samtidigt skiljer arbetsförmedlingarnas 

arbetssätt mellan små kommuner och större kommuner. Arbetsförmedlingens personal uppger 

under intervjun att det finns en risk för att mer byråkrati uppstår i större organisationer. 

Arbetsförmedlingen genomför kontinuerligt utvärderingar för att förbättra processen eller för 

att göra den snabbare. Även detta, berättar handläggaren vid intervjun, kan vara lättare i en 

liten kommun där det alltid finns ett närmare samarbete mellan handläggare och företag som 

gör det mesta enklare. Arbetsförmedlingens personal försöker också sträva efter att de 

arbetssökande kan få behålla samma handläggare över tiden, för att undvika att en ny 

förtroendeskapande process måste påbörjas igen. 

För att få ut utomeuropeiska arbetssökande på arbetsmarknaden använder handläggarna vid 

Arbetsförmedlingen praktikplatser som de själva får via kommunen och Migrationsverket. En 

person vid Integrationsenheten arbetar på heltid med samordning av praktikplatser.  

Syftet med hela verksamheten vid mottagningen av de nyanlända är, enligt vad som har 

framkommit av mina intervjuer, att så snart som möjligt ge dem möjligheter att lära sig 

svenska och kunna förstå hur det svenska samhället fungerar. Efter en kartläggning över 

vilken bakgrund och utbildning de nyanlända migranterna har och vad de tidigare har arbetat 

med blir nästa steg att hitta en praktikplats som ger möjligheter att lära sig hur den svenska 

arbetsmarknaden fungerar och vilka krav som ställs på en anställd. Slutligen är målet att så 

fort som möjligt komma åt ett eget arbete. 



 42   

5.2.1.1 Problemområden på arbetsmarknaden 

Ett identifierat problemområde är att utomeuropiska arbetssökande ofta saknar tillräckliga 

kunskaper i svenska. De flesta arbetsgivare ställer krav på att de personer som ska anställas 

har sådana språkkunskaper att de kan kommunicera med arbetskamrater och med kunder eller 

att de kan förstå eventuella säkerhetsinstruktioner som finns vid företaget. Ibland kan då den 

arbetssökande själv känna att anledningen till att det är svårt att få arbete är just bakgrunden 

som migrant, medan det i själva verket ofta är språkkunskaperna som begränsar dem. 

 

”Att man inte tror att man är diskriminerad för att man är invandrare, för att det är väldigt 

lätt att vilja skylla på det, men många gånger handlar det om att man brister i sin 

svenskakunskap” 

Handläggare vid Integrationsenheten  

 

Arbetsförmedlingens handläggare berättar att arbetsgivare kan uppfatta att en utomeuropeisk 

arbetssökande som ges en praktikplats vid företaget skulle kräva en handledare under stor del 

av tiden, vilket gör att de ser det som ett bortfall i produktionen. Arbetsgivarna har i sig 

ingenting emot invandrad arbetskraft, men att upplåta en praktikplats uppfattas samtidigt 

kräva handledning från den ordinarie personalen och innebär därför ekonomiska nackdelar. 

Handläggarna uppger att de inte har upplevt någon öppen form av diskriminering av 

migranter som arbetskraft, bara att arbetsgivarna ibland har haft uppfattningen att det skulle 

underlätta för dem att istället anställa någon med svenskt ursprung. 

”’Jo, nog kan vi ta en praktik, men inte någon invandrare’, det har jag aldrig hört” 

Handläggare Arbetsförmedlingen  

Även om de flesta arbetsgivare är positivt inställda till migranter som arbetskraft är migranter 

samtidigt inte att betrakta som någon homogen grupp där alla medlemmar uppträder likadant. 

I gruppen migranter finns självklart även någon som vid något tillfälle har råkat missköta sig 

på någon arbetsplats, vilket såklart även inträffar bland arbetskraft med svenskt ursprung. 

Handläggarna vid arbetsförmedlingen har då upplevt att det väldigt lätt kan tolkas som att 

hela gruppen migranter kan förutsättas agera på likartat sätt. Arbetsgivarna använder någons 

tidigare misstag på en praktikplats som argument för att inte anställa andra arbetssökande med 

utländsk bakgrund. Vid intervjun med Arbetsförmedlingens personal beskrivs målande hur en 

arbetsgivare skulle kunna uttrycka sig generaliserande och stigmatiserande om arbetssökande:  

”Ja, men vi kan inte anställa, du såg ju hur det gick den där gången…” 
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Ett annat problem som handläggarna uppfattar kan finnas är inom området utbildning. För den 

som kanske hastigt tvingats lämna sitt hemland kan handlingar ha blivit kvar vid flytten och 

många kan inte längre få tag på sina betyg. De kan inte visa vilken utbildning de har sedan 

tidigare och får då istället läsa utbildningen igen. Vid Arbetsförmedlingen finns exempel på 

arbetssökande som inte kunnat ges anställning i Sverige för att den utbildning de har gått i 

hemlandet inte har kunnat valideras, och därför istället valt att flytta till England där de har 

kunnat börja arbeta direkt. Där fungerar de utländska betygen de hade inom sitt yrke direkt. 

 

”Därför finns det ju alldeles för många välutbildade taxichaufförer i det här landet, för att 

det är alldeles för krångligt att kunna komma tillbaka till sitt gamla jobb” 

Handläggare Arbetsförmedlingen  

 

Vid Arbetsförmedlingen skulle handläggarna vilja se att det togs fram utbildningar som är 

anpassade för migranter, främst yrkesutbildningar till att börja med. Fast även de som har med 

sig en högskoleutbildning från hemlandet måste, berättar den intervjuade handläggaren, ges 

möjlighet ett snabbare kunna få sin utbildning validerad och kunna komma in på 

arbetsmarknaden. Arbetsgivare är mer villiga att anställa personal som de ser har en färsk 

yrkesutbildning som motsvarar den svenska än att anställa personal som saknar detta. 

5.2.2 Åtgärder som underlättar integrationen på arbetsmarknaden 

”För det hör vi ju också väldigt ofta, att när de är ute och jobbar… de allra, allra flesta,  

så är ju arbetsgivarna väldigt nöjda…” 

Handläggare vid Arbetsförmedlingen 

5.2.2.1 Utbildning  

Kommunen erbjuder SFI och samhällsskola för migranter efter att de anlänt till Boden. För att 

de som redan har någon form av utbildning ska ges tillgång till arbetsmarknaden hjälper 

personalen till att validera betyg och ger vägledning ifall någonting behöver kompletteras 

eller om den tidigare utbildningen är tillräcklig och anställning kan sökas direkt. 

Även Arbetsförmedlingen hjälper arbetssökande migranter att validera sina betyg, bland annat 

hjälper handläggarna dem ofta med att översätta deras handlingar till svenska. Med betyget 

översatt till svenska framgår vilka ämnen som studerats och därefter blir nästa steg att få dessa 

validerade så att de kan jämföras med svensk utbildning. I Sverige är det Högskoleverket som 
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ansvarar för denna process, som av Arbetsförmedlingens personal uppfattas som väldigt 

långsam. Det beskrivs som att nästan alla migranter har någonting som måste kompletteras 

och oavsett tidigare utbildning måste studier genomföras även i Sverige. Ofta kan det 

uppfattas som att migranter läser alldeles för mycket på svenska universitet för att vara helt 

säkra på att utbildningen verkligen ska motsvara den svenska. Arbetsförmedlingens 

handläggare lämnar ett exempel: 

”I princip läser de om sin civilingenjörsutbildning” 

 

I de fall där de arbetssökande inte har någon examen men tidigare har arbetat praktiskt i ett 

yrke i sitt hemland försöker personalen vid Integrationsenheten hitta en praktikplats, med 

förhoppningen att de ska visa sig vara tillräckligt duktiga för att därefter få en anställning. 

Målet är att på olika sätt tillvarata den kompetens de arbetssökande migranterna redan har. 

 

”Man har sålt grönsaker åt sin morfar… på torget… sälja kläder på Åhléns,  

det är ju en… ganska stor skillnad” 

Handläggare Arbetsförmedlingen 

 

En begränsning är då ofta att många arbetssökande säger att de arbetat som bilmekaniker, men 

den praktiska erfarenhet de har kan inte ge dem ett arbete vid ett lokalt företag här, där 

bilmodellerna är helt annorlunda än vad de är vana vid från sin tidigare anställning och som 

dessutom kräver en särskild utbildning. De kan ofta vara väldigt duktiga på många sätt, dock 

så kan den teoretiska bakgrund som krävs saknas. Dessutom kan det vara svårt för den 

arbetssökande att förstå varför inte deras kunskaper från hemlandet skulle vara lika mycket 

värda här i Sverige. 

 

”Vadå papper, papper säger väl ingenting? Jag går dit och visar att jag kan det här jobbet.” 

Arbetssökande  

 

Vid Arbetsförmedlingen och Integrationsenheten arbetar personalen för att på bästa sätt hjälpa 

till med att antingen kunna nyttja en tidigare utbildning eller kunna få en anpassad utbildning 

till ett lämpligt yrke. För dem som inte redan har en utbildning som kan ge anställning ges 

hjälp med att identifiera lämplig utbildning och därefter med att genomföra den. Genom 

kommunen upphandlas utbildningar till exempelvis undersköterska eller lokalvårdare och 
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även en butiksbiträdesutbildning ska starta. Handläggarna berättar att det finns få yrken som 

det går att få tillträde till utan utbildning. Även för lokalvårdare och i restaurangbranschen är 

det idag nödvändigt med utbildning.  

Ett projekt som Arbetsförmedlingen har på gång nu är att samla ihop ett antal arbetssökande 

med utländsk bakgrund för att besöka Utbildning Nord i Övertorneå, där det finns 

utbildningsplatser på ett stort antal yrkesinriktade utbildningar. Som ett första steg får då de 

arbetssökande titta på vad det innebär att gå en utbildning, hur lång tid det tar, hur mycket 

som måste läsas, vilka förkunskaper som krävs och så vidare. Syftet är att få upp ögonen för 

att en utbildning ökar möjligheterna att få ett arbete. 

”Vi vill inte att alla ska bli lokalvårdare och pizzabagare… för det är de jobben som går att 

komma åt utan [utbildning]” 

Handläggare Arbetsförmedlingen 

 

Handläggarna uppger också att det i den lågkonjunktur som råder för tillfället är det ett 

lämpligt tillfälle att gå någon form av utbildning, för att vara klar med sin utbildning när 

konjunkturen vänder och då ha en god chans att få ett arbete. Behovet av utbildning ser 

handläggarna som det mest prioriterade området. 

 

”Den första nöten jag skulle vilja lösa, det har vi ju redan pratat om, det är det här med 

validering av utländska utbildningar” 

Handläggare Arbetsförmedlingen 

5.2.2.2 Åtgärder för att ge anställning 

Vid Arbetsförmedlingen upplever personalen fördelarna med att vara en liten kommun, där 

det alltid finns ett närmare samarbete mellan handläggare och företag som underlättar det 

mesta. Det sker ett arbete med att tilldela de arbetssökande praktikplatser som handläggarna 

kommer åt via kommunen eller via Migrationsverket. Både Arbetsförmedlingen och 

Integrationsenheten beskriver samarbetet som väl fungerande och de har ständig kontakt med 

varandra för att i varje enskilt fall kunna nyttja de åtgärder som passar den arbetssökande bäst.  

Arbetsförmedlingen disponerar åtgärder som är speciellt riktade till arbetssökande med 

utomnordisk bakgrund. Bland annat finns så kallade instegsjobb där en förutsättning är att den 

arbetssökande inte har haft uppehållstillstånd längre tid än tre år och inte är medborgare i 

länder inom EU eller EES. Ett annat alternativ som Arbetsförmedlingen använder sig av är 
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arbetspraktik, så kallade pröva-på-platser, som också är specifikt avsedda för denna grupp av 

arbetssökande. I övrigt ger Arbetsförmedlingens handläggare samma service och information 

om lediga arbeten till arbetssökande från utomeuropeiska länder som till alla andra, utöver det 

stöd för att lära sig hur det går till att söka arbeten som migranter har särskilt stort behov av.  

Även vid nyttjande av Arbetsförmedlingens vanliga åtgärder prioriteras utomeuropeiska 

arbetssökande, de kan till exempel kvoteras in till utbildning eller prioriteras när det ska 

tillsättas praktikplatser. När ekonomin nu har blivit sämre vid Arbetsförmedlingen går 

resurserna i första hand till de prioriterade grupperna. En grupp som alltid är prioriterad är till 

exempel långtidsarbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens definition alla över 25 år som har 

varit utan anställning i sex månader. Denna prioritering omfattar även migranter, men 

eftersom de alltid är prioriterade redan från början så finns de i fokus redan från första dagen.  

Arbetsförmedlingen arbetar även med ett särskilt aktivitetsstöd till företag för att anställa 

arbetssökande med utländsk bakgrund och med så kallade instegsjobb, där 75 procent av 

lönen under en period betalas av Arbetsförmedlingen. Det finns även en studievägledare vid 

Integrationsenheten som kan hjälpa de arbetssökande. 

5.2.2.3 Övrigt stöd som ges till utomeuropeiska arbetssökande 

Ibland kan det räcka med väldigt enkla och snabbt genomförda åtgärder för att hjälpa 

arbetssökande. När någon till exempel hör av sig och är på väg till en anställningsintervju kan 

hjälp och information ges med vilken typ av frågor det troligtvis ställs, vilka handlingar som 

borde tas med och så vidare. Personalen försöker med några enkla instruktioner öka 

möjligheterna för den arbetssökande. Även att sammanföra instruktionerna i en så kallad 

”jobbsökarkurs” för att låta så många som möjligt ta del av hjälpen har övervägts. 

5.2.2.4 Andra förslag på åtgärder för att underlätta för arbetssökande 

Vid Integrationsenheten finns en idé som än så länge bara är på planeringsstadiet, att anställa 

någon som enbart arbetar med att coacha utrikesfödda. Vid enheten finns önskemål om att 

kunna anlita en coach och yrkesvägledare som på heltid kan stödja arbetssökande med sådana 

kunskaper om exempelvis det svenska samhället och arbetsmarknaden som arbetssökande 

med utomnordisk bakgrund själva saknar. Även önskemål om att utöka undervisningen i 

svenska finns, då den är av så avgörande betydelse för att kunna få ett arbete.  

För att få tillgång till arbetsmarknaden är ett kontaktnät viktigt och vid Arbetsförmedlingen 

finns en förståelse för behovet av att hjälpa migranter att bygga upp ett eget kontaktnät. Ett 



 47   

sätt att skapa kontakter och samtidigt kunna utveckla sina språkkunskaper skulle kunna vara 

genom olika former av föreningar och fritidsaktiviteter. Inom idrottsrörelsen och 

studieförbunden kan utomeuropeiska migranter komma i kontakt med svenskfödda, 

integrationen underlättas, språket utvecklas och ett kontaktnät som annars vore svårt att 

komma åt skapas. Tyvärr finns, som vanligt, ekonomiska begränsningar. Medlemskap i 

föreningar kostar pengar, vilket det sällan finns möjligheter att få hjälp med då 

föreningsaktiviteter hittills inte har uppfattats som nödvändigt för att få ett arbete. Även 

inflyttade från andra delar av Sverige saknar detta kontaktnät på den nya orten, men de har i 

alla fall tillgång till språket och tidigare erfarenheter av hur kontakter och sociala nätverk kan 

skapas i det svenska samhället.  

Vidare har personalen vid Arbetsförmedlingen uppslag om att genomföra olika riktade 

aktiviteter, till exempel jobbsökarkurser speciellt anpassade för migranter och utformade efter 

individens unika behov. Någon som är nära att kunna få ett arbete, men kanske har några 

brister i till exempel förmågan att kunna göra en bra ansökan, kan på detta sätt hjälpas att 

lyckas.  

Vid Arbetsförmedlingen finns uppfattningen att de utomeuropeiska arbetssökande är 

motiverade och att de ser positivt på sin framtid. 

”Oftast är det lite lättare att motivera invandrare, för de… de vill verkligen, alltså…” 

Handläggare Arbetsförmedlingen  

Handläggarna är även själva positiva och ser fram emot att på bästa sätt få hjälpa de 

arbetssökande att hitta ett arbete. 

”Det är ju så sabla roligt när någon av dem lyckas …” 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion  

Mitt syfte med undersökningen var att se hur arbetssökande som är födda i länder utanför 

Europa upplever situationen på arbetsmarknaden i Boden och vilka åtgärder som kan vidtas 

för att underlätta integration på arbetsmarknaden. De centrala frågeställningarna har varit 

vilken bakgrund utomnordiska arbetssökande har, hur de arbetssökande själva uppfattar sin 

situation, vilka faktorer som försvårar tillträdet till arbetsmarknaden och vilka åtgärder som 

skulle underlätta integrationen på arbetsmarknaden.  

Av intervjuerna och det övriga materialet i studien har framkommit att vägen till det svenska 

arbetslivet inte är lätt. Ett komplicerat regelverk och olika former av förutfattade meningar 

hos de arbetsgivare och tjänstemän som utomeuropeiska migranter träffar på kan innebära 

problem.109 Fördomar, diskriminering och rasism är andra hinder som utomeuropeiska 

arbetssökande kan ställas inför och som medverkar till svårigheter med att kunna ordna en 

egen försörjning och kunna förbättra självbilden.110 

Resultatet visar att strukturell och institutionell diskriminering är företeelser på den svenska 

arbetsmarknaden som kan innebära att utomeuropeiska arbetssökande i högre utsträckning än 

svenskfödda riskerar att drabbas av problem som till exempel att helt sakna arbete, att enbart 

kunna få tidsbegränsade tjänster, att drabbas av arbetsrelaterade hälsoproblem eller att ha en 

sämre arbetsmiljö.111  Möjligheterna att kunna få en anställning som motsvarar kompetensen 

är också sämre än för svenskfödda, liksom möjligheterna till karriär och löneutveckling.112 

Genom både mina intervjuer och övrigt material framkommer att stat och kommun genomför 

många åtgärder för att underlätta integration och för att migranter lättare ska komma in på 

arbetsmarknaden. För att få reda på arbetssökande själva ser på sin situation ville jag intervjua 

arbetssökande i Boden med utomnordisk bakgrund. Med de uppfattningar som framkommit 

vid intervjuerna har jag även kunnat jämföra arbetssökandes uppfattning om vilken hjälp och 

vilket stöd som behövs med de åtgärder som redan genomförs genom Arbetsförmedlingen och 

Bodens kommun.  

                                                 
109 Franzen (1997), 22 
110 Ds 2007: 4. 43-45 
111 de los Reyes, P., (2001), 106-109 
112 Skr 2008/09:24, 20-22 
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Av resultatet framgår att alla intervjuade arbetssökande verkligen vill få ett arbete, något som 

bekräftas av personalen vid Arbetsförmedlingen som till och med uppfattar att det många 

gånger kan vara lättare att motivera migranter än arbetssökande med svensk bakgrund.  

Av mina intervjuer framgår att många migranter uppfattar att ett arbete skulle innebära att 

livssituationen blir mer meningsfull, samtidigt som arbetet skulle ge en möjlighet att själv 

försörja sin familj och slippa den passivitet som kan bli följden av att sakna anställning. 

Motsatsen, att stå utanför arbetsmarknaden, kan på sikt leda till passivitet och utanförskap. 

Det är därför viktigt att arbetssökande ges möjligheter att förändra sin situation och får det 

stöd som behövs för att hitta en anställning. För den som saknar den utbildning som krävs för 

att kunna få en anställning på arbetsmarknaden i Sverige krävs särskilda åtgärder. Ifall inte 

riktade åtgärder ger ett arbete finns behovet av att visa vikten av att investera i den egna 

framtiden och satsa på utbildning för att kunna få ett arbete istället för att fastna i arbetslöshet 

och otrygghet. 

Castle och Millers fyra stadier i migrationsprocessen har varit utgångspunkten i min studie.113 

De består av först en arbetskraftsmigration, därefter en fas där några arbetskraftsmigranter 

stannar kvar i det nya landet och utvecklar sociala nätverk, så en därpå följande återförening 

av familjer och utveckling av etniska samhällen samt till slut en permanent bosättning i det 

nya landet med integration i samhället alternativt en isolering och marginalisering. Dessa fyra 

stadier passar dock inte helt in på alla mina arbetssökande informanter. Vissa av dem har 

kommit till Sverige och Boden som flyktingar och några som ”kärleksmigranter”.114  

Ankomsten till Sverige och den situation som migrant då ställs inför beskrivs av Franzén som 

en ”gigantisk inlärningsuppgift”.115 Ett nytt samhälles normer och värderingar med helt nya 

sociala sammanhang att sätta sig in i och ta till sig innan en arbetsgivare uppfattar migranter 

som tillräckligt attraktiva på arbetsmarknaden. 

Av mitt material har inte framkommit att utrikesfödda arbetssökande i allmänhet skulle ha 

lägre utbildningsnivå än svenskfödda. Den utbildning som utomnordiska arbetssökande har 

med sig kan däremot ofta vara svår att värdera i Sverige. Materialet visar att det som ofta 

saknas är ett formellt betyg eller examen medan en praktisk utbildning på arbetsplatsen istället 

för en examen från genomförd utbildning är vanligare bland arbetssökande från andra länder. 

De arbetssökande i min undersökning har alla sedan tidigare någon form av utbildning och 
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har i vissa fall även arbetat i hemlandet. Ingen av dem har dock i Sverige haft någon 

anställning inom samma yrke som de utbildat sig till innan flytten till Sverige. 

De intervjuade har, beroende på sin bakgrund och sina förutsättningar, olika strategier för att 

kunna få en anställning. Vissa berättar att de planerar att fortsätta sin utbildning i Sverige, 

medan andra istället redan har en utbildning och ser att de genom kontakter kommer att kunna 

få ett arbete eller avser att genom att på praktikplatser kunna övertyga arbetsgivare om att de 

är lämpliga att anställa kunna få ett arbete. 

De intervjuade arbetssökande berättar att de trots allt ser positivt på situationen. Av deras 

berättelser framkommer att den gemensamma uppfattningen är att de i framtiden kommer att 

få ett arbete och att detta skulle innebära att situationen skulle bli bättre. De beskriver 

situationen att inte själv kunna förtjäna sitt uppehälle utan tvingas leva på bidrag som något de 

samtliga ser som någonting icke önskvärt, ett tillstånd de helst vill undvika. 

Under intervjuerna beskriver ingen av de arbetssökande att de befinner sig i någon form av 

isolering, men i något fall framkommer att umgänget inte är så stort utan att den mesta fritiden 

tillbringas i bostaden med tv och Internet. De arbetssökande berättar själva att möjligheterna 

att utveckla kunskaper i svenska skulle öka med ett ökat umgänge med svensktalande.  

En slutsats jag kunde dra efter att ha genomfört mina intervjuer var att det sannolikt inte är 

vanligt att någon själv uppfattar sig som eller anger sig vara isolerad. Ifall umgängeskretsen är 

begränsad till enbart personer från det egna hemlandet skulle dock detta i någon utsträckning 

kunna betraktas som isolering, jämfört med ett mer aktivt deltagande i det svenska samhälls- 

livet. Genom att enbart umgås med ett fåtal från ett eget hemland blir det svårare att uppfattas 

som integrerad i samhället, och då nya multikulturella samhällen inte har utvecklats i Boden 

kan ingen heller anses vara integrerad i sådana. I något fall kan även svårigheter att förstå 

mina frågeformuleringar ha påverkat utfallet.  

Det är väsentligt för de arbetssökandes självkänsla att den optimism de känner vid ankomsten 

till sitt nya hemland med en mängd nya möjligheter inte byts mot passivitet och misströstan 

på grund av alla hinder som gör att de inte kan ta sig in på arbetsmarknaden och hamnar i 

utanförskap.116 

De arbetssökande beskriver att de uppfattar de åtgärder som Arbetsförmedlingen och Bodens 

kommun vidtar för att underlätta tillträdet till arbetsmarknaden som fungerande och bra, fast 
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att det ändå finns ännu mer som skulle kunna göras eftersom de intervjuade ännu inte har fått 

något arbete. 

De individuella faktorer som vid intervjuer med både arbetssökande och handläggare 

framförallt har framförts som hinder för att utomeuropeiska migranter ska få tillgång till den 

svenska arbetsmarknaden, är brister i förmågan att behärska det svenska språket, det faktum 

att deras tidigare utbildning och yrkeskunskaper inte värderas på samma sätt i Sverige samt 

avsaknaden av ett nätverk av kontakter. Även svårigheter med att läsa och förstå 

platsannonser, avsaknaden av ett svenskt körkort och den nu rådande lågkonjunkturen har av 

vissa av de intervjuade arbetssökande framförts som problem.  

Diskriminering har inte tagits upp som någonting de arbetssökande jag har träffat upplever sig 

ha utsatts för, medan någon av de intervjuade arbetssökande framförde åsikten att problemet 

med att få arbete ligger i att de är just migranter. Samtidigt kan arbetsgivare utan att vara 

medvetna om det utsätta arbetssökande migranter för så kallad statistisk eller institutionell 

diskriminering.117 Genom att betrakta arbetssökande med utomeuropeisk bakgrund som grupp 

istället för att se till vilka kompetenser individen har eller genom att företagens vilja att 

anställa ny personal kanske är mindre i en lågkonjunktur blir migranter lätt diskriminerade på 

arbetsmarknaden. 

Enligt allt tillgängligt material i min studie är en förutsättning för att få en anställning på den 

svenska arbetsmarknaden ofta kunskaper i det svenska språket. Innan ankomsten till Sverige 

har man som engelsk- eller fransktalande svårt att inse att kunskaper i något av världens stora 

språk inte skulle vara tillräckliga utan att det behövs kunskaper i ett så litet språk som svenska 

för att få ett arbete.118 Det finns naturligtvis yrken där kunskaper i det svenska språket inte är 

avgörande, till exempel där kollegerna redan pratar samma språk och den anställde inte möter 

några kunder eller då arbetet inte kräver någon mer omfattande kommunikation. Den 

arbetssökande blir dock begränsad i sina möjligheter att hitta en anställning som passar, varför 

språkutbildning för de flesta är den bästa lösningen. 

Behovet av kunskaper i svenska gör att svenskundervisningen enligt alla intervjuade bör 

påbörjas så tidigt efter ankomsten till Sverige som möjligt. Vidare bör inte enbart schemalagd 

tid för undervisning ses som den tid som utnyttjas för att lära sig ett språk. De intervjuade 

arbetssökande beskriver själva hur undervisningen kan varvas med inlärning genom samtal 

med arbetskamrater under praktik, genom umgänge med svensktalande på fritiden och genom 
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att läsa och lyssna på svenska via media. En av de intervjuade som talade bäst svenska har 

själv berättat att det som varit till störst hjälp för inlärningen var att se svenska program på tv.  

De intervjuade är alla överens om att en utveckling av språkundervisningen med metoder för 

att på ett otvunget sätt prata svenska utanför undervisningssituationen skulle underlätta 

integrationen. Mötesplatser där arbetssökande migranter kan umgås med svensktalande under 

enkla former gör att språkkunskaperna förbättras samtidigt som integrationen underlättas och 

risken att hamna i utanförskap kan undvikas. Av resultatet framgår även att utöver detta skulle 

kontaktnät kunna skapas som kan leda till arbete. En idé jag själv fick under en av mina 

intervjuer var att för att driva sådana multikulturella mötesplatser i kommunal regi skulle även 

vissa migranter kunna anställas. Tyvärr blir det då samtidigt en ekonomisk fråga, trots att det 

finns en mängd fördelar för integrationsprocessen. 

Arbetsförmedlingens intervjuade personal beskriver även hur olika former av aktiviteter inom 

föreningar och andra fritidsaktiviteter borde uppmuntras då de ger bättre kunskaper i svenska 

och underlättar skapande av kontakter och nätverk som ger ökade möjligheter till anställning 

och underlättar integrationen. En egen idé jag kommit fram till under arbetet är att en särskilt 

anordnad sådan verksamhet skulle kunna vara ett alternativ för att skapa dessa kontakter och 

skapa situationer där det svenska språket används, exempelvis matlagningskurser och 

liknande utbildningsverksamhet, studiecirklar, idrottsverksamhet eller liknande. 

En annan slutsats angående hur ett nytt språk snabbt kan läras in är att nyttja de särskilt 

utvecklade pedagogiska metoder för språkundervisning som finns. Genom att till exempel 

använda suggestopedi, en metod där eleverna ges rollen som en person som redan behärskar 

sitt nya språk, erbjuder inlärningsprocessen ett mer naturligt sätt uttrycka sig och ett sätt att 

bortse från begränsningarna, vilket ger en snabbare inlärning av ett nytt språk.119 

Av intervjuerna framgår att efter bristande förmåga att använda det svenska språket är ett av 

de största problemen för att få tillträde till arbetsmarknaden hur utrikes födda ska kunna få sin 

utbildning och yrkeserfarenhet värderad. Många gånger har inte någon formell utbildning till 

yrket skett utan de har lärt sig yrket direkt på arbetsplatsen. De arbetssökande som har deltagit 

i undersökningen redovisar också alla en uppfattning om att det i Sverige finns ett behov av 

utbildning för att kunna få ett arbete. 

Problemen med att kunna tillgodoräkna sig utbildning kan antingen bero på svårigheter med 

att värdera en examen efter svenska förutsättningar, att den utbildning som genomförts innan 
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ankomsten till Sverige har skett genom praktik på arbetsplatsen och därför inte tillräckligt 

tydligt finns dokumenterad eller att den yrkesutbildning som har genomförts på grund av 

annorlunda förhållanden helt enkelt inte motsvarar de svenska kraven. Av materialet framgår 

att validering av betyg sker genom Högskoleverket, samt att processen enligt handläggaren 

vid Arbetsförmedlingen tar alldeles för lång tid. En utveckling av hela processen, som innebar 

att migranters tidigare utbildning skulle kunna värderas på den svenska arbetsmarknaden, 

skulle göra en stor mängd kvalificerad arbetskraft tillgänglig.  

En personlig reflektion blir även att problemet för arbetssökande att en formell utbildning 

enligt svenska normer saknas, kanske delvis skulle kunna minskas genom någon form av prov 

inför antagning till individanpassad yrkesutbildning. Detta skulle kunna innebära att tidigare 

kunskaper skulle tas tillvara och utbildningen kunna kortas.  

Ifall en yrkesutbildning redan finns anser de arbetssökande att en arbetsgivare på ett bättre sätt 

skulle kunna bilda sig en uppfattning om deras lämplighet ifall de själva fick möjligheten att 

träffa arbetsgivare för att visa vad de kan. Eftersom ett av problemen är att utrikesfödda ofta 

saknar de nätverk som gör att arbetsgivare kan kontaktas, beskriver både de intervjuade 

handläggarna och de arbetssökande själva, att en effektiv form av hjälp kan vara ett aktivt 

stöd för att bli kallad till intervjuer med arbetsgivare eller för att få en prova-på-plats. Bristen 

på kontakter gör att migranter har ett sämre utgångsläge än den lokala befolkningen, och även 

om inflyttade svenskar normalt inte har något kontaktnät på den nya orten har de ändå bättre 

förutsättningar än utomeuropeiskt födda då de är uppväxta i Sverige och förstår hur samhället 

fungerar och var kontakterna kan sökas.  

Eftersom ett problem kan vara att arbetssökande med utomeuropeisk bakgrund inte kallas till 

anställningsintervjuer, var en slutsats jag drog av materialet att metoder där arbetsgivarens 

representanter enbart ser de sökandes bakgrund och meriter, men inte namnen, skulle kunna 

innebära ökade möjligheter att få träffa företrädare för arbetsgivaren och därmed en möjlighet 

att få visa att de gällande kraven för anställning uppfylls. 

Av tidigare forskning framgår att framgångsrika projekt för att underlätta för migranter att få 

en anställning som motsvarar tidigare utbildning, har alla innehållit den länk mellan individen 

och företaget som är så svår att själv komma åt för en migrant utan egna kontakter och 

nätverk.120 
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Alla arbetssökande har olika bakgrund och förutsättningar på arbetsmarknaden, inte minst de 

arbetssökande med utomeuropeisk bakgrund som ofta har behov av individuellt anpassat stöd. 

Av resultatet framgår att för att framgångsrikt handleda den arbetssökande behöver hänsyn tas 

till den arbetssökandes utbildning och språkkunskaper samt till de varierande behoven för en 

fortsatt karriär inom ett tidigare yrke. Ett första problem blir då att som handläggare 

identifiera dessa behov. Några av de arbetssökande framför själva idéer om att det borde tas 

fram lösningar som anpassas efter individens behov utifrån tidigare utbildning och erfarenhet. 

Både intervjuade handläggare och arbetssökande beskriver hur andra praktiska stödåtgärder 

för att hjälpa den som är ny på den svenska arbetsmarknaden är att få lära sig att läsa 

platsannonser och söka de arbeten som annonseras via dessa.  

Genom kommun och Arbetsförmedling används för arbetssökande med utomeuropeisk 

bakgrund praktikplatser för introduktion på arbetsmarknaden och för att ge en möjlighet att 

utveckla kunskaperna i svenska språket. Vid utformningen av praktikplatser tas hänsyn till 

individens förutsättningar och tidigare kunskaper. Samtidigt visar resultatet att det krävs en 

medvetenhet om att en för lång period i ett yrke under den egna kompetensnivån kan leda till 

ett fastnande i lågavlönade anställningar och uteblivna möjligheter att använda kompetenser 

på arbetsmarknaden.121 Rätt använda är praktikplatser ett bra instrument för att påskynda 

integrationen och ge möjligheter till anställning, men som även regeringen påpekar är mindre 

lämpligt utformade introduktionsinsatser inte effektiva som åtgärder.122 

Många av åtgärderna som framförs som önskvärda av de arbetssökande eller framförs i det 

övriga materialet i undersökningen, genomförs redan genom kommunens Integrationsenhet 

och Arbetsförmedlingen. En ytterligare utveckling av språkundervisningen med inslag av 

umgänge med svensktalande utanför själva undervisningssituationen, som samtidigt skulle ge 

förbättrade möjligheter till integration i samhället, är en tänkbar åtgärd som skulle underlätta 

för arbetssökande migranter.123 Enligt mina informanter vore även en fortsatt utveckling av 

den process där utländska betyg värderas så att ett resultat snabbare kunde nås önskvärd.  

Att kunna erbjuda mer riktade aktiviteter, som till exempel jobbsökarkurser, är andra åtgärder 

som den intervjuade personalen från Arbetsförmedlingen och kommunens Integrationsenhet 

övervägt. Samtidigt innebär sådana åtgärder att mer resurser måste satsas. 
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Utöver tänkbara åtgärder för att komma in på arbetsmarknaden framfördes även vid en av 

intervjuerna förslaget att det borde tas fram en trycksak med information på olika språk om 

hur det svenska samhället fungerar för att dela ut till nyanlända. Med en sådan skulle 

missförstånd kunna undvikas och integrationen underlättas. 

Alternativet till att få ett arbete, att hamna i mer eller mindre långvarig arbetslöshet, riskerar 

att med värderingar som enligt materialet finns inom många grupper av migranter upplevas 

som förnedrande. Förhoppningar ersätts med uppgivenhet, kontaktsökande med minskade 

sociala aktiviteter och den sociala identiteten med marginalisering. Det finns en risk för 

passivisering och utanförskap. 

6.2 Slutsatser  

Som migrant ställs individen inför en mängd problem vid närmandet av den svenska 

arbetsmarknaden. Utöver fördomar, diskriminering och rasism finns ett regelverk som 

försvårar och förutfattade meningar hos arbetsgivare. Många åtgärder genomförs redan för att 

underlätta integrationen, medan annat fortfarande kan utvecklas. 

En helt avgörande förutsättning för de flesta anställningar på den svenska arbetsmarknaden är 

kunskaper i det svenska språket. Arbetsgivare ställer krav på förmåga att kunna kommunicera 

med kolleger och eventuella kunder, samt där behov finns även ta del av säkerhetsföreskrifter 

och liknande. Självklart finns även anställningar där språkkunskaper inte är något krav, men 

de är få och den arbetssökande blir därför begränsad av sina bristande språkkunskaper. En 

effektiv språkundervisning är alltså någonting som krävs för att skapa förutsättningar för 

integrationen och för de övriga åtgärderna. 

Att migranters utbildning och yrkeskunskaper inte värderas är ett stort problem. Själva 

processen med validering skulle kunna utvecklas och metoder för att bättre kunna använda de 

tidigare kunskaperna tas fram. 

För att nå arbetsgivare är tillgång till ett nätverk av kontakter en avsevärd fördel. Migranter 

saknar ofta detta nätverk och har behov av stöd för att etablera kontakter. Stödet kan ske 

genom åtgärder för att sammanföra arbetsgivare och arbetssökande, men även genom att 

skapa olika former av kontakter med svensktalande. Även mer praktiska åtgärder, som 

jobbsökarkurser och liknande, skulle vara en god hjälp för den som har svårigheter att själv 

kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 
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Att som migrant trots kontinuerliga försök ändå inte kunna få ett stadigvarande arbete, att 

känna att det är avsaknaden av egna kontakter som gör att det sker en utestängning, att 

uppfatta att på grund av byråkrati kan inte den utbildning som redan har genomförts användas 

och att det inte går att få träffa arbetsgivare för att få visa sina färdigheter, innebär en risk att 

istället för den motivation och positiva inställning som finns vid ankomsten kan uppgivenhet 

och passivitet som kan leder till utanförskap och isolering istället uppstå. 

6.3 Avslutning  

Befolkningsrörelser är inget nytt fenomen, de har funnits under lång tid. De stora grupperna 

som migrerat till Sverige efter andra världskriget har kommit som arbetskraft eller flyktingar, 

men även andra grupper som exempelvis anhöriga till personer med utländsk bakgrund finns. 

Idag har ungefär en sjättedel av Sveriges befolkning utländsk bakgrund. I Boden finns 

förhållandevis få personer med utländsk bakgrund, drygt tre procent av invånarna är födda 

utanför Sverige. 

Migrationsprocessen består normalt av fyra delar. Först sker tillfällig arbetskraftsmigration, 

därefter stannar några av dessa första-vågen-migranter och utvecklar sociala nätverk, i nästa 

steg sker en återförening av familjer i det nya landet där etniska samhällen utvecklas, för att i 

den sista fasen slutligen innebära att den nya bosättningen permanentas. Då sker antingen en 

integrering i samhället eller en marginalisering och isolering.124 

Omställningen att komma till ett nytt land för att starta ett nytt liv är stor. Att sätta sig in i ett 

nytt lands normer och värderingar är en gigantisk inlärningsuppgift. För att få ett arbete måste 

migranter lära sig svenska, samtidigt som deras tidigare meriter inte räknas på grund av den 

svenska arbetsmarknadens regler. Dessutom saknar migranter ofta det nätverk som gör att 

kontakter med arbetsgivare kan tas. 125 

De intervjuade arbetssökande migranterna ser alla positivt på sin situation och på framtiden. 

De tror alla att de kommer att få jobb, de har alla en utbildning från hemlandet och samtidigt 

svårt att få arbete. Ingen av dem upplever sig isolerad. Områden som de själva beskriver som 

viktiga för att få ett arbete är förmåga att kommunicera på svenska, en utbildning som visar att 

de behärskar det jobb de söker och kontakter som möjliggör att de kan träffa arbetsgivare. 

Andra problemområden är att migranter ofta har en praktisk utbildning som inte ger formell 

kompetens och är svår att värdera på den svenska arbetsmarknaden. 
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Vid Bodens kommun ansvarar Integrationsenheten för mottagningen av migranter. Genom 

SFI och samhällskunskap följt av praktik eller fortsatta studier introduceras migranter i 

samhälls- och arbetslivet. Personlig kännedom av individerna och samarbete med lokala 

företag och Arbetsförmedlingen gör att platser för praktik kan identifieras.  

En tidig start på svenskundervisningen, en förbättrad process för att värdera utländsk 

utbildning, anpassade yrkes- och teoretiska utbildningar som tar hänsyn till individens 

förutsättningar och stöd med det nätverk som migranter saknar är åtgärder som hjälper 

migranter att komma in på arbetsmarknaden. Praktiska åtgärder som jobbsökarkurser och 

andra riktade aktiviteter eller coacher för arbetssökande migranter är annat som skulle hjälpa. 

Långvarig arbetslöshet riskerar annars att ersätta motivationen och den positiva inställning 

som finns vid ankomsten med uppgivenhet och passivitet som kan leda till utanförskap och 

isolering. 

6.4 Fortsatt forskning 

Denna undersökning har genomförts under relativt kort tid och det omfattande materialet har 

inneburit att jag fått avgränsa mig till de arbetssökandes situation. Det finns dock fortfarande 

en stor mängd områden där fortsatt forskning skulle vara intressant. Att exempelvis fokusera 

på hur handläggarnas situation ser ut, hur situationen utvecklas på arbetsplatsen för de 

migranter som har ett arbete eller hur språkundervisningen skulle kunna utvecklas vore andra 

intressanta aspekter att belysa. 

Avslutningsvis finns det även hoppfulla aspekter på det mångkulturella samhället. I en artikel 

i Västervikstidningen skriver bland annat kulturministern under rubriken ”Mångfald är 

framtiden” om hur kulturen avspeglar den stora mängden av befolkningen som har utländskt 

ursprung. Genom kulturen ska utanförskap kunna undvikas och mångfalden tas till vara. 

Kulturministern skriver själv hur ansträngningar ska göras för att få in mångfalden på scener, i 

salonger, på museer och på filmduken. Mångfald och interkulturellt samarbete ska bli 

självklart i Sverige. 

Kulturen har alltid fått influenser utifrån, men medan idéer och upplevelser tidigare tog lång 

tid för att röra sig mellan länder sprids konst och kultur idag runt världen i snabb takt med ny 

teknik och befolkningsrörelser mellan länder. Att vi lever i ett globalt och mångkulturellt 

samhälle ska enligt kulturministern avspeglas i kulturlivet. Internationell kompetens och 

nätverk som redan finns här ger mångfald, valfrihet och höjd kvalitet i kulturen. 
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Kulturministern skriver: ”Mångfald är helt enkelt nödvändigt för att följa samtiden in i 

framtiden!” Hon avslutar med att ange att regeringen har anslagit ytterligare 10 miljoner 

kronor per år från 2008 för att öka den etniska och kulturella mångfalden, ett av de viktigaste 

områdena för kulturpolitiken.126 

 

 

 

 

                                                 
126 Adelsohn Liljeroth, L. &  Rock, Y. ”Mångfald är framtiden!”, Västervikstidningen, 23 juli 2007 
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Intervjuguide arbetssökande 
 
• Vilken bakgrund har de arbetssökande från utomeuropeiska länder som inte kommer in på 

arbetsmarknaden i Boden? 

- Hemland 

- Ålder 

- Familj i Sverige, om inte – finns familjen kvar i hemlandet? 

- Hur länge i Sverige, i Boden? 

- Bostad 

- Utbildning från hemlandet, utbildning i Sverige 

- Språkkunskaper, svenska, andra språk 

• Hur aktivt söker utomeuropeiska arbetssökande arbete?  

- Hur länge som arbetssökande  

- Sökta arbeten, typ av arbete och antal sökta anställningar 

- Hur ofta 

• Vilka svar får utomeuropeiska arbetssökande från arbetsgivare i Boden? 

- Svar från arbetsgivare, bemötande  

- Typ av svar, svar på alla eller på andel av ansökningar 

• Vilken uppfattning har de arbetssökande själva om sina behov?  

- Vilken hjälp från arbetsförmedlingen/kommunen/annat 

- Vilka andra former av hjälp tycker de att de kunde få? 

- Vilka åtgärder tror de skulle behövas för att få anställning 

• Hur ser de som under en längre tid stått utanför arbetsmarknaden på sin egen situation?  

- Vilken uppfattning har de om den situation de befinner sig i?  

- Bedömer att de kommer att få arbete eller inte?  

- Vad tror de själva att det är som gör att de inte får anställning? 

- Ser de några andra alternativ än att få ett arbete? 

- Hur aktivt deltar de i föreningsliv, idrott, utbildning, andra aktiviteter? 



    

Intervjuguide handläggare 
 
• Vilken är din titel eller befattning? 

• Antal utomeuropeiskt födda arbetssökande i Boden 

- Hur många utomeuropeiskt födda med uppehållstillstånd finns i Boden just nu? 

- Hur många av dem är arbetssökande? 

- Antal förvärvsarbetande? 

- Antal studerande eller i annan verksamhet? 

• Vilken hjälp får arbetssökande utomeuropeiska invandrare? 

- Vilken hjälp får utomeuropeiska arbetssökande från kommunen/arbetsförmedlingen?  

- Är hjälpen tillräcklig eller finns annan form av hjälp som skulle underlätta?  

- Hur snabbt sätts någon särskild hjälp för arbetssökande invandrare in? 

- Finns det någon plan för detta vid kommunen/arbetsförmedlingen? 

- Vad går åtgärderna ut på? 

- Hur tar ni tillvara på yrkeskunskaper och annan utbildning från hemlandet? 

- Vilken hjälp kan de med yrkesutbildning få av kommunen/arbetsförmedlingen? 

- Finns planer att införa andra former av hjälp? Vilken hjälp skulle då införas? 

• Hur många har fått anställning genom kommunens/arbetsförmedlingens hjälp? 

- Antal som fått anställning? 

- Typ av anställning? 

• Hur är kommunens/arbetsförmedlingens hjälp till utomeuropeiska arbetssökande 

organiserad? 

- Hur många arbetar med detta vid kommunen/arbetsförmedlingen? 

- Hur är personalen som arbetar med detta organiserad? 

- Finns planer på att utöka organisationen? 

 


