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Sammanfattning

Vi står inför en generationsväxling på arbetsmarknaden då många av de som arbetar idag 

kommer att gå i pension inom några år. Detta kommer att innebära att det blir en brist på

arbetskraft i vårt samhälle. Invandrare utgör idag en stor del av invånarna i Norrbotten och 

studier visar på att det är ofta svårt för dem att få arbete. En snabbare arbetsmarknads-

etablering för invandrare skulle vara av största vikt då de kommer att behövas på 

arbetsmarknaden för att fylla det gapet som kommer att uppstå. Utifrån detta perspektiv har 

jag undersökt invandrares etablering på arbetsmarknaden i Norrbotten. Syftet med denna 

undersökning var att identifiera möjligheter och hinder som upplevs vid invandrares 

etablering på arbetsmarknaden, både ur invandrares och ur arbetsgivares perspektiv.

Undersökningen är kvalitativ och det är genomfört åtta intervjuer, fyra med invandrare och 

fyra med arbetsgivare. Detta gjordes för att få en djupare förståelse för möjligheter och hinder 

som upplevs vid etablering på arbetsmarknaden, ur två olika perspektiv. Den teoretiska 

referensramen består av begreppen; kommunikation, organisationer, sociala nätverk, normer 

och värderingar.

Resultatet visar på att det största hindret för en snabb etablering är språket, men språket är 

också en möjlighet. Kan du språket har du lättare att få arbete, kan du inte språket så är det 

mycket svårare. Den största möjligheten för en snabb etablering är att ha sociala nätverk och 

därmed ha referenser. Invandrarna hamnar i en komplicerad situation, för att få arbete måste 

de kunna språket, för att lära sig språket måste de få komma ut på arbetsmarknaden och få den 

dagliga språkpraktiken som arbetet ger.

Nyckelord; invandrare, integration, arbetsmarknadsetablering
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Abstract

In a few years there will be a generation shift on the labor market, as a considerable number 

of people who now work will be retiring. This will result in a shortage of working people.

Immigrants make up a considerable part of the total number of inhabitants in Norrbotten

today. However, studies shows that it is often difficult for them to find jobs. A better labor 

market establishment process among immigrants could be of high importance in terms of 

filling the coming labor market gap. From this perspective I have carried out a study on

immigrants and their labor market establishment process in Norrbotten. The purpose of the 

study was to identify possibilities and the obstacles in the establishment process.

The study is qualitative and eight interviews have been carried out, four with immigrants and 

four with their employers. This was done to get an understanding regarding possibilities and 

obstacles, from two perspectives. The theoretical frame consists of the concepts of 

communication, organization, social network, norms and values.

The result of the study shows that the language is the largest obstacle for a quick 

establishment, but the language can also be a possibility. If one knows the language it

becomes easier to become employed, if one does not speak the language, it becomes much 

more difficult. The most important factor for a quick establishment is the social framework, 

including having references. It seems immigrants easily can find themselves in a difficult 

situation, where they need to know the language to be able to get a job, at the same time as 

they have a hard time learning the language when they do not have their every day practice, 

which a job provides.

Keywords; immigrants, integration, labor market establishing
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1 Inledning
Detta kapitel innehåller inledning och en presentation av rapportens syfte med tillhörande 

forskningsfrågor samt en precisering av de begrepp som används i rapporten. 

I dag har vi många olika kulturer som lever och verkar i vårt samhälle och med dem kommer 

olika seder, bruk, normer och värderingar, de olika kulturerna ska integreras i vårt samhälle, 

vi med dom och dom med oss. Många av de invandrare som kommer till Norrbotten har 

utbildningar, erfarenhet och kompetens med i sitt bagage, men detta värderas inte alltid på den 

lokala arbetsmarknaden. Statistiken visar att invandrare har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. Efter att ha haft uppehållstillstånd i ett år har 15 procent av männen arbete 

och 5 procent av kvinnorna, efter tre år har 35 procent av männen arbete och 20 procent av 

kvinnorna, dessa siffror visar ett genomsnitt i riket. 1

I den senaste befolkningsprognosen för Norrbotten 2010-02-18, så är det gruppen invandrare 

som står för befolkningsökningen i Norrbotten. Utifrån detta är det viktigt att förstå vilka 

möjligheter och hinder invandrare möter när de ska etablera sig på den norrbottniska 

arbetsmarknaden. Dessutom, står vi inför en generationsväxling på arbetsmarknaden och vi 

kommer att behöva all arbetskraft som finns för att vårt samhälle ska fortsätta fungera. På 

Norrbottensnyheterna i P4 söndagen den 21 mars uppmärksammades vikten av att få in de 

invandrare som kommer till oss på arbetsmarknaden och det fort.

”Den generationsväxling Sverige står inför när 40-talisterna når pensionsåldern och de 

relativt stora ungdomskullarna i 20-årsåldern träder in i arbetslivet, kommer att drabba 

glesbygden hårdast. För glesbygdskommunerna som tappar aktiv befolkning ökar 

försörjningsbördan kraftigt för dem som arbetar, samtidigt som den kommunala ekonomin 

försvagas. Den viktigaste faktorn för att dämpa effekten av generationsväxlingen är att 

förbättra integrationen av utrikesfödda på arbetsmarknaden”.2

                                                     
1 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/59/89/b00c02ea.pdf (2010-02-20)

2 http://www.sr.se/cgi-bin/norrbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=3572530 (2010-03-23)
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Inslaget baserades på en rapport från Arbetsförmedlingen som kom den 19 mars 2010 där de 

skriver att den generationsväxling vi står inför kommer att slå hårt mot hela landet, men med 

olika styrka. Storstadskommunerna och universitetsstäderna klarar sig bäst, medan glesbygder 

och skogslän drabbas hårdast. De menar att den viktigaste faktorn för att dämpa effekten av 

generationsväxlingen är att integrationen av invandrare på arbetsmarknaden måste förbättras. 

Glesbygdskommunerna kommer att drabbas värst, då de tappar i aktiv befolkning så kommer 

försörjningsbördan för dem som arbetar att öka kraftigt och det innebär även att den 

kommunala ekonomin försvagas. Den aktiva befolkningen (18-64 år) som är födda i Sverige 

minskar i hela landet medan de som är födda utom riket ökar. I regioner där de utrikesfödda 

väljer att bosätta sig gynnas befolkningsutvecklingen medan andra regioner får det svårare. 

Kommuner i storstadsregionerna kommer att ha en större befolkningsökning av utrikesfödda 

medan norrlandskommuner kommer att ha ett förhållandevis litet inslag av utrikesfödda. I dag 

består 28 procent av storstadsbefolkningen av utrikesfödda medan det bara är 8 procent 

utrikesfödda i glesbygdskommunerna. Vidare skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport att de 

utrikesfödda har en stor arbetskraftspotential och i och med detta har de en avgörande roll för 

landets ekonomiska utveckling och även för enskilda kommuner. Det är viktigt för kommuner 

i glesbygden med en negativ befolkningsutveckling att göra sig attraktiva, för utrikesfödda, att 

bo och arbeta i (www.arbetsformedlingen.se).

17 mars 2010 antog Riksdagen förslagen i etableringspropositionen och reformen räknas träda 

i kraft 1 dec 2010. Propositionen heter, ”Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering”-

egenansvar med professionellt stöd, syftet med dessa etableringsinsatser är att ge nyanlända 

invandrare förutsättningar för egenförsörjning och stärka ett aktivt deltagande i arbets- och 

samhällslivet” (Prop.2009–10:60). Reformen innebär att staten tar över ansvaret för 

nyanlända invandrare och har huvudansvaret för att de ska kunna integreras i samhället. Detta 

innebär att arbetsförmedlingarna får ett större ansvar för integreringen än vad de har idag. I 

reformen står det att ”Arbetsförmedlingen får ett samordnande ansvar för 

etableringsinsatserna istället för kommunerna”. Enligt reformen ska nyanlända invandrare få 

ersättning från staten, istället för som det är idag då det är kommunerna som har 

huvudansvaret för denna grupps etablering i samhället. Efter dessa etableringsinsatser är 

syftet att de ska kunna försörja sig själva vilket förutsätter en etablering på arbetsmarknaden 

och om detta inte lyckas träder kommunernas ansvar i kraft i form av försörjningsstöd. 
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”Syftet med reformen är att varje nyanländ utifrån sina egna förutsättningar ska få 

professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska och klara sin egen försörjning 

samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige”. 3

För att förstå hur samhället kan underlätta etableringen för de invandrare som kommer till 

Norrbotten så kommer jag att intervjua de som har fått arbete här, hur det har gått till och 

vilka möjligheter och hinder de upplevt? Det kommer så många människor från olika delar i 

världen till oss i Sverige av olika anledningar. Med sig har de kunskaper och erfarenheter som 

vi många gånger inte tar tillvara på, bara för att de som innehar denna kunskap är 

”annorlunda” och inte som oss svenskar. Som statistiken visar på är det viktigt att vända 

trenden så att invandrare fortare kommer in på arbetsmarknaden, då mycket arbetskraft 

kommer att behövs under de kommande åren.

1.1 Syfte 
Syftet är att identifiera möjligheter och hinder som upplevs vid invandrares etablering på 

arbetsmarknaden, både ur invandrares och ur arbetsgivares perspektiv.

1.2 Frågeställningar som har använts för att besvara syftet
 Vilka möjligheter och hinder möter invandrare vid etablering på arbetsmarknaden?

 Vilka möjligheter och hinder ser arbetsgivarna vid invandrares etablering på

arbetsmarknaden?

1.3 Precisering av begrepp
Redovisning av centrala begrepp i denna studie.

Invandrare – ett komplext begrepp då ordet invandrare har kommit att innefatta alla icke 

svenskar som flyttat till vårt land. I denna undersökning kommer jag med begreppet 

                                                     
3 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/59/89/b00c02ea.pdf (2010-02-20)
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invandrare att syfta på de invandrare med utomnordiskt ursprung som har kommit till Sverige

av olika anledningar och fått uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd – är ett tillstånd som en utlänning får för att kunna stanna i ett land som 

denne inte är medborgare i. Detta beslut tas av Migrationsverket eller Utrikesdepartementet. 

Uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen. (1989:529)4

Integration – är en process som leder till att enheter som är skilda från varandra förenas.5

Integrering handlar inte bara om att de som kommer till vårt samhälle ska passas in hos oss 

utan även att vi ska passas ihop med dem.

Sfi - Svenska för invandrare. Undervisning i det svenska språket och det svenska samhället 

som kommunerna är skyldiga att erbjuda nyanlända invandrare.6

1.4 Disposition
I det första kapitlet ges en överblick över det ämnesområde som studerats. Kapitel två 

behandlar invandringens historia i Sverige under 1900 talet och även ett avsnitt om hur det ser 

ut idag, 2010. I kapitel tre visas på tidigare forskning inom området, invandrare och 

arbetsmarknad. Kapitel fyra redogör för den teoretiska referensram som ligger till grund för 

denna undersökning. I kapitel fem finns den teoretiska referensram som är viktig för studiens 

resultat. Kapitel sex behandlar den metod som använts och här diskuteras även de metodval 

som gjorts. I kapitel sju presenteras resultatet av de gjorda intervjuerna. Kapitel åtta innehåller 

diskussionen av det empiriska materialet och den teoretiska referensramen.

                                                     
4 http://www.ne.se/enkel/uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd (2010-04-13)

5 http://www.ne.se/lang/integration/212264 (2010-04-12)

6 http://www.ne.se/lang/sfi (2010-06-02)
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2 Bakgrund
Här redogör jag för invandringens historia i Sverige under 1900-talet och detta för att ge en 

förståelse över hur vårt land tagit emot invandrare under århundradet. Jag visar även hur 

invandringen ser ut idag 2010.

2.1 Invandringens historia
Rekrytering av arbetskraft från andra länder fanns redan i början av 1900-talet. Utbrottet av 

första världskriget 1914 medförde att många länder, även då Sverige begränsade rätten till att 

invandra och bosätta sig i landet, 1917 inför Sverige passtvång. Av hänsyn till den växande 

arbetslösheten på 1930-talet och av rasbiologiska skäl, införs det i Sverige en mycket 

restriktiv utlännings- och invandringspolitik. Andra världskriget medförde att det kom 

flyktingar från våra grannländer och från Baltikum, de gjorde viktiga insatser i skogsarbetet 

men under de sista krigsåren när efterfrågan på industriprodukter ökar övergår många av dem 

till fabrikerna. En stor exportmarknad öppnas för den oskadade svenska industrin efter kriget 

och 1946 föreslår en statlig beredning att Sverige ska ta in arbetskraft från kontinenten genom 

en organiserad överföring. Invandringen under efterkrigstiden saknar helt motstycke i ett 

historiskt perspektiv, före andra världskriget var invandringen under enstaka år som mest 

10 000 personer och de bestod mest av återvändare från USA. I genomsnitt kommer 25 000 

människor till Sverige varje år under de första 15 efterkrigsåren och under 60-talet ökar 

invandringen ännu mer, 1970 var det nära 80 000 som invandrade till Sverige. 1995 blir 

Sverige medlem i EU och får därigenom en gemensam europeisk arbetsmarknad, 

flyktingströmmarna avtar samtidigt främst då läget i f.d. Jugoslavien lugnat sig. 80 000 

utomnordiska invandrare får uppehållstillstånd 1994 i Sverige och 1995-96 är antalet 60 000.

(Johnson, 1997).

2.2 Invandringen i Sverige idag
Sveriges kommuner tog under 2009 emot ca 18 000 invandrare och i år, 2010, beräknas 

23 700 personer behöva en introduktionsplats i landets kommuner. En introduktionsplats

innebär att kommunen som tar emot en invandrare ser till att denne får svenskundervisning 

och olika andra insatser som anpassas efter individuella behov, detta för att etableringen i 

samhället och på arbetsmarknaden ska bli gynnsam för varje person som kommer. Antalet 
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invandare beräknas öka även under 2011. Statistik från Migrationsverket visar att under första 

kvartalet 2010 har 8122 personer sökt asyl i Sverige och i jämförelse med samma period förra 

året så det är en ökning med 52 procent.7

                                                     
7 http://www.migrationsverket.se/info/2056.html (2010-04-13)
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3 Tidigare forskning
I detta kapitel refererar jag till tidigare forskning inom området invandrare och 

arbetsmarknad.

2007 beslutades om en utredning av regeringen att se över och lämna förslag på insatser som 

skulle påskynda och öka möjligheterna till etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända 

flyktingar. Utredare var Monica Werenfels Röttorp och resulterade i ett betänkande -

Egenansvar - med professionellt stöd (SOU, 2008:58). Den resulterade i att flera förslag lades 

fram till stat och kommun i deras hantering av etableringen av invandrarna. (SOU, 2008) I 

korthet blev utredningens förslag så här: 

 Fokus läggs på den nyanländas ansvar för försörjning och utveckling. 

 Introduktionsersättningen ses som lön för utförda uppgifter och är individuell, för att 

stimulera kvinnors fulla deltagande. 

 Den nyanlända är inte bunden till en viss kommun för att få ersättning utan kan och 

ska kunna flytta till en ort där det finns arbete och bostad. 

 Den nyanlända får välja en så kallad lots för att få stöd i introduktionsarbetet. Lotsen 

är ett oberoende konkurrensutsatt företag som får betalt efter prestation. 

 Samhällskunskap införs som en obligatorisk del i introduktionen. 

 Betänketiden utökas från en till sex månader för nyanlända som vill ha hjälp av 

Migrationsverket med att hitta bostad. 

 Tiden för anhöriga till nyanlända utlänningar att ansöka om uppehållstillstånd för att 

ha rätt till introduktion utökas från två till sex år. 

 Genom att staten får huvudansvaret för introduktionen av nyanlända så gäller samma 

system och regler över hela landet. 

 Systemet tydliggör vilken aktör som ansvarar för vilka uppgifter. Därmed är det lättare 

att utvärdera och styra. Varje myndighet ska fullgöra sin kärnuppgift. 

 En skyldighet införs för alla kommuner att ta emot nyanlända. 

 Kommunerna får ett tydligare begränsat ansvar till kommunala uppgifter och slipper 

hanteringen av ersättning till nyanlända. 

 Sfi- och samhällskunskapspeng införs, vilket skapar konkurrens mellan kommunerna. 

 Ersättningen till kommunerna följer individerna i syfte att bättre tillgodose 

kommunernas ekonomiska behov. 
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 Länsstyrelserna får ett utökat ansvar för bosättning. 8

Denna utredning har inte tittat på invandrarnas egen syn på sin situation. Den är utförd utifrån 

ett myndighetsperspektiv, att få till en samverkan av alla aktörer för ett påskyndande av 

etableringsprocessen. 

2007 kom även en licentiatuppsats av Güler Alici som behandlade integration av invandrare 

på arbetsmarknaden. Hon har undersökt invandrares svårigheter att integreras på 

arbetsmarknaden och behandlar främst eget företagande, de svårigheter och möjligheter som 

finns bland olika grupper. Syftet med denna uppsats var att identifiera de faktorer, som 

underlättar och motverkar arbetsmarknadsintegrationsprocesserna. Hon visar på att många 

med utländsk bakgrund blir egna företagare, då det är ett sätt för dem att undvika arbetslöshet. 

Många upplever att de inte hade något annat val än att starta eget. Hon menar att ekonomiskt 

är de integrerade i samhället men på ett personligt plan är företagandet ett nödvändigt ont som 

inte motsvarar de intressen och den utbildning som de har. Hennes slutsats är att betydelsen 

av att komma ut så snabbt som möjligt på arbetsmarknaden är viktig, finns inte anställning att 

få så är egenföretagande en väg in på arbetsmarknaden. Hon visar även på hur viktiga

nätverken är och dess betydande roll i denna etablering på arbetsmarknaden

                                                     
8 http://www.regeringen.se/sb/d/10329/a/106507 (2010-04-26)



15

4 Teoretisk referensram
Detta kapitel presenter den teoretiska referensram som ligger till grund för min forskning. 

4.1 Kommunikation
Kommunikation är ett svårdefinierat begrepp. Själva begreppet kommunikation kommer av 

det latinska ordet, communicare, och det betyder att något blir gemensamt. 

Kommunikation är viktigt att diskutera i en studie om invandrare då det är bland de 

betydelsefullaste verktyg vi människor har när det gäller att förstå varandra, få en gemenskap 

och en känsla av samhörighet. Kommunikation bygger på att två eller flera personer skickar 

olika budskap till varandra och det leder i bästa fall till förståelse. Vi kommunicerar mer eller 

mindre hela tiden under vårt liv och gör det genom tal, skrift, kroppsspråk, gester och genom 

olika former av tecken. Det samspel som uppstår vid kommunikation kan användas för att 

närma sig en annan människa, samt till att skapa närhet och gemenskap (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Nilsson och Waldemarson (2005) menar att kommunikationen handlar 

om information, påverkan, tanke, känsla och är ett sätt att få vår identitet bekräftad. För att 

skapa något gemensamt är det en förutsättning att vi kan hantera språket språkligt, 

psykologiskt och socialt. När vi misslyckas med att prata i okomplicerade samtal riskerar vi 

att tappa självförtroendet och kan börja tvivla på vår sociala förmåga. För att 

kommunikationen ska bli effektiv, säger författarna, krävs det att vi kan göra oss förstådda 

och att vi har en vilja att förstå andra. Kommunikationens sociala funktion är den viktigaste 

och den som tar det största utrymmet då en stor del åtgår till samspel, t ex att etablera och 

säkerställa relationer. Balogun & Hailey (1999) pekar de på att ett av problemen med 

kommunikation är hur informationen uppfattas från en individ till en annan, det en människa 

menar och säger kan tolkas på ett helt annat sätt av den som lyssnar. 

4.2 Organisationer och tillhörighet
Invandrare lämnar sitt hemland och kommer till ett nytt samhälle, i detta nya samhälle har de 

från början ingen tillhörighet i någon organisation. Därför är det av vikt att diskutera dessa 

begrepp i denna studie då de är och kommer att vara beroende av varandra, invandrarna och 

organisationerna. I stort sett har alla människor runt om i världen en tillhörighet till en eller 

flera olika organisationer skriver Ahrne et.al. (2002). Det handlar om tillhörighet i familjer, 
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släkter och medborgarskap men även tillhörighet genom en anställning i ett företag eller ett 

medlemskap i olika frivilligorganisationer. Den tillhörigheten som fås genom att individen är 

med en organisation är av största betydelse för människors livsvillkor och handlingsmönster.

Ur individens synpunkt innebär tillhörigheten formellt att det finns ett löfte om att få komma 

tillbaka och i dennes relation med organisationen den tillhör, en rättighet att bli insläppt och 

vara välkommen tillbaka. Det finns en annan sida av tillhörighet, utestängning. Är man inte 

medlem i en organisation, medborgare eller anställd så är man normalt utestängd. Människor 

bevakar organisationernas gränser och sorterar in de som har rätt att komma in och de som 

ska hållas utanför. Genom tillhörigheten i olika organisationer får människor sin identitet, 

man är någon. Vi ser idag i runt om i världen flera exempel på hur människor utestängs från 

olika typer av organisationer. Dramatiska former av detta är flyktingskap och hemlöshet och 

det är något som har ökat i världen under flera år. Tydligare exempel på utestängning än de 

människor som flytt från krig och förtryck, som far mellan länder som inte vill ta emot dem 

får man leta efter. (Ahrne, 2002)

4.3 Sociala nätverk
Att ha ett socialt nätverk är viktigt för alla människor, att någon vet vem jag är och att jag har 

någon att vända mig till när jag t.ex. är i behov av hjälp. Invandrare som kommer till Sverige 

har inget socialt nät här och det är något som de behöver bygga upp på nytt, därför är det av 

intresse att titta närmare på detta i denna studie. Ett socialt nätverk är en grupp människor som 

jag som individ har kontakt med och vi interagerar med varandra, det kan vara på fritiden eller 

på arbetet. Detta nätverk kan hjälpa individen i olika avseenden, att få ett arbete, att få en 

bostad eller att få vara med på olika evenemang. Ju fler nätverk som vi är med i desto bredare 

kontaktnät får vi. Vi kan inte upprätthålla hur många sociala kontakter som helst, vilket 

innebär att det kan vara klokt välja sitt kontaktnät med omsorg. Har jag många kontakter i 

olika grupperingar av mitt nätverk och har en central position, blir jag betraktad som en viktig 

och central kontakt av andra, vilket i sin tur gör att jag får ett bredare kontaktnät utan någon 

större ansträngning. (Borell & Johansson, 1996)   
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4.4 Normer och värderingar
Dessa begrepp, normer och värderingar, är det som ligger till grund för hur vi människor 

handlar och beter oss i olika situationer. Det handlar om vad vi har med oss från vår uppväxt 

och vad vi anser är viktigt för oss. Det är tänkvärt att ta upp i denna studie om invandrare och 

integration då människor från olika kulturer har olika normer och värderingar. Grundläggande 

för alla kulturer är de uppfattningar och idéer som definierar det som upplevs som värdefullt, 

önskvärt och viktigt. Normer är det som utgör reglerna för det beteende som speglar eller 

inrymmer en kulturs värden. Normer och värderingar samverkar för att forma medlemmarna 

av en kultur, hur de beter sig i sina respektive miljöer. Normer och värderingar varierar stort 

mellan olika kulturer. Våra vardagliga beteenden har sin grund i kulturella normer, 

rörelsemönster, gester och andra uttrycksformer. Normer och värderingar har genom 

individens uppväxt format dennes sätt att vara och uppträda. Olika kulturers uppfattningar gör 

att vi ser olika på olika saker och uppfattar saker på olika sätt. (Giddens, 2003)

4.5 Kulturell mångfald

Till de industriella samhällena har människor med olika kulturella bakgrunder flyttat och 

blandats samman, därigenom har dessa samhällen blivit mångkulturella. För att förstå andras 

kultur, säger författarna, är det viktigt att människor förstår sin egen. Det är inte alltid det 

enklaste då vi tycker att det vi gör och det vi säger är normalt medan det invandrarna, som 

kommer från andra kulturer, gör är konstigt och onormalt. För att bli mer medveten om 

kulturen i det landet som personen kommer ifrån kan vi börja ställa frågor till denne om 

landets vanor och traditioner, därigenom fås förståelse för hur andra kulturer agerar och vi lär 

oss att respektera deras oliktänkande. Kommunikation är det viktigaste verktyget när vi ska 

lära känna en annan kultur från insidan. Författarna säger att var nyfiken och öppen ställ 

frågor, men var även noga att lyssna, blir det missförstånd ställ följdfrågor tills Ni förstår 

varandra. (Neld & Krän, 2006)
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5 Metodologiska överväganden
I detta kapitel beskrivs hur jag gått tillväga i min undersökning, jag diskuterar de val som

gjort och varför jag gjort dem.

5.1 Metodansats

Enligt Thurén (2002) är deduktiv och induktiv ansats det som kan användas vid ett 

forskningsarbete. Valet av ansats beror på om författaren vill bygga sitt arbete på befintliga 

teorier och modeller som är den deduktiva eller om arbetet skall utgå från empiri och därför 

omnämns som den induktiva ansatsen. I början av mitt arbete när jag skrev mina 

forskningsfrågor var min ansats helt induktiv men efter hand började teorier att dyka upp när 

jag läste mer och när jag gjorde mina intervjuer, så min ansats gick mot den deduktiva. Som  

Wiedersheim-Paul och Eriksson (2001) säger så finns det ingen ren induktion, då vi alltid 

studerar verkligheten utifrån den förkunskap vi har. Kombinationen av dessa två ansatser 

kallas för abduktion och det är den ansatsen som jag har i mitt arbete.

En illustration till de två nyckelbegreppen inom vetenskapsteorin, induktion och deduktion 

som visar hur de olika begreppen utgår från teori respektive empiri (Wiedersheim-Paul Finn, 

2001).

Figur 1 - Induktion och deduktion enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (2001 s.220)
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5.2 Val av metod
Jag har valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod i min uppsats, för att jag ansåg att intervjuer 

skulle ge mig det material jag behövde för min undersökning. För att sträva efter 

vetenskaplighet har jag gjort detta medvetna metodval (Ejvegård, 2003). Starrin och Svensson 

(1994) menar att den kvalitativa metoden handlar om hur man ska karaktärisera något. Ordet 

kvalitativ, härstammar från latinets qualitas, och det betyder beskaffenhet, sort, egenskap. 

Kvalitativ metod är alltså en systematiserad kunskap om hur man gör för att beskriva 

beskaffenheten hos något. Forskare som arbetar med ett kvalitativt perspektiv är intresserade 

av att undersöka hur människor upplever sin värld. En kvalitativ undersökningsansats var 

alternativet för mig, då jag ville undersöka utomnordiska invandrares och deras arbetsgivares 

upplevelser (Denscombe, 2009). Ejvegård (2003) skriver att när man i 

forskningssammanhang vill ta reda på åsikter, kunskaper, uppfattningar och tyckanden så 

använder man sig av intervjuer eller enkäter, intervjun genomförs genom muntlig 

kommunikation medan enkäten är skriftlig. Det finns olika sätt att samla in data, till exempel 

frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor. I min undersökning skulle 

frågeformulär innebära att informanterna skulle kryssa i några rutor i en enkät och det anser 

jag inte skulle ge tillräckligt svar för mitt arbete. Skriftliga källor och observationer skulle inte 

heller ge mig svar på mina frågor då jag vill höra deras personliga erfarenheter. Jag valde 

därför att göra intervjuer. Denscombe (2009) menar att intervjuer är bra att använda när man 

vill samla in detaljerad information från ett mindre antal människor. Denscombe (2009) 

menar att det är skillnad på en konversation och en intervju trots att de är ligger nära varandra. 

Likheten som finns mellan en konversation och en intervju kan ge sken av att det är enkelt. 

Alla människor konverserar så att göra det vid ett intervjutillfälle borde inte mötas av några 

större svårigheter bara vi vet vem vi ska intervjua och vilka frågor som ska ställas. Här finns 

ett problem jag, som forskare, kan invaggas i trygghet vilket är en falsk känsla. Intervjuer är 

inte ett enkelt alternativ utan det kräver en noggrann planering och ordentliga förberedelser 

och att forskaren är lyhörd under intervjutillfället för den komplexa interaktion som finns 

under själv intervjun. Jag intervjuade mina informanter en och en vilket är det vanligaste i 

forskningssammanhang enligt Ejvegård (2003). För att vara flexibel och låta de intervjuade 

utveckla sina svar har jag att använt mig av halvstrukturerade intervjuer. Vid 

halvstrukturerade intervjuer, skriver Denscombe (2009), har forskarna en i förväg färdigställd 

intervjuguide med frågor som skall besvaras. Den halvstrukturerade intervjun är den 
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viktigaste typen av forskningsintervju enligt Gillham (2008) då den har en flexibilitet som 

balanseras upp av en struktur och därmed är den data som man får av god kvalitet. Jag hade 

möjlighet att vara flexibel, ställa följdfrågor och låta informanten tala fritt och utveckla sina 

svar.  En halvstrukturerad intervju innebär att: 

 Alla informanter får samma frågor.

 Frågorna genomgår en viss utvecklingsprocess för att ämnesfokus ska säkerställas.

 För att man ska kunna säkerställa att likvärdiga saker täcks in så leds 

intervjupersonerna vidare av följdfrågor om inte de relevanta underrubrikerna tagits 

upp spontant.

 Intervjuerna tar ungefär lika lång tid. Forskaren håller igång samtalet för att få ungefär 

samma informationsmängd från informanterna.

Dessa punkter ingår i den gemensamma strukturen för intervjuerna. Delarna som är mindre 

strukturerade och därigenom inte förutbestämda och styrande kännetecknas av att:

 Frågorna är öppna – svarets riktning eller dess karaktär är öppen (”Vad tycker du om 

Arbetsförmedlingens arbete?”)

 Intervjuaren använder sonderande frågor om det bedöms att det finns mer att berätta 

kring en viss del i intervjun. (”Vad hände då, kan du berätta mer?”)

Gillham (2008) skriver även om hur viktigt det är att använda sig av tekniken återspegling vid 

intervjuer och detta var något jag försökte tänka på vid mina intervjuer. Vid återspegling får 

man informanten att berätta vidare och fördjupa sig i det som just sagts och det som jag som 

intervjuare tycker är intressant och viktigt, något som kan vinna på att utvecklas mer. 

Återspegling handlar om att återge kärnan i det informanten just sagt, dennes egna ord. Den 

bygger vidare på vad den som intervjuas säger samt att den riktar fokus på delar i intervjun 

som kan vinna på att fördjupas. Den visar också på att jag som intervjuare är medveten om 

vikten av det som sagts och återspeglingen styr intervjupersonen främst i en självvald riktning

(ibid). 

För att mina informanter skulle känna sig trygga och bekväma i en välbekant miljö, fick de 

bestämma vart vi skulle träffas och jag åkte till dem för att genomföra intervjuerna. Någon 

intervju gjordes i hemma miljö, någon gjordes på invandrarservice i Luleå och några gjordes 
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på informantens arbetsplats. Vid samtliga intervjuer satt vi avskilt i lugn och ro för att inte 

störas av omkringliggande faktorer. Det var viktigt att informanterna kände sig bekväma 

tillsammans med mig under intervjun så därför funderade jag lite extra på min klädsel inför 

intervjuerna för som Gillham (2008) menar har klädseln betydelse för hur vi uppfattar 

varandra. Jag gjorde inte fler än två intervjuer per dag, en på fm. och en på em., då jag inte 

ville ha någon tid att passa så att detta skulle påverka vårt samtal och att jag som intervjuare 

skulle upplevas som stressad.

5.3 Tillvägagångssätt
Jag kontaktade avdelningschefen på invandrarservice i Luleå för att få hjälp att komma i 

kontakt med informanter. Jag frågade henne om jag även skulle kontakta 

arbetsförmedlingarna men hon sa att det inte behövdes, hon skulle hjälpa mig att få alla 

informanter jag behövde. Jag skickade till henne, efter vårt samtal, ett presentationsbrev av 

mitt examensarbete och hon kontaktade sex invandrare som etablerat sig på arbetsmarknaden 

i Luleå. De hade olika bakgrunder, kom från olika länder och arbetade inom olika branscher. 

De hade varit i Sverige mellan 2 ½ - 15 år. Jag fick deras namn och telefonnummer via mail 

och kontaktade dem senare per telefon för att komma överens med dem om intervjutillfälle, 

det är enligt Denscombe (2009) lättare att få träffa informanten ansikte mot ansikte om man i 

förväg kontaktat intervjupersonen. När informanter samtycker till att vara med i en 

forskningsintervju finns det vissa förutsättningar intervjun sker under. De har medgivit att de 

vill delta i undersökningen vilket är viktigt för forskaren särskilt när det gäller 

forskningsetiken. Genom samtycket att bli intervjuad så innebär det ett informerat samtycke. 

Intervjun spelas inte in i hemlighet utan intervjun är ett möte med avsikt att få fram material 

som kan användas i forskningssyfte. Informanten är medveten om detta och har gett sitt 

samtycke. Informantens ord protokollförs och dokumenteras för att forskaren ska kunna 

använda det insamlade materialet vid ett senare tillfälle och när samtycke finns till intervjun 

så finns även en generell överenskommelse att forskaren får använda intervjun för sin 

forskning och för att få informantens tankar och synpunkter autentiska. Intervjupersonen kan 

givetvis kräva att det som sägs i intervjun inte tillskrivs denna eller att hans eller hennes ord 

blir offentliggjorda. I intervjun så är det forskaren som bestämmer dagordningen och 

tillvägagångssättet för diskussionen (Denscombe, 2009). Jag ville även komma i kontakt med 

deras arbetsgivare för att få komma och göra intervjuer även med dem då det är av intresse för 

min undersökning att även få arbetsgivarnas syn på etableringarna och hur de gått till. 
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Arbetsgivarnas namn och telefonnummer fick jag av invandrarna vid vårt samtal, jag 

förklarade varför jag ville intervjua även deras arbetsgivare och fick då deras namn för att

kontakta även dem. Jag kontaktade arbetsgivarna per telefon förklarade mitt arbete och 

bokade in tid för intervju. Jag har gjort intervjuerna på en digital diktafon, detta för att jag 

skulle kunna fokusera på samtalet och inte missa något som är lätt att man gör när man ska 

anteckna under intervjun. Denscombe (2009) menar att ljudupptagningar ger i det närmaste en 

fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun, nackdelen med inspelningar kan 

vara att man missar det icke verbala språket under intervjun. Jag ansåg att en videointervju 

inte skulle tillföra min undersökning något mer än vad jag fick ut av de inspelade 

intervjuerna, därför nöjde jag mig med det. Innan mina intervjuer säkerställde jag att 

diktafonen fungerade som den skulle då det enligt Denscombe (2009) är ett kardinalfel att 

påbörja intervjun innan man har kollat att utrustningen fungerar. Jag intervjuade först 

invandraren och sen dennes arbetsgivare, detta gjorde jag medvetet för att inte invandrarna 

skulle känna sig kontrollerade på något sätt. Hade jag intervjuat arbetsgivaren först hade 

risken funnits att arbetstagarna trott att vi pratat om dem vilket jag inte ville skulle ske, då det 

hade kunnat lägga band på vad de i sin tur berättade för mig.  Intervjuerna tog mellan 30-45 

minuter. Innan jag började mina intervjuer bad jag om tillåtelse att spela in vårt samtal och det 

fick jag göra för alla mina informanter. Jag informerade innan vi började lite om mitt arbete 

och vad mitt syfte var samt att de var helt anonyma och att deras identitet inte på något sätt 

skulle avslöjas i min uppsats. Det material jag samlat in, har efter det att uppsatsen blivit 

godkänd förstörts. 

5.4 Analys
När alla intervjuer var genomförda, transkriberades de, där det talade språket blev nedskrivet. 

Detta gjordes så ordagrant som det var möjligt även skratt, harklingar och upprepningar 

noterades (Kvale, 1997). Efter transkriberingen lästes varje intervju igenom ett flertal gånger 

för att få en uppfattning om dess innehåll. Intervjuerna kodades till olika kategorier, långa 

uttalanden kortades ned till enklare kategorier, som sen bildade de teman som är centrala i 

intervjuerna. Utkristalliseringen av dessa teman innebär att informanterna har avpersonifierats 

(Kvale, 1997). De teman som utkristalliserats och som används i resultatet är ur intervjuerna 

med invandrare; 1. Språkträning som uteblir - ett stort hinder, för här finns möjligheter, 

2. Nätverk – ett hinder och en möjlighet, 3. Referenser – en möjlighet att få arbete, 4. Inga 

erfarenheter på papper – ingen chans. Ur intervjuerna med arbetsgivare utkristalliserades 
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följande teman; 1. Språket - en förutsättning för arbete, 2. Referenser – ett måste, 3. Fördomar 

– ett hinder, 4. Invandrare ska inte behandlas annorlunda än andra arbetssökande. Citat från 

intervjuerna har använts i resultatet för att synliggöra informanternas egna upplevelser, de har 

redigerats från talspråk till skriftspråk utan att innehållet i citatet ändrats. 

5.5 Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp att tänka på i en forskningsrapport. Det handlar 

om tillförlitligheten i det som studerats och dessa två begrepp beskriver värdet av den gjorda 

studien (Kvale, 1997). Validitet innebär enligt Thurén (2002) att forskaren undersökt det som 

skulle undersökas och inte något annat. Innan mina intervjuer startade förklarade jag mitt 

syfte med uppsatsen för informanterna. Intervjuerna genomförde jag enskilt, för att 

informanterna inte skulle påverkas av omkring liggande faktorer, något jag anser resulterat i 

högre validitet. Ett annat metodproblem som kan uppstå är att informanterna inte förstod mina 

frågor eller att de kände sig obekväma i intervjusituationen. Jag anser inte att det var något 

problem som uppstod vid intervjuerna jag gjorde. Både den som intervjuar och den som 

intervjuas kan tappa fokus vid personliga intervjuer, något jag var medveten om. Jag var 

därför noga med att hålla mig till det jag skulle undersöka och inget annat, vilket teorin anser 

stärka validiteten ytterligare. 

Med reliabilitet menar Bell (2000) att varje gång en mätning sker skall samma resultat kunna 

uppnås. Om någon annan gör samma intervju som jag gjort och med samma intervjuguide, 

ska svaren som framkommer då, överensstämma med tidigare svar från tidigare intervjuer. 

Thurén (2002) definierar reliabilitet som tillförlitlighet, det vill säga att mätningarna är 

korrekt gjorda. Direkt efter att intervjuerna var genomförda, transkriberade, analyserade och 

sammanställde jag svaren vilket har möjliggjort en mer objektiv syn på resultatet, något som 

ytterligare ökade reliabiliteten i min undersökning. Ett metodproblem kunde vara att den 

intervjuade kände att det var tidsbrist och gav mig förkortade eller ogenomtänkta svar, men 

jag tycker att intervjupersonerna tog sig tid att fundera över sina svar, varför jag anser att 

reliabiliteten i min undersökning var hög.
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5.6 Urval och bortfall

Jag har i mitt urval vänt mig till invandrare med utomnordiskt ursprung som är etablerade på 

den norrbottniska arbetsmarknaden, deras ursprung, utbildning och erfarenhet är inte 

intressant i denna undersökning så det har jag inte lagt någon vikt vid i mitt urval. Min 

urvalsgrupp blev de informanter jag kom i kontakt med genom invandrarservice och genom 

dem fick jag kontakt med deras arbetsgivare. Jag fick sex namn att kontakta men jag har gjort 

intervjuer med fyra av dem samt deras arbetsgivare, totalt åtta stycken intervjuer. Det innebär 

att jag hade garderat mig för ev. bortfall då tre intervjuer, sex totalt, hade varit tillräckligt för 

mig att få en bild av faktorerna som påverkar deras etablering och för att få en bra analys.

5.7 Etiska reflektioner

Jag har jobbat med ett känsligt ämne i samhället, då många har åsikter kring invandrare och 

deras inträde på den svenska arbetsmarknaden. Jag har varit noga med mina intervjuguider 

och noga överväga varje fråga för att få sanningsenliga svar, då risken finns i denna typ av 

undersökningar att svaren blir politiskt korrekta. Det kan innebära att informanterna svarar 

som de bör, inte som de tycker. Därför har jag varit noga med att ställa öppna frågor som inte 

kan påverka informanternas svar åt något håll och tolkas som något som har med politik att 

göra. Gillham (2008) skriver om detta att forskning handlar om att göra upptäckter, det 

handlar inte för mig att lägga fram vad jag tror är fallet. Vi alla har förutfattade meningar och 

detta måste forskaren vara medveten om. Särskilt när vi undersöker bekanta miljöer så har vi 

lätt att tro att vi vet vad som finns för oss att upptäcka. Han skriver vidare att ” vi bör betrakta 

denna bekanta miljö som om den var ett främmande land”. Vid förberedelserna är det första 

steget att utveckla en naiv blick. Jag har utifrån detta försökt att lägga min förförståelse åt 

sidan och vara så objektiv som det är möjligt för att inte lägga in egna värderingar när jag 

analyserar intervjuerna. Det är annars lätt att man ser det man vill i intervjuerna utifrån sin 

förförståelse, genom att jag var medveten om detta så har jag analyserat intervjuerna utan att 

låta min förförståelse påverka resultatet. I min undersökning har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se) som är: Informationskravet - jag 

informerade om syftet med min studie och vad intervjuerna skulle användas till innan varje 

intervju genomfördes. Samtyckekravet - jag frågade om informanterna ville medverka i min 

undersökning och jag har bett om tillåtelse av mina informanter att få spela in intervjuerna för 

att vid min analys även bli medveten om det som inte sägs. Konfidentialitetskravet - i min 
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uppsats har jag varit noga när jag skrivit så att informanterna förblir anonyma och att deras 

identitet inte kan röjas.  Detta förklarade jag också för mina informanter innan jag började 

intervjun, att de skulle vara anonyma i min rapport. Ingen enskild person identifieras och 

ingen utomstående har fått veta vem som varit mina informanter. Nyttjandekravet - det 

material som samlats in vid intervjuerna om enskilda personer får bara användas i 

forskningsändamål. Informanternas berättelser får inte användas för kommersiellt bruk eller 

icke-vetenskapliga syften vilket inte heller har skett. Jag ser inte att denna undersökning 

skulle kunna skada informanterna på något sätt då jag undersöker framgångsfaktorerna för 

deras etablering och inte vad som gått fel, samt att deras identitet förblir anonym. I ett större 

perspektiv kan min undersökning underlätta för denna grupp att etablera sig på 

arbetsmarknaden då jag kommer att lyfta fram olika faktorer som myndigheter kan ta vara på 

vid nyetablering i framtiden.
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6 Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Jag börjar kapitlet 

med att presentera resultaten från analysen av de intervjuer som är gjorda med invandrare 

och i senare delen kommer resultaten från analysen av de intervjuer som gjordes med 

arbetsgivare. 

Denscombe (2009:262) skriver att människor inte alltid talar i fullständiga och avslutade 

satser så därför måste forskaren ibland ”rekonstruera det talade ordet så det blir begripligt i 

skriftlig form”. Det innebär att jag, utan att ändra innebörden av det som sägs, skrivit om det 

talade ordet så att det blir begripligt som skrivet i de citat jag använder.

6.1 Resultat från intervjuer med invandrare

En liten presentation av de invandrare jag intervjuat, deras namn är fingerade.

Clara, kommer ifrån Colombia och har varit i Sverige i tre och ett halvt år. Är utbildad 

manikyrist och har jobbat som brevbärare i hemlandet. Idag arbetar hon som lokalvårdare på 

ett privat företag, har inte fast anställning. Det började med ett praktikjobb och hon är 

fortfarande kvar på företaget som vikarie.

Kim, kommer ifrån Burma och har varit i Sverige i tio år. Har studerat historia på universitetet 

i Burma och har arbetslivserfarenhet, utan utbildning, i bilreparationer och svetsning. Han 

gick en svetsutbildning i Sverige och idag jobbar han som svetsare på en industri. 

Anställningen fick han genom en utbildning som han gick där läraren, efter förfrågan, 

rekommenderade honom till jobbet. Han har fast anställning sen 8 år tillbaka. 

Felix, kommer ifrån Colombia har varit i Sverige i tolv år. Han är utbildad statsvetare och har 

mycket arbetslivserfarenhet. Han har arbetat med olika projekt rörande samhällsfrågor i sitt 
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hemland. Idag arbetar han som projektledare, det jobbet fick han genom att söka den utlysta 

tjänsten. 

Mia, kommer ifrån Iran och har varit i Sverige i fem år. Hon har en grundskoleutbildning och

har praktiserat som lärare och som tolk i flyktinglägret hon bodde i innan hon kom till 

Sverige. Idag är hon utbildad undersköterska, en 2-årig utbildning hon läst i Sverige. Hon 

arbetar idag som vikarie inom omsorgen.

Analysen av intervjuerna med invandrare visade att följande teman var faktorer som 

upplevdes som möjligheter respektive hinder i fråga om etablering på arbetsmarknaden.

o Språkträning som uteblir - ett stort hinder, för här finns möjligheter

o Nätverk – ett hinder och en möjlighet

o Referenser – en möjlighet att få arbete

o Inga erfarenheter på papper – ingen chans

6.1.1 Språkträning som uteblir - ett stort hinder, för här finns möjligheter

Att kunna kommunicera är A och O för att komma in i ett samhälle, att förstå och att göra sig 

förstådd, det är alla mina informanter överens om.  Att våga prata är nog det viktigaste när 

man ska lära sig ett nytt språk men även att man har någon att prata med är av högsta 

betydelse. De svårigheter som finns kring att få kommunicera ute på praktikplatserna är något 

som informanterna lyfter fram.

”Eftersom om man jobbar på någon praktik, man kan inte prata, man kan inte heller mycket 

om språket. Dom på praktikplatsen brukar inte tala med oss. Det brukar vara så på alla 

praktiker, alla som jag känner som gör praktik på olika ställen tycker samma som jag och det 

händer samma sak för alla”. Clara

Svårigheterna, menar informanterna, är att de svenskar som finns på arbetsplatserna och som, 

det är tänkt, ska hjälpa invandrarna att komma in i språket, undviker ofta att prata med de 
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nykomna arbetskamraterna vilket innebär att språkträningen uteblir. Alla är rädda att prata 

med alla, invandrarna för att de känner att de inte behärskar språket och svenskarna för att de 

inte tror att invandrarna ska förstå, därför blir det tyst.

”När jag var på praktik på posten och jag gjorde hela tiden mitt jobb som jag skulle göra 

men de andra, resten av alla människor brukade inte prata eller de försökte inte att prata med 

mig. Ibland sa de någonting som jag inte förstår och det händer alla”. Clara

Vad som händer menar Clara, är att man sköter sitt praktikjobb men utan att få prata svenska, 

och det upplever informanterna som ett stort hinder. Hos många av invandrarna finns viljan 

att lära sig det nya språket och komma ut på arbetsmarknaden, de ser praktikplatserna som en 

möjlighet att prata svenska men ofta uteblir den möjligheten.

”…. man jobbar bara, man praktiserar inte språket”. Clara 

Eftersom språket är ett stort hinder när de ska ut på arbetsmarknaden och svårigheterna med 

att få arbete ofta hänger på de språkkunskaper som individen har, så menar informanterna att 

det är viktigt att de tar möjligheterna att prata ute på praktikplatserna då de är en stor källa till 

kunskap i vardagsspråket.

”Många ord får man lära sig ute som inte skolan lär ut, det är viktigt att komma ut och 

prata”. Kim

Detta kan tolkas som att det finns en stor besvikelse hos invandrarna, att de inte får prata den 

svenska de har fått utbildning i. De är även medvetna om vikten att få använda språket till 

vardags, då utbildningen de får är grundläggande men det är inte den svenska som talas ute 

bland folket. 
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6.1.2 Nätverk – ett hinder och en möjlighet

Att komma in i samhället och få nya sociala kontakter är viktigt säger informanterna. Deras 

erfarenhet av detta är att när de som invandrare kommer till Sverige och har lämnat allt 

bakom sig så måste de börja om på nytt, få nya vänner och ett nytt socialt nät. Tryggheten 

som finns i det sociala nätverket, i de organisationer vi tillhör, är viktig för varje individ och 

det måste de bygga upp på nytt. Informanterna menar att det är jätteviktigt att komma in i 

samhället, att skaffa sig kontakter och referenser för att lättare ha en chans till arbete. De 

erfarenheter Felix har efter sin tid i Sverige är att all utbildning och erfarenhet han har med sig 

betyder inget, när ingen vet vem han är.

”Det är inte min kunskap, inte min utbildning som hjälper mig om jag inte har kontakter. Det 

är liksom att vara på en öde ö med mycket pengar, men du har ingen affär du kan handla i”.

Felix 

Dessa nätverk, menar Felix, kan man komma i kontakt med på olika sätt men vad 

informanterna är överens om är vikten att på något sätt hittat nya kontakter och nya nätverk i 

det nya samhället. De är överens om att utan socialt nätverk är det jättesvårt. Felix har varit i 

Sverige i många år och har jobbat hårt för att etablera sig och få ett socialt nätverk i det 

Svenska samhället. Han ger det rådet till andra invandrare, sök dig ut och få kontakter annars 

är det svårt.

”Jag tycker att det är viktigt är att skaffa sig ett socialt nät och det är viktigt att göra det här i 

Sverige oavsett om du kommer med utbildning eller inte … om du kommer med utbildning och 

inte har ett socialt nät det blir svårare … det är viktigt att ha ett socialt nät och det kan man 

skaffa sig genom att läsa några kurser på universitet eller att arbeta ideellt med föreningar”.

Felix
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Att komma ut på arbetsplatser, få visa vem man är och på så sätt bygga upp sitt nätverk är en 

annan möjlighet informanterna visar på. Någon som känner någon känner mig och på så sätt 

har jag ett nätverk som jag kan bygga vidare på. 

Det är viktigt att komma ut och prata och jobba tillsammans med många svenskar. Han är 

rolig och han är bra, också kan de rekommendera till arbetsgivare det är bra”. Kim

Detta kan tolkas som att nätverk i samhället både är ett hinder och en möjlighet. Ett hinder när 

dessa sociala nätverk inte finns hos individen och möjligheten att bygga upp dessa är 

begränsad av olika anledningar. En möjlighet när individen har nätverk och man är någon, 

känner tillhörighet och kan använda sina nätverk för att komma vidare. 

6.1.3 Referenser – en möjlighet att få arbete

Informanterna pratar om vikten av att få referenser, att det finns någon som vet vem du är och 

vilka kunskaper du har. Referenser är en av de vikigaste källor som avgör om du får arbete 

eller inte menar informanterna och för dem är referenser särskilt viktiga, någon som vet vem 

jag är och kan lägga ett gott ord för mig. De naturliga referenser som finns i ett samhälle man 

vuxit upp i har de inte tillgång till här i Sverige utan de måste skaffa sig nya referenser här. 

Informanterna menar på vikten av att jobba hårt och visa vad jag kan på praktikplatser och 

arbeten för att få referenser.

”Man måste visa att jag är en stark person och jag kan jobba. Jag kan det här, man måste 

visa hur mycket man kan”. Mia

Informanterna är medvetna om att arbetsgivare idag efterfrågar referenser vid anställningar 

och att skaffa sig referenser är något de starkt rekommenderar andra att göra.
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”När de anställer folk, säger de inte kom och jobba! Det är inte så, utan de brukar fråga vad 

du har jobbat med och vart du har jobbat. Har du jobbat på restaurang så ringer de och 

frågar, känner du den här killen?”. Kim 

Kim sökte tidigare arbete på industrin på egen hand men hörde inget från dem och gav upp. 

Han började en ny utbildning och fick då göra ett studiebesök på industrin. Arbetsledaren fick 

då upp ögonen för Kim och frågade hans lärare om vilka kunskaper Kim hade. Då Kims lärare 

kände till honom och hans kunskaper kunde han därför lägga ett gott ord för honom, han fick 

jobbet.

”… personalchefen ringde till min lärare och frågade hur jag var, om jag kunde prata 

svenska och om han trodde att jag skulle klara av jobbet . Läraren sa att det inte är några 

problem, han är ok. Hade jag inte haft min lärare hade jag aldrig klarat det”. Kim

Som Kim säger var det hans lärare som hjälpte honom till det arbete han har idag, hade inte 

läraren funnits tror inte Kim att han hade haft det arbetet idag.

6.1.4 Inga erfarenheter på papper - ingen chans

Svårigheter som finns enligt informanternas erfarenheter är förutom språket och nätverk, att 

inte få chansen och visa sina kunskaper om de inte har på papper. I Sverige menar de att det är 

viktigt med att all kunskap som individen har ska finnas på papper, har du det inte på papper 

så har du ingenting. Informanterna menade att många av dem har mycket kunskap med sig 

men får aldrig en chans att visa sina erfarenheter för arbetsgivare.

”Jag tycker att man ska prova den där personen, om jag säger att jag har erfarenhet och jag 

har jobbat inom det här yrket men jag har inga papper att visa. Sätt mig på den här platsen 

och låt mig visa hur mycket jag kan”. Frida 
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Här kan tolkas att det finns en frustration hos invandrare, jag har kunskap jag har erfarenhet 

men inte på papper. Lita på mig och låt mig visa vad jag kan istället för att stirra dig blind på 

ett papper.

Informanterna är överens om att det finns många möjligheter att komma ut på 

arbetsmarknaden men individens egna styrkor är en viktig del i integrationsprocessen, att man 

vågar tro på sig själv, vågar sticka ut och vågar ta för sig och visa vad jag kan när chansen 

ges. Det är många hinder på vägen som kan göra att allt känns hopplöst, de kommer till ett 

nytt land, ett nytt språk och måste börja om från början med allt vad det innebär. Det är inte 

helt lätt av många olika anledningar men ingen omöjlighet.

”Man måste vara stark, man får inte ge upp”. Frida

Här menar Frida att det gäller för individen att inte ge upp trots motgångar, kämpa på och 

jobba vidare. Jag vill, jag kan, jag törs.

6.2 Resultat från intervjuer med arbetsgivare

En liten presentation av de arbetsgivare jag intervjuat, deras namn är fingerade.

Benny, driver ett privat städföretag sen två och ett halvt år. Har en gymnasieutbildning och en 

påbörjad universitetsutbildning som avbröts. Har arbetat med olika serviceyrken i 10 år.

Gösta, personalansvarig på en industri. Har haft den befattningen i två år, men har arbetat på 

industrin i många år. Har en gymnasieutbildning och är vidare internt utbildad inom företaget.
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Karin, verksamhetschef inom omsorgen. Har haft den befattningen i fyra år. Är utbildad 

sjuksköterska och har läst olika kurser på universitetet. 

Berit, avdelningschef inom kommunen. Har haft den befattningen i tjugo år, har varit med och 

startat upp verksamheten. Har olika universitetsutbildningar och har en bred erfarenhet från 

olika branscher.

Analysen av intervjuerna med arbetsgivare visade på att följande teman var faktorer som 

upplevdes som möjligheter respektive hinder när de ska anställa en invandrare.

o Språket - en förutsättning för arbete

o Referenser – ett måste

o Fördomar – ett hinder

o Invandrare ska inte behandlas annorlunda än andra arbetssökande

6.2.1 Språket - en förutsättning för arbete

Språket är ett stort hinder för invandrare som kommer till Sverige och ska ut på 

arbetsmarknaden säger arbetsgivarna. De är överens om att kunna språket, kunna 

kommunicera med både arbetskamrater och kunder var det viktigaste. Har invandrarna inte 

språket blir det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, då kommunikation är en stor bit som 

måste fungera för att arbetet ska fungera smidigt.

”Den enda skillnaden mellan de och oss ju språket och det är ju det som blir problem”.

Benny

På arbetsplatserna med kollegor, om tid finns, är det möjligt att kommunicera på olika sätt för 

att förstå varandra, säger Benny, men när de ska ut och möta kunder blir det svårigheter.



34

”Hos oss på städfirman går det ganska bra för här kan vi gestikulera och visa men jag förstår 

att det är svårt att komma ut i arbetslivet när du har de här språksvårigheterna”. Benny

Sfi är en bra grund att lära sig språket men arbetsgivarna menar att det behövs högre krav från 

skolan innan de släpper iväg elever på praktik. Många som kommer från skolan till 

praktikplatsen har stora språksvårigheter och det ställer till problem, både för invandraren och 

arbetsgivaren då kommunikationen måste fungera. Karin menar att de är viktigt att det ställs 

högre språkkrav på eleverna innan de släpps ut på praktik.

”Vi tar ju emot varje år elever från sfi och vi ser ju när de kommer att problemet är ju alltså 

språket, det är där det brister. Ändå har man ju tryckt från Socialförvaltningen tillbaka på 

skolan att de måste vara bättre, man kan kanske inte snäll godkänna utan man måste 

kanske… det blir ju alltid ett problem om man inte kan kommunicera med varandra”. Karin

Detta kan tolkas som att språket måste fungera för att arbetsgivarna ska ge invandrare en 

chans. Har inte invandrarna som söker arbete en bra språkkunskap och kan kommunicera har 

arbetsgivarna svårt att ge dem arbete. Det kan även tolkas som att den språkutbildning i 

svenska språket som ges till invandrarna inte ställer nog stora krav på deras kunskaper innan 

de går ut på praktikjobb.

6.2.2 Referenser – ett måste

Arbetsgivarna efterfrågar referenser när de ska anställa oavsett om det är en svensk eller en 

invandrare som söker anställning. De, arbetsgivarna, har egna kontaktnät som ofta används 

vid rekrytering av arbetskraft. Oavsett ursprung är det viktigt att individerna visar sin kunskap 

och sin vilja att arbeta när chansen ges. Detta för att arbetsgivarna i sin tur ska kunna ge 

rekommendationer vidare till andra arbetsgivare. Gösta berättar om hur han gjorde när de 

behövde anställa nya arbetare och hur viktiga de tips han då fick var för valet av personer som 

skulle anställas.
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”Jag var ute och fiskade med kontaktnät, jag var till Lernia och pratade med läraren för vi 

behövde främst svetsare, vi gick igenom eleverna och jag fick referenser han var ju referens 

till de elever han hade och gav tips och råd den här och den här”. Gösta

De menar att det är viktigt att komma ut i samhället och få referenser oavsett om det är via 

skola eller via ett arbete. Arbetsgivarna säger att det är viktigt att ha referenser eftersom de 

betyder mycket när de ska anställa eller ta in vikarier, om det är en lärare eller en kollega som 

är referens är av mindre vikt.

”Ja han kom via någon skola och referenser det är ju viktigt”. Gösta

Praktikplatserna är ett mycket bra tillfälle att få referenser och erfarenhet, det gör att man kan 

visa andra arbetsgivare vart jag har arbetat, vad jag arbetat med. De arbetsgivarna, på gamla 

jobbet, kan i sin tur vara referent vid nya anställningar.

”Jag visste att hon hade sökt men hon kände inte att hon riktigt fick gehör på sin ansökan så 

hon var in till mig och jag ringde till en f.d. anställd och sa, prata med Er personalchef för 

den här kvinnan ska Ni ta hand om för hon är guld värd… det är ett guldägg sa jag och sen 

ringde hon upp och hade fått anställning och jag tror att det var för att jag ringde”. Gösta

Detta visar på de möjligheter som finns med att komma ut i arbetslivet och hur viktiga 

referenser är för individen. Det är viktigt att arbetsgivaren kan fråga någon om dig och dina 

kunskaper. Finns inte referenser är det svårt för arbetsgivarna att testa ett ”okänt kort”, alltså 

en person som ingen vet något om och som inte kan få referenser. Detta visar även på att din 

ansökan kanske inte ses som något att lägga vikt vid om du är invandrare, men har du då 

någon som kan ge dig en rekommendation så väger det tungt vid anställningar.
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6.2.3 Fördomar – ett hinder

Arbetsgivarna pratar om fördomar som finns ute i samhället, att det pratas om ”de där andra” 

som är si och de är så. Rädslan för det okända menar arbetsgivarna finns ute i samhället och 

de menar att det handlar mycket om okunskap. De har själv många goda erfarenheter av 

invandrare men menar på att människor har många gånger fördomar utan att egentligen veta 

hur det ligger till i verkligheten.

”Det vet man ju själv hur snacket kan gå i folkmun ute, att de gör ingenting medan de här var 

åt andra hållet” Gösta

Jobbar man med ett serviceyrke ute med kunder är det viktigt, menar en arbetsgivare, att ha i 

tankarna att det finns fördomar som kan slå hårt mot verksamheten. Benny visar på riskerna 

för företaget med de fördomar som finns ute i samhället, trots att de vet hur duktiga anställda 

de har måste de tänka till företagets bästa och det är inte alltid det som gynnar invandrarna. 

”Sen är det ju risken med fördomarna, risken är ju att du blir stämplad oavsett vad man själv 

tycker. Nej de har bara en masa utlänningar som kommer och städar, vi vill ha svensk hjälp i 

vårt hem. Det är alltid en risk man tar även om du själv tycker det är löjligt men 

verksamheten ska ju funka, man får ju tänka på imagen för företaget”. Benny

Detta kan tolkas som att arbetsgivarna är väl medvetna om de fördomar som finns i samhället 

och hur de kan ställa till det för företagen vid en anställning av en invandrare och det är 

givetvis ett stort hinder.

Ett sätt att lösa dessa problem menar arbetsgivarna är att få in mer invandrare överallt på 

arbetsmarknaden, då vi skulle lära oss av varandra och förståelsen skulle öka.  
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”Ju mer man får in av olika etniska bakgrunder så får man ju en mycket bredare bas att stå 

på, mycket mer kunskap och förståelse för varandra”. Gösta

Dessa arbetsgivare, informanterna, har flera goda erfarenheter från invandrare som arbetat hos 

dem och de anser att det finns mycket okunskap ute i samhället om de invandrare som 

kommer. Detta utgör ett stort hinder för invandrarna när de ska ut på arbetsmarknaden, då 

man kan ana en viss rädsla för de fördomar som finns ute i samhället hos arbetsgivarna.

”Vi är mer toleranta mot en ungdom för vi tänker att han är så ung, om vi har en 45 åring 

som gör likadant blir vi irriterade”. Berit

Berit lyfter fram en aspekt som försvårar för invandrarna, vi kommer från olika kulturer och 

har olika synsätt att göra saker och ting på. Gör en medelålders invandrare något på 

arbetsplatsen som uppfattas som galet och fel uppstår det en viss irritation, medan om en 

svensk ungdom hade gjort samma sak accepterar vi det på ett annat sätt.

Det kan tolkas som att vi svenskar är rädda för det nya, ovana. Det gamla invanda sättet att 

arbeta på, som vi alltid gjort och som vi känner oss trygga med är det vi accepterar. Nya 

lösningar är vi avvaktande mot och förkastar dem ofta.

  6.2.4 Invandrare ska inte behandlas annorlunda än andra arbetssökande

Genomgående menar arbetsgivarna att de invandrare som kommer är precis som andra 

arbetssökande, de söker arbete på samma premisser som vem som helst och deras ansökningar 

ska behandlas som vilken som helst och det rådet ger de till sina arbetsgivarekollegor. Se till 

personen och dennes referenser, inte till ursprung.
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”De ska väl inte särbehandlas på något sätt, utan det är ju som att ta emot vilken vanlig som 

helst”. Maria

Den tolkning som kan göras här är att de arbetsgivare som haft invandrare anställda och sett 

deras positiva egenskaper är positiva till att ge dem anställning, om de har rätt kompetens för 

tjänsten. Men de arbetsgivare som inte haft denna erfarenhet ser inte detta som en möjlighet. 

Det kan även tolkas som att arbetsgivaren vill intala sig själv, och mig, att det är det rätta 

sättet att tänka vid nyanställningar, att alla ska ges samma förutsättningar. Invandrarna är 

duktiga och kompetenta och det är viktigt att de får samma chans som andra sökande.
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7 Analys och diskussion

I detta kapitel diskuterar jag mitt resultat.

Mitt syfte var att identifiera möjligheter och hinder som upplevs vid invandrares etablering på 

arbetsmarknaden, både ur invandrares och ur arbetsgivares perspektiv. De forskningsfrågor 

jag har arbetat med är, vilka möjligheter och hinder möter invandrare vid etablering på 

arbetsmarknaden och vilka möjligheter och hinder ser arbetsgivarna vid invandrares 

etablering på arbetsmarknaden? När invandrare kommer till Sverige ska de integreras i vårt 

samhälle och på arbetsmarknaden. Det sker genom att de får undervisning i Svenska, sfi -

svenska för invandrare, och detta kombineras sen med praktik när de är redo att gå ut i 

samhället och börja praktisera sina nya språkkunskaper. Praktiken syftar både till att träna 

språket och är ett första steg in på arbetsmarknaden. Utifrån min undersökning visar sig 

följande faktorer vara av stor vikt, möjligheter och hinder, vid invandrarnas 

arbetsmarknadsetablering. Det som utgör både möjligheter och hinder i denna process har jag 

kommit fram till är:

1. Språket, att kunna språket och att kunna kommunicera är mycket viktigt.

2. Att komma ut i samhället och få ett socialt kontaktnät, därigenom fås referenser att 

lämna presumtiva arbetsgivare.

Språkträningen som är tänkt ute på praktikplatserna uteblir många gånger, då rädsla finns 

både hos invandrarna och hos de svenskar som arbetar där att prata med varandra. Skulle den 

möjligheten ges och tas fullt ut skulle det svenska språket pratas fortare och bättre hos många, 

och det skulle innebära att en etablering på arbetsmarknaden skulle gå fortare. Arbetsgivarna 

säger att invandrarna som söker arbete eller praktikplats måste ha språket för att de ska kunna 

ges arbete. Det blir en svår ekvation när invandrarna ser praktikplatserna som en möjlighet att 

komma in i språket och arbetsgivarna ser språket som ett hinder att ta in dem i verksamheten. 

Nilsson och Waldemarson (2007) visar på att kommunikation är bland det viktigaste 

verktyget som finns för att vi ska förstå varandra, få en gemenskap och komma in i 

samhörigheten. Ges inte träning i att prata i okomplicerade samtal finns risken att tappa 

självförtroendet och att vi börjar tvivla på vår sociala förmåga. När de har försökt prata med 

varandra ute på arbetsplatserna har det har blivit missförstånd och istället för att försöka förstå 
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varandra har man gett upp. Missförstånd på grund av språket präglar invandrarnas vardag, det 

leder till att de talar sitt eget språk med varandra och undviker att tala det språk som är en 

viktig del i att deras etablering ska gå fort.  

Sociala nätverk utgör både ett hinder och en möjlighet. Ett hinder om du inte har något 

nätverk och en möjlighet om du har ett. Borell och Johansson (1996) visar på att sociala 

nätverk är det som kan hjälpa individen på olika sätt i samhället. Invandrarna säger att det är 

viktigt att få ett kontaktnät i Sverige för har du inte det så är du ingen, ingen vet vem du är. 

Genom denna tillhörighet får vi en identitet, vi är någon. Nätverkens vikt vid etablering är 

ganska intressant, och då pratar jag om nätverk i det svenska samhället. Att ha referenser är av 

största vikt när man söker ett arbete det är båda mina informantgrupper överens om.

Det var en annan intressant faktor som påverkade etableringen negativt, det var inte det första 

som arbetsgivarna pratade om men den fanns där, fördomar. Fördomar finns ute i samhället 

och som arbetsgivarna menar är det mycket på grund av okunskap, men det innebär trots allt

att arbetsgivarna kan tveka inför att anställa en invandrare. Giddens (2003) säger att normer 

och värderingar har format individen under uppväxten och olika kulturers uppfattningar gör 

att vi ser och uppfattar saker på saker på olika sätt. Vi föds in i en kultur och socialiseras in i 

den under hela vår uppväxt vilket innebär att vi tycker att det vi gör är det rätta. Ungdomlig 

”oförståelse” det har vi överseende med, men vi har svårt att förstå att vuxna människor inte

gör som vi är vana att saker ska göras. Vi tänker inte på, och accepterar inte, att de kanske lärt 

sig att göra på ett annat sätt. Dessa normer och värderingar varierar stort mellan olika kulturer 

och kan leda till fördomar. Det som ofta händer när det blir fördomar är att vi har för dåliga 

kunskaper om de nya kulturer vi möter i vårt samhälle och vi tycker att de beter sig underligt 

och konstigt. Neld och Krän (2006) menar att det är viktigt att vara nyfiken när man möter en 

ny kultur, ställa frågor och därigenom få en större förståelse för de olikheter som finns. 

Min slutsats är att det största hindret som finns för en snabb etablering på arbetsmarknaden 

för invandrare är språket, det är både invandrarna och arbetsgivarna överens om. Kan man 

språket har man stora möjligheter att få arbete. Finns språkproblem är det svårare, för att inte 

säga omöjligt. Den största möjligheten som finns för en snabb etablering på arbetsmarknaden 
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är att ha ett nätverk, referenser, som kan lägga ett gott ord för dig. Dessa två, språk och 

referenser går hand i hand, eftersom kan du språket är det lättare att komma ut i samhället, få 

nya kontakter och på så sätt referenser. Kan du inte språket så är det svårare att få nya 

kontakter i det svenska samhället och då även arbete. Fördomarna som finns i samhället är 

arbetsgivarna medvetna om och de gör att arbetsgivarna funderar innan de anställer en 

invandrare, hur påverkas verksamheten? Detta utgör ett hinder för invandrarna som då inte får 

en anställning hos den arbetsgivaren, trots kunskap och erfarenhet.

För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka hur de olika länen i Sverige, på 

myndighetsnivå, går tillväga i etableringen av invandrare för att Norrbotten skulle kunna dra 

lärdom av andras erfarenheter.
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Intervjuguider

Invandrare

Bakgrund

 Vad heter du?

 Hur gammal är du?

 Vilket land är du född i?
 Hur länga har du bott i Sverige?

 Hur kom du hit? 

 Civilstånd? (familj/partner)

Utbildning/erfarenhet

 Vad har du för utbildning sen tidigare?

 Vad har du för arbetslivserfarenhet/ vad har du jobbar med tidigare?

 Har du fått någon utbildning här i Sverige?

 Vilken?

Anställning idag

 Vad är din nuvarande befattning/vad jobbar du med nu?

 Fick du någon hjälp att komma ut på den svenska arbetsmarknaden?

 Vilken hjälp fick du?

 Hur gick det till när du fick jobbet här på företaget? 

 Vad var bra med det?

 Vad hade kunnat vara bättre?

Tips och råd

 Har du några tips till andra arbetssökande med invandrarbakgrund?

 Har du några tips till kommunen/arbetsförmedlingen?

 Något annat du vill berätta?
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Arbetsledare/chef

Bakgrund

 Vad heter du?

 Vad är din befattning här på företaget?
 Hur länga har du haft den befattningen?

Utbildning/erfarenhet

 Utbildningsbakgrund?

 Vad har du arbetat med tidigare?

Anställnings förfarande

 Antal anställda + antal anställda med invandrarbakgrund?

 Hur har det gått till vid anställningarna av de invandrare som arbetar här?

 Har samhället hjälp till på något sätt?
 Vad tycker du har fungerat bra?

 Vad hade kunnat vara bättre?
 Fanns det några farhågor när invandrare skulle börja jobba här på företaget?

 Vilka?

 Varför?
 Hos vem?

Tips och råd

 Har du några tips till andra arbetssökande invandrare?

 Tips/råd till arbetsgivare?

 Har du några tips till kommunen/arbetsförmedlingen?

Framtida anställningar

 Finns det möjlighet för andra invandrare att få arbete hos Er?

 Varför?

 Varför inte?

 Något annat du vill berätta?


