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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att se hur arbetsförmedlare i norrbotten upplever invandrarnas 

situation på arbetsmarknaden, samt hur de upplever att arbetsgivarna bemöter invandrarna vid 

rekryteringen. Kvalitativ metod har använts och arbetsförmedlare runt om i länet har 

intervjuats. De teoretiska utgångspunkterna är olika begrepp samt in- och ut-grupp och 

dekvalificeringsteorin. Undersökningen visar på att fördomar och diskriminering förekommer, 

men att det mest handlar om rädsla och okunskap hos arbetsgivare. Språket ansågs som det 

allra viktigaste verktyget för att ta sig in på arbetsmarknaden. Kulturavstånd är något som är 

av stor betydelse, mångfalden bejakas inte i den utsträckning som kan vara önskvärt men i de 

fall där arbetsgivare har tagit emot invandrarna på praktik, har det oftast upplevts mycket 

positivt och arbetsförmedlarna ansåg att det var genom praktik som invandrarna kunde 

komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det framkom att det är svårare för invandare än 

svenskar att få arbete och att kompetensen ofta inte erkänns av arbetsgivarna. Det är svårt för 

invandrare med akademisk utbildning att få arbete, undantaget är de med läkarutbildning som 

tas väl omhand. De faktorer som bidrar till att det är svårt för invandrare att få arbete är brister 

i språket, okunskap hos arbetsgivarna samt det sociala nätverket, de tvingas sålunda in i 

lågkvalificerade yrken men sedan väljer en del invandrare att bli kvar där på grund av den 

sociala tryggheten. Arbetsförmedlarna menade att arbetsmarknaden styr i stor utsträckning 

och att det inte finns några arbeten. Det råder inga större skillnader mellan invandrarnas 

situation på arbetsmarknaden i norrbotten och den tidigare forskning som gjorts i riket som 

helhet.  

   



Abstract 

Our purpose with this investigation is to view how employment exchangers in the north of 

Sweden experience that immigrants are treated on the labour market, and how they feel about 

the way employers are treating immigrants when recruiting. We have used a qualitative 

method and interviewed employment exchangers in the north of Sweden. Our theoretical 

starting point is made out of various concepts, for example; “in - and outgroup” , and the 

“de-qualificationtheory”. This investigation show that bias and discrimination do exist, but 

mostly it’s about fear and lack of knowledge. Knowledge of the swedish language is 

considered to be the most important tool of how to enter the swedish labour market 

accordinng to all employment exchangers. Culture distance is of great significance, cultural 

multitude do not exist in the amount and extent as one can desire but in cases where 

employers have welcomed immigrants as practicing labour, they have often been very 

positive to the experience and the employment exchangers felt that it was through practice 

immigrants could be able to enter the swedish labour market. It was shown that it is much 

harder for immigrants then Swedes to get jobs and that immigrants competence is often not 

recognises by the employers. It is hard for immigrants with a university education to get a job, 

the exception is if they have a medical education then they will be well taken care of. The 

factors that contribute to why it is so hard to get a job are lack of knowledge in the swedish 

language, lack of knowldege amoung the employers and the social network. They are 

therefore forced into low qualification professions, the employment exchangers  feel that it is 

mostly the labour market that decide but then the immigrants choose to stay in the low 

qualification professions because of social safety.  
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1. Inledning 
I dagens samhälle diskuteras det allt oftare i olika medier om etnisk diskriminering mot 

invandrare i arbetslivet. Ett exempel är en artikel i NSD som handlade om Azam Forsberg 

som har sökt 270 jobb utan framgång. Han är uppvuxen i Bangladesh och har arbetat i 

Sydkorea och Japan. Förutom svenska och engelska talar han japanska och bengali, och har 

därmed goda språkkunskaper. Azam Forsberg har svensk ekonomexamen och på Luleå 

tekniska universitet har han dessutom tagit en examen som civilingenjör. För ett par månader 

sedan sökte han ett arbete som teknisk ekonom på Arbetsmarknadsstyrelsen i Stockholm och 

nekades tjänsten.  Då det uppdagades att tjänsten hade gått till en mindre kvalificerad person 

kände sig Azam orättvist behandlad och överklagade beslutet. Näringslivsdepartementet 

dömde till hans fördel och fastslog att han var den mest lämpade för arbetet. Eftersom han har 

familjen i Luleå hade han helst velat ha arbete här, han upplever det påfrestande och i längden 

ohållbart att arbeta i en annan stad så långt hemifrån. I sina försök att finna arbete här i Luleå 

har han breddat sitt sökområde och även sökt arbeten som han är överkvalificerad för, detta 

trodde han skulle öka möjligheterna att få arbete men så var inte fallet. Han har dessutom bytt 

till fruns efternamn för att se om det skulle göra det lättare i sökandet efter arbete. Vidare 

berättar han om ett exempel där han nekats anställning hos ett privat företag i Luleå som i sin 

annons efterfrågade kännedom om Sydostasien och språkkunskaper. Eftersom han med sina 

meriter ansåg sig vara lämplig för arbetet, kontaktade han personalchefen men svaret var att 

”du är inte aktuell för tjänsten”. Efteråt fick han vetskap om att den som anställdes varken 

hade arbetslivserfarenhet eller kunskaper om Sydostasien. Ett annat exempel är när han sökte 

ett jobb där det klart och tydligt stod i annonsen att de eftersträvade etnisk mångfald och 

gärna ville se sökande med utländsk härkomst. Istället gick det jobbet till en svensk, Azam 

kallades inte ens till intervju trots att han hade alla kvalifikationer som fordrades. Han har 

funderat mycket på varför han inte får de arbeten han söker och han vill inte gärna tro att det 

handlar om rasism. Eftersom han har två svenska universitetsutbildningar, en svensk fru, ett 

svensk efternamn men ett utländskt utseende tror han att folk blir skeptiska och rädda, att det 

egentligen handlar om okunskap.1

 

Allt sedan Sverige blev ett invandringsland i slutet av 1940-talet har invandrarna haft lägst 

löner, sämst arbetsmiljö och lägst status. Sociologen F. Hertzberg skriver att vem som helst 

                                                 
1 Norrländska socialdemokraterna, 20031210. 
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hamnar inte var som helst utan det finns en hel del sorterande processer som många av dem 

som invandrat till Sverige har fått uppleva. Denna etniska segregering väcker frågor och 

svaren kan enligt Hertzberg sökas på många olika håll. En möjlighet är att rikta in sig på 

efterfrågan av arbetskraft och exempelvis studera hur arbetsgivarnas rekryteringsprocesser ser 

ut. Sätten att söka och rekrytera kandidater till lämpliga platser och utformningen av 

kvalifikationskrav och metoderna för att bedöma de sökandes kunskaper och egenskaper är i 

så fall lämpliga studieobjekt.2  

 

Tidigare forskning visar på att fördomar finns och detta är viktigt att synliggöra för att kunna 

göra något åt det. Om resultaten visar att diskriminering är vanligt i Sverige, kan arbetet med 

att motverka etnisk diskriminering vinna ökad legitimitet och tilltro. En sådan studie skulle 

också kunna visa om det finns skillnader mellan branscher, yrken och regioner med mera 

vilket kan ge ett förbättrat underlag att utforma mer riktade åtgärder.3 Tidigare forskning som 

gjorts inom ämnet har fokuserat på södra Sverige eller riket som helhet, därför vore det av 

intresse att göra regionala studier för att se hur sättet att bemöta invandrare vid rekryteringen 

skiljer sig mellan olika landsdelar och därför har denna studie inriktats på norrbotten. Med 

hjälp av arbetsförmedlarnas upplevelser och erfarenheter undersöks invandrarnas situation, 

det är av stort intresse då arbetsförmedlarna är en mellanlänk mellan arbetsgivare och 

arbetssökande och har en inblick i båda parternas situationer. Dessutom kan det vara svårt att 

fråga arbetsgivare om diskriminering och fördomar då det kan upplevas som ett känsligt 

ämne.  

1.2 Syfte och Frågeställning 

Denna studie är en regional studie vars syfte är att undersöka hur arbetsförmedlare i sju 

kommuner i norrbotten upplever invandrarnas situation på arbetsmarknaden, samt hur de 

upplever att arbetsgivarna bemöter invandrarna vid rekrytering av arbetskraft. De 

övergripande frågeställningarna är således: 

 

• Vilka orsaker enligt arbetsförmedlarna bidrar till att invandrare i norrbotten har svårt 

att komma in på arbetsmarknaden? 

• Varför hamnar invandrarna inom vissa yrkesområden anser arbetsförmedlarna? 

                                                 
2 http://ebib.arbetslivsinstitutet.se/aio/2003/aio2003_07.pdf 
3 http://www.integrationsverket.se/upload 
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• Hur passar norrbotten in i den bild som ges av forskningen av invandrare på 

arbetsmarknaden? 

1.3 Avgränsningar 

Fokus i uppsatsen är arbetsförmedlarnas uppfattning om arbetsgivarnas mottagande av 

invandrare i norrbotten vid nyanställning, samt hur arbetsförmedlare i norrbotten upplever 

invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Rekrytering kan ske på olika sätt, det kan 

förekomma både formellt och informellt men studien är i huvudsak koncentrerad på den 

formella sökvägen då det sannolikt är den arbetsförmedlarna har störst vetskap om. Det kan 

vara så att institutioner som arbetsförmedlingen, som är en statlig myndighet inte är etniskt 

neutral men det faller utanför denna studies ramar. Det finns en medvetenhet om att det vid 

rekrytering finns många olika faktorer som kan påverka såsom kön, handikapp och ålder, men 

i denna uppsats studeras etniciteten. 

 

2. Metod 

2.1 Val av metod 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur arbetsförmedlare upplever hur 

invandrare blir bemötta av arbetsgivarna på arbetsmarknaden i norrbotten, därför har 

intervjuer valts som undersökningsmetod. Valet av kvalitativ metod som arbetsredskap 

grundas också på att frågorna kring detta kan vara svåra för arbetsförmedlarna att besvara via 

en enkät.  

 

För att inte upprepa vad tidigare forskning redan påvisat, började vårt arbete med att studera 

litteratur gällande invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Ytterst lite forskning om 

invandrarnas situation på arbetsmarknaden i norrbotten tycktes finnas och inte heller 

påträffades någon studie om hur arbetsförmedlarna såg på arbetsgivarnas bemötande av 

invandrare. Ny litteratur som finns om invandrarnas situation har studerats och sedan har även 

vissa äldre studier som det ofta hänvisats till i den nya litteraturen gåtts igenom. Uppsatsens 

empiriska material består av utsagor från arbetsförmedlarna. En intervjumall (se bilaga) har 

utarbetats och sedan har samtliga informanter intervjuats under mars och april månad. Vid 

särskilda önskemål har frågorna mailats ut i förväg. Holme och Solvang menar att forskaren 

har i förväg en viss uppfattning om vilka frågor som kan tänkas vara relevanta och dessa 

frågor bildar basen i det frågeformulär som forskaren kommer att använda sig av i 
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intervjusituationen vilket tagits fasta på. Det är även viktigt att intervjupersonernas egna 

synpunkter och uppfattningar får styra utvecklingen av intervjun, bara intervjun täcker av de 

områden som rör frågeställningarna för uppsatsen. Intervjumallen behöver inte följas slaviskt 

när det gäller innehåll och ordning, denna teknik tillåter en flexibilitet i intervjusituationen 

och den liknar mer ett vanligt samtal.4 Kvale menar att intervjuaren måste hjälpa till att skapa 

den goda intervjun och intervjuaren är medskapare till intervjuns resultat. Som intervjuare får 

man inte störa informantens vilja och ansträngningar att berätta och interaktionen måste 

främjas så den intervjuade blir hjälpt att rapportera på ett ändamålsenligt sätt.5 Detta har 

funnits i åtanke vid intervjutillfällena och dessutom har spegling förekommit, det vill säga att 

man kontrollerar att man har förstått svaret från informanten för att undvika missförstånd.  

2.2 Urval 

Uppsatsen består av sju intervjuer, med sex handläggare och en chef på olika 

arbetsförmedlingar runt om i länet. De olika arbetsförmedlingarna som valts ut är Boden, 

Luleå, Gällivare, Kiruna, Piteå, Pajala och Haparanda. Ett strategiskt urval har gjorts för att få 

en spridning bland kommunerna, och där olika län bidrar med olika nationaliteter. Hänsyn har 

även tagits till att försöka få med kommuner med högre invandrartäthet. De utvalda 

arbetsförmedlingarna kontaktades i ett tidigt skede för att undersöka möjligheten om de kunde 

ställa upp som informanter. Arbetsförmedlarna blev väl upplysta redan vid första kontakten 

om att det inte är de personligen som var studieobjekten, det fanns inga skäl att anta att 

informanterna skulle komma att påverkas i sina svar om de fick veta syftet med 

undersökningen. De intervjuade kan snarare hjälpa till att framföra viktig information när de 

vet vad som är av intresse.6 Vissa av arbetsförmedlarna intervjuades per telefon med hjälp av 

en högtalartelefon så att samtalen kunde bandas och de övriga intervjuades med bandspelare 

på plats. Telefonintervjuer utfördes på grund av de långa avstånden mellan kommunerna. 

Överallt har bemötandet varit positivt och alla tillfrågade har ställt upp. Efter första intervjun 

märktes vissa brister i frågeformuläret, men då informanten hade ledigt en längre tid kunde 

denne inte komplettera de nya frågorna i efterhand.  

                                                 
4 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur.  
5 Starrin, B. m.fl. (1991), Från upptäckt till presentation. Lund: Studentlitteratur.   
6 Hellevik, O. (1987), Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. Stockholm: natur och kultur. 
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2.3 Tolkningsprocessen 

Av det empiriska materialet utförs en tolkning på tolkning, där det är arbetsförmedlarnas 

upplevelser av invandrarnas situation och arbetsgivarnas bemötande som tolkas i denna 

studie. Analyser av intervjuerna påbörjades efter varje enskild intervju. Enligt Starrin ska 

också intervjuerna först analyseras i sin helhet så att strukturen blir mer märkbar och sedan 

ska intervjuernas beståndsdelar analyseras. Helhetsbilden ändras successivt vartefter 

intervjuernas olika delar förändrar den, därefter förändras delarna efter att helhetsbilden 

ändras.7 Det blir en kedja där det ena ger det andra. Materialet har lästs igenom flera varv och 

sedan sammanfattats och kodord har skrivits ned först enskilt och sedan tillsammans. Ett 

schema har sedan utformats för att lättare kunna utläsa mönstren. Sedan delades materialet 

upp i fem olika kategorier som framkommit och som väl beskriver rekryteringen av 

invandrare. Resultatet redovisar vad informanterna har uttryckt i olika frågor och vissa 

kärnfulla påståenden har belysts med citat för att därigenom tydliggöra deras åsikter. 

2.4 Etiska riktlinjer 

De flesta etiska regler för samhällsforskning rekommenderar en så stor öppenhet som möjligt, 

forskaren bör informera uppgiftslämnare om studiens upplägg, syfte och genomförande.8 

Detta har följts då studiens syfte har delgivits redan vid första kontakten och bemötandet av 

samtliga intervjupersoner har varit positivt. Vid genomförande av och arbete med intervjuerna 

har de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet anger följts. De intervjuade 

informerades om deras uppgift i studien och gav sitt samtycke till att delta i undersökningen 

enligt samtyckes- och informationskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet kommer 

inte resultaten att redovisas på så sätt att det går att utläsa vilken informant som har sagt vad, 

utan istället presenteras arbetsförmedlarna gruppvis. I enlighet med nyttjandekravet kommer 

de uppgifter som samlats in enbart att användas i detta vetenskapliga arbete.9  

2.5 Källkritik 

I all vetenskaplig forskning ska tillförlitligheten diskuteras, även tryckt material måste 

bedömas ur objektivitetssynpunkt. Det finns fyra krav som ska uppfyllas: äkthetskrav, 

oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav.10 Att materialet som använts skulle vara 

oäkta finns inget skäl att misstänka. Vad gäller oberoendekravet är primärkällor att föredra 

                                                 
7 Starrin, B. m.fl. (1991) 
8 Ibid. 
9 http://www.vr.se 
10 Ejvegård,R. (2003) Vetenskaplig metod. Lund: studentlitteratur.   
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före sekundärkällor och i de fall som sekundärkällor använts har några stickprov gjorts för att 

kontrollera primärkällan. Det är också viktigt att ha i åtanke att ett material kan vara vinklat, 

en medvetenhet finns om detta att vissa forskares material kan vara beskrivet ur ett 

invandrarperspektiv medan andra forskare kan se mer ur arbetsgivarnas synvinkel. 

Färskhetskravet utgår från att det i allmänhet är bättre att gå till en nyare källa än en äldre då 

den innehåller nyare rön, nyare forskning har varit utgångspunkt här men även en del äldre 

material har studerats. Samtidighetskravet har också funnits i åtanke som tar upp att man ska 

använda sig av material där arbeten som tidsmässigt inte skrivits så långt efter själva 

händelsen.  

2.6 Validitet och reliabilitet 

Vad som kan påverka resultatet är forskarens egna erfarenheter och intressen, för att 

undersöka intersubjektiviteten i den förberedande bearbetningen av materialet kan man om 

man är två forskare klassificera och koda materialet och därefter jämföra resultatet.11 Detta 

tolkningssätt har använts i denna studie efter att det empiriska materialet har skrivits ner 

ordagrant. Ett problem som kan uppstå vid studier av diskriminering och fördomar är att det 

finns aktörer som inte vill delta, bortfallet blir sannolikt högre bland dem som diskriminerar 

eller har fördomar.12 Detta problem har undvikits till viss del genom att det inte är 

arbetsgivarna i sig som är studieobjektet. Vad som är viktigt att vara medveten om är den 

egna rollen som forskare, ett problem som alltid kan uppstå vid forskning är att informanterna 

ofta ger de svar som de tror att intervjuaren vill höra.13 Även då det noga framhållits att det 

inte är arbetsförmedlarnas agerande utan deras upplevelser som är det centrala, finns en risk 

att de påverkats av de förväntningar som de känt. Ytterligare en viktig faktor som kan ha 

påverkat de svar som framkommit är att arbetsförmedlarna är en myndighet och de måste vara 

formella och kan inte i sin yrkesroll uttala sig hur som helst. Något man kan ha i åtanke är att 

resultatet förmodligen hade blivit annorlunda ifall intervjuerna hade utförts med arbetsgivare 

och invandrare. Det empiriska materialet har tolkats efter vår förståelse, det betyder inte att 

det är det enda sättet man kan bearbeta och analysera materialet på.  

 

                                                 
11 Hellevik, O. (1987) 
12 Höglund, S. (2002), Kunskapsöversikt över svensk forskning om rekrytering, kvalifikationsvärdering och 
kompetenshantering 1990-2001, särskilt forskning som kan belysa eventuell diskriminering. Norrköping : CEUS. 
13 Starrin, B. m.fl. (1991). 
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3. Tidigare forskning  

3.1 Sverige i förändring  

Det kan finnas flera möjliga orsaker till att invandrare inte rekryteras och att mångfalden inte 

bejakas. En orsak kan vara att svenskt arbetsliv har förändrats de senaste årtiondena från att 

ha varit ett arbetarsamhälle till att bli ett kunskaps och informationssamhälle. På 1960 och 

1970 talet var kännetecknen i produktionsprocessen ökad arbetsdelning, löpande band, 

arbetsmätningar och storskalig produktion. Inom tjänsteproduktionen skedde rationalisering 

av diskning och matlagning, inom sjukvården hade man stordriftstänkande samt stora 

sjukhusbyggen. Där arbetskraften som efterfrågades var okvalificerad var det lätt för 

invandrare att ta sig in i arbetslivet, då spelade bakgrund, utbildningsnivå och språk mindre 

roll, de fick ta yrken vid löpande bandet eller okvalificerade jobb inom hotell, restaurang och 

sjukvård. Men allt eftersom har arbetssituationen förändrats, nu råder arbetsrotation och 

arbetslag, decentraliserat budgetansvar och beslut delegerade till arbetslagen. Det kan ses som 

en demokratisering men denna demokratiska process har också en negativ sida såtillvida att 

den inte tillåter det obeprövade och främmande såsom arbetskraft från andra länder.14  

 

3.2 Invandrare på arbetsmarknaden 

Inom vissa verksamhetsfält konstrueras svenskheten i kontrast till ”de andra”. Ett område är 

”icke-svenskars” bristande kompetens i svenskt arbetsliv. I sin mest förenklade form handlar 

det om outtalade eller uttalade antaganden, om invandrare som lågutbildad och okvalificerad 

arbetskraft. Förklaringar till invandrarnas arbetslöshet är många gånger bristen på 

okvalificerade arbeten, men paradoxalt nog visar statistik (AMS 1999) att de största 

skillnaderna mellan svenskar och invandrare vad gäller arbetslöshet återfinns bland de med 

hög utbildning och inte bland lågutbildade. AMS undersökningar visar att när det gäller 

högutbildade talas det om dåliga språkkunskaper och att detta är förklaringen till att de inte får 

arbete. I andra hand uppges arbetsgivarnas dåliga kunskaper om utbildningar och även 

diskriminerande attityder som eventuella förklaringar. Los Reyes menar att enligt Fransén 

saknas det enhetliga kriterier för vad som är ”bra svenska”. Behovet av språkkunskaper 

varierar avsevärt beroende på vilket arbete det gäller, ändå har språket visat sig användas som 

en markör för etnisk tillhörighet och i förlängningen också ett instrument för utsortering. 

Trots uttalade intentioner om att ta vara på utlandsfödda personers kompetens sker i realiteten 

                                                 
14 Broomé, P. (2001), Bäddat för mångfald. Stockholm: SNS förlag. 
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en nedvärdering av yrkeskompetens och språkkunskaper i förhållande till svenska 

utbildningar och examina. Särskilt de med akademiska utbildningar får rutinmässigt höra att 

deras utbildning från hemlandet inte har något arbetsmarknadsvärde och måste sadla om. Men 

även invandrare med yrkeskompetens inom bristområden som till exempel vård måste gå 

igenom en lång och byråkratisk process innan de kan återfå sina legitimationer. Dessutom kan 

man exempelvis se läkare och sjukgymnaster som jobbar inom helt andra yrken som de 

egentligen är överkvalificerade för. När det gäller invandrare med egna företag så finns det 

två olika perspektiv. Broomé menar enligt Los Reyes att en vanlig uppfattning är att dagens 

invandrare har höga förväntningar på jobben och de har högre utbildning och klasstillhörighet 

än tidigare invandrare, därför framstår egna företag som mer attraktiva för dessa grupper. 

Andra studier som gjorts av bland annat Bruné visar på att bli egen företagare är det enda 

alternativet för att undkomma arbetslöshet och social degradering.15  
 

I Integrationsverkets årliga rapport har statistik från Statistiska centralbyråns 

arbetskraftsundersökningar granskats och integrationsverket har även gjort egna djupare 

analyser. Statistik visar att inrikes födda har före 1995, oberoende om det varit hög- eller 

lågkonjunktur, haft högre grad av sysselsättning än invandrare men efter 1995 har 

utvecklingen dock sammanfallit med konjunkturen, men detta gäller för de utländska 

arbetstagare som bara varit ett kort tag i Sverige som då började fungera som en buffert på 

arbetsmarknaden. De sugs in under högkonjunktur och mister sedan sina jobb när 

konjunkturen mattas.  Det är inte insikten om alla individens rätt som styr utan behovet att 

fylla vakanser. Men detta uppvisar inte om integrationen på arbetsmarknaden har förbättrats 

eller försämrats, för här finns flera omständigheter som inte tas upp som exempelvis hur lång 

tid en invandrare har varit i Sverige vilket givetvis spelar en stor roll. En analys kring detta 

tyder på att ju längre invandrare har varit i Sverige, desto högre sysselsättningsgrad, men det 

anmärkningsvärda är att trots att invandrare har varit i Sverige i över 20 år har de svårare att 

få arbete än svenskar.  En viktig fråga är om okvalificerade arbeten innebär en låsning eller är 

en språngbräda för mer kvalificerade jobb.  De som varit i Sverige mellan 16 – 25 år har 

fastnat i okvalificerade yrken, efter 26 år ser man dock inga statistiskt säkerställda skillnader 

förutom kvinnliga akademiker från Syd- och Östeuropa samt Asien. Naturligtvis kan det ta 

några år att komplettera utbildningar och erfarenheter till svenska förhållanden men det är 

orimligt att denna anpassning ska ta så här lång tid. Det är slöseri med kompetens att många 

                                                 
15 De Los Reyes, P (2001). 
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högt utbildade personer saknar arbete i enlighet med sin kompetens trots att de bott så länge i 

Sverige. 16

3.3 Skillnader i sysselsättning mellan invandrare och svenskar 

Etnisk diskriminering finns, men man vet inte hur vanligt förekommande det är och vilka 

mekanismer som driver det.  Man måste bygga upp kunskapen för att få möjlighet att påverka 

diskriminerande attityder och värderingar, det är av högsta prioritet att få veta hur vanligt 

förekommande det är vid rekryteringsprocessen. Informella rekryteringskanaler och 

informella beslutskriterier har stor betydelse vid rekryteringen. Det är ofta rekryterarens 

känsla eller intuition under intervjun som bestämmer utfallet. Detta kan leda till att den som 

rekryterar väljer bort dem som upplevs som annorlunda.  Det är här som fördomar och olika 

diskriminerande förhållningssätt kan gömmas och det kan leda till att personer med utländsk 

bakgrund aldrig kommer in i arbetslivet. Parallellt med dessa diskriminerande strategier kan 

det som i Storbritannien förekomma även formella mångfaldsstrategier, menar Carter och det 

är inte omöjligt att det även gör det i Sverige.  

 

Integrationsverkets studier visar att vad gäller utbildningsnivå är det ingen skillnad mellan 

infödda och invandrare. En tänkbar orsak till den bristande samstämmigheten mellan 

utbildning och yrke kan vara brister i valideringen av utländska betyg. En annan tänkbar orsak 

är att det finns svårigheter att göra nödvändiga kompletteringar av utländska betyg och här 

kan även diskriminering spela in. I Roots studie som utförts för ”Rapport integration” visar att 

utländska akademiker har inriktningar på sina utbildningar som idag efterfrågas på 

arbetsmarknaden och är ungefär likvärdigt för invandrare och svenskar. Omkring två 

tredjedelar av såväl svenska som invandrade akademiker är utbildade inom pedagogik, 

naturvetenskap, teknik, sjuk- och hälsovård och social omsorg.  

 

Integrationsverket menar att det inte finns något empiriskt stöd för att förklaringen till 

invandrarnas låga sysselsättningsgrad till större del skulle finnas på utbudssidan, det vill säga 

i egenskaperna hos den utrikes födda befolkningen. Däremot finns stöd för att förklaringarna 

måste sökas på efterfrågesidan, det vill säga i uppfattningar och värderingar som arbetsgivare, 

fackföreningar och folk i allmänhet har om personer från andra länder och deras kompetens. 

Denna slutsats grundar sig på att det finns flera studier som visar på att diskriminering 

förekommer. Flera av studierna bygger på intervjuer med arbetstagare som utsatts för 
                                                 
16 http://www.integrationsverket.se/upload 
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diskriminering av personalrekryterare och arbetsförmedlare. Knocke menar att man inte har 

formella språktester nu på samma sätt som tidigare, bedömningarna sker på informella vägar 

men samtidigt som kunskaper i svenska språket har mildrats finns en tendens till att andra 

orimliga krav på kunskaper dyker upp.  Inte ens formella kompetenskriterier är helt 

problemfria vid rekrytering menar Knocke. Dessa formella kompetenskriterier kan ha 

diskriminerande effekter, exempelvis krav på engelska från svenskt (och inte utländskt) betyg 

även för ganska enkla arbetsuppgifter. Carter har ifrågasatt neutraliteten i den formella 

kompetensen i en studie av sjuksköterskor i Storbritannien. Kvalifikationer från olika 

lärosäten kan ha olika prestige och utländska meriter betraktas som mindre värda. 

Utgångspunkten för en diskussion om kompetens och arbetsmarknad måste vara att låg 

sysselsättning och hög arbetslöshet är i sig ett tecken på slöseri med mänskliga resurser. Så 

gott som alla besitter någon form av kompetens som borde kunna tas tillvara på 

arbetsmarknaden. 17  

3.4 Studie på Torslandaverken 

En studie genomfördes på den svenska bilfabriken Volvo i Sverige i början på 1990-talet och 

det visade sig att invandrare marginaliserades på Torslandaverken, arbetsdelningen präglades 

av etnisk uppdelning. Andelen utomnordiska invandrare minskade påtagligt när det infördes 

en ny teknik och arbetet krävde mer samarbete. De föreställningar som var vanliga om 

invandrare, i synnerhet från andra stater än nordiska och nordvästeuropeiska, var att de hade 

lägre social kompetens och passade därför bättre för ensamarbeten. Bristen på kompetens 

visade sig på flera sätt, bland annat genom bristande kunskaper i språket som är viktig för den 

internutbildning de fick. Det bör dock framhållas att finländarna som ansågs ha svårt att lära 

sig svenska ofta hade kvalificerade yrken. Ytterligare en faktor var av kulturell natur, personer 

från i synnerhet afrikanska och arabiska områden ansågs sakna rätt inställning till arbete, 

vilket innefattade att komma i tid och ha hög närvaro. Det var markant hur personer 

klumpades ihop; ”kommer Johansson ofta för sent är det han som är besvärlig men gör 

Stojanovski samma sak är jugoslaverna besvärliga”.18 Utbildningen framhölls också som en 

viktig faktor vid rekrytering, men det fanns inte mycket som tydde på att invandrarna hade 

lägre utbildning än svenskar. Rekryteringsstrategin bidrog till att behålla en etnisk 

                                                 
17 Ibid. 
18 Schierup, C-U & Paulson, S. (1994)  
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arbetsdelning på arbetsplasten och detta blev legitimt genom åberopandet om kulturella 

stereotypier.19  

3.5 Invandrare som tillgång 

Broomé menar att två olika komplex skulle gå att förena, å ena sidan det demografiska 

komplexet; att befolkningen kommer att bestå av allt fler äldre och allt färre yngre och 

overksamma, å andra sidan mångfaldskomplexet; vad ökad etnisk mångfald i organisationer 

kan innebära. Det kommer att råda arbetsplatsbrist i delar av offentlig sektor och de närmast 

liggande lösningarna är att den outnyttjade arbetskraften tas tillvara och resurserna finns att 

hämta bland invandrarna som står utanför arbetsmarknaden. I och med 40-talisternas uttåg 

från arbetsmarknaden som nu påbörjats kommer det att bli ett dilemma för kvarvarande, som 

ska försörja en svällande pensionärsbefolkning. Nästan alla I-länder har samma demografiska 

utveckling, en stark konkurrens råder om elitemigranterna men Sverige har inte på ett 

tillfredställande sätt hanterat integreringen av de invandrare som redan finns i landet. För att 

kunna ta tillvara på invandrarnas speciella och annorlunda kompetens måste mångfalden 

bejakas i arbetslivet. Broomé menar att det också finns risker med mångfald inom den 

offentliga sektorn som kommunikationsproblem, etnocentrism, stereotypifiering, 

kulturkrockar och minskad trygghet. Möjligheterna som sannolikt förverkligas i och med den 

ökande mångfalden är att det kommer att ställas krav på en ökad flexibilitet i de traditionellt 

stelbenta offentliga organisationerna. Öppenheten för åsikter kan antas öka när mindre 

konflikträdda kulturer kommer in i organisationen och mängder av skiftande kunskaper 

kommer att spridas. Brommé menar att de risker som finns förmodligen är värda att ta, för att 

det saknas andra alternativ för att öka sysselsättningen för invandrare. Det krävs resurser och 

beredskap för att eliminera riskerna, men offentliga sektorns brist på arbetskraft och 

invandrarnas brist på arbetstillfällen kan tänkas balansera varandra, detta borde rekryterare 

med flera ha i åtanke menar Broomé.20  

 

4. Begrepp och analytiska utgångspunkter 
Nedan kommer för uppsatsen relevanta begrepp att beskrivas för att underlätta förståelsen av 

resultatet. Därefter beskrivs de teorier som valts ut för att förklara invandrarnas situation på 

arbetsmarknaden. 

                                                 
19 Ibid. 
20 Broomé, P. (2001). 
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4.1 Invandrare och etnicitet 

Människor som är födda i ett land och flyttar till ett annat för att bosätta sig där en längre tid 

är invandrare, alltså en person som inte är infödd svensk eller medborgare i staten Sverige. I 

Sverige har begreppet invandrare kommit att få en folklig betydelse av icke-svensk och 

behöver inte alltid ha att göra med invandring i sig. Människor från de övriga nordiska 

staterna är tekniskt sett också invandrare, men nordiska passunionen ger dem vissa privilegier, 

de behöver varken visum eller uppehållstillstånd. De jämställs med svenskar i de flesta 

hänseenden.21 Men i denna uppsats räknas alla som kommit från ett annat land som 

invandrare. Etniska relationer betecknar alla förhållanden som uppstår i mötet mellan 

människor som tillhör olika etniska grupper. Som individ kan man dölja eller framhäva sin 

grupptillhörighet med så kallade etniska markörer, till exempel att kläder och uppförande kan 

anpassas till vad som för tillfället krävs av situationen. Däremot kan inte de så kallade 

fenotypiska kännetecknen som till exempel hudfärg, kroppsbyggnad och karakteristiska 

anletsdrag ändras eller döljas.22 En människas etniska tillhörighet är i någon mån historiskt 

och socialt given, men det är bara en del av dennes identitet och den behöver inte vara central 

annat än om man själv vill det eller blir tvingad till det till exempel genom exklusion från ett 

omgivande majoritetssamhälle.23  

4.2 Kultur 

Kulturen används för att identifiera och etablera det som är ”vårt” och acceptabelt gentemot 

det som är främmande i ”de andras” kultur, kulturen gör skillnad på vi och dem. Avståndet 

mellan dessa kulturer kallas kulturavstånd. De som har makt över kulturen kan påverka hur 

åsikter, synsätt och värderingar skapas, lärs in och blir ett slags ”sunt förnuft”. Knappt 

synbara former av makt kan vara när kulturen är orsak till olika handlingar och problem, 

exempelvis när invandrare inte anses ha den kompetens de bör ha på grund av sin kultur. Det 

här resonemanget förutsätter att kulturen är ett statiskt fenomen men många forskare hävdar 

att kulturer hela tiden förändras. Det är enklare att se kulturmönster hos människor som har en 

annan kultur än vi själva men vi använder lätt vår egen kultur som måttstock.24 Enligt Rojas är 

det många av de nya invandrar- och flyktinggrupperna som bär på kultur och traditioner som 

är så olika de svenska att dessa grupper blir i verkligheten omöjliga att integrera i det svenska 

                                                 
21 Westin, C (1999) Mångfald, integration, rasism och andra ord. ord: ett lexikon över begrepp inom IMER - 
Internationell migration och etniska relationer. Stockholm: Socialstyr. : Centrum för invandringsforskning 
(CEIFO). 
22 Ibid. 
23 Brante, T. m.fl. (1998) Sociologiskt lexikon. Stockholm : Universitetsförlag. 
24 Braaf, L. (2004) Rekrytering och mångfald, Stockholm : Försäkringskassan Stockholms län. 
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samhället. Det finns med andra ord ett för stort kulturavstånd eller till och med en 

kulturoförenlighet mellan vårt samhälle och invandrarna som leder till oundvikliga 

konfrontationer och ett liv i utanförskap.25 Föreställningar om kulturella olikheter mellan den 

infödda befolkningen och den invandrade arbetskraften har blivit ett mer accepterat inslag i 

förklaringar till arbetslivet. I takt med att det geografiska avståndet ökar anses det kulturella 

avståndet också öka mellan svenskar och invandrare. I takt med att det kulturella avståndet 

ökar, ökar i sin tur graden av olikheter vad gäller normer och värderingar. Kulturellt avstånd 

markerar graden av främlingsskap mellan människor. Idén bygger på att det råder en 

rangordning mellan olika kulturer där den egna kulturen är normgivande och den är den 

översta. Andra kulturer ses inte bara som annorlunda utan är dessutom präglade av icke 

önskvärda kunskaper. Invandrare och svenskar ses som två kategorier som skiljer sig från 

varandra.26  

4.3 Mångfald 

Oftast används mångfaldsbegreppet när man menar etnisk mångfald och det används som 

strategi för att bättre ta tillvara på den kompetens som människor med invandrarbakgrund kan 

tillföra i arbetslivet. Utgångspunkten är att olikheter är berikande, att människor med olika 

bakgrund tillför samhället och arbetslivet nya värdefulla erfarenheter och kunskaper. Dock 

finns vissa problem med denna utgångspunkt. En alltför positiv syn på olikheter kan leda till 

att olikheter mer än likheter står i fokus. Ett annat problem är att lönsamhetsperspektivet kan 

bli för tongivande, om rätten att vara annorlunda kopplas till förväntningar om ökad 

lönsamhet hamnar människovärdet i skymundan. Olikhet finns inte bara av sig själv utan är 

resultatet av människors handlingar, värderingar, normer och skillnader i etniciteten har sin 

grund i ojämlika maktrelationer. Mångfald är allt som gör oss unika, det innefattar många 

olika delar men i den här uppsatsen handlar det om den etniska mångfalden. Var och en av oss 

har en ovillkorlig rätt att bli bemött och bedömd för den man faktiskt är oavsett etnisk 

bakgrund. Detta gäller såväl i arbetslivet som i det övriga livet och samhället. Kunskaper och 

erfarenheter bör värderas på ett objektivt och rättvist sätt när man söker arbete, den som är 

bäst meriterad för arbetet ska också ha arbetet. 27

                                                 
25 http://www.socialpolitik.com/gamlanummer/arkiv1995/951/95134.html 
26  De Los Reyes, P (2001) Mångfald och differentiering, diskurs, olikhet och normbildning inom svensk 
forskning och samhällsdebatt, Solna: SALTSA: Arbetslivsinstitutet. 
27 Braaf (2004). 
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4.4 Stereotypier, fördomar och diskriminering 

Kategorisering utgör grunden för all mänsklig kunskap, objekt placeras i kategorier på 

grundval av något eller några gemensamma kännetecken. Stereotypier är en produkt av 

kategorisering, bedömningar och föreställningar om likhet och är därför av betydelse, vid 

kategorisering bortser man från det som inte är (eller anses vara) gemensamt för objekten i 

fråga .28  

Stereotypibegreppet har sitt givna intresse som en operationalisering av fördomar och det 

förknippas oftast med att det rör sig om ett nedvärderande innehåll. Stereotypibegreppets 

betydelse är att stereotypier är ett av de mest subtila och effektiva medlen genom vilket 

fördomar befästs. Stereotypier som begrepp uppträder inom socialpsykologiska texter, då 

Walter Lippmann introducerade begreppet i sin bok. Där hävdar han att analyser av den 

allmänna opinionen måste utgå från triangelförhållanden mellan skådeplats, människans 

föreställning om skådeplatsen och vad som tilldrar sig där och människans reaktion på denna 

bild av skådeplatsen. Lippmann menade att begreppet ska beteckna mentala föreställningar, i 

första hand föreställningar om andra nationaliteter och etniska grupper. Den empiriska 

forskningen om etniska stereotypier har sedvanligt använt någon av följande två 

undersökningsmetoder, adjektivförteckningar som paras samman med namn på ett antal 

etniska grupper, och rangordning av bilder av personer som representerar olika etniska 

grupper.29

Stereotypier utgör grunden till fördomar som i sin tur kan leda till diskriminering. En 

stereotypi är inte identisk med fördomen eftersom stereotypin inte präglas av emotionellt 

betingad oresonlighet såsom fördomen gör, däremot kan stereotyper förstärka fördomar. 

Fördomar skiljer sig med andra ord från förhandsuppfattningar genom att den förstnämnda är 

förbunden med starka emotioner, som ofta handlar om antipatier mot någon särskild kategori 

av människor eller företeelser. Antipatierna gör det svårt att korrigera föreställningen i fråga 

som erfarenheten normalt driver fram, en person som besitter fördomar mot någon eller något 

bortser från information som motsäger hans egen föreställning eller så tolkar personen om 

informationen så den passar in i den egna bilden. Det talas ofta om etnisk distans, svenskar 

anser att övriga nordbor står dem närmare än västeuropéer och nordamerikaner, vilka i sin tur 

kommer närmare än syd- och öst-européer. På ännu större avstånd placeras utomeuropeiska 

                                                 
28 Westin,C. (1999). 
29 Lange, A, Westin, C. (1982). Etnisk diskriminering och social identitet: forskningsöversikt och teoretisk 
analys.  Stockholm: Liber Förlag. 
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folkslag. Dessa fördomar kan uppfattas som utslag av social distans. Det finns anledning att 

tro att människor med fördomsfulla uppfattningar överdriver den sociala distansen, men 

däremot är det inte så att de som uttrycker etnisk distans nödvändigtvis har fördomar. Vad 

som också bör påpekas är att negativa attityder till någon etnisk grupp inte heller självklart 

bör betraktas som fördomar. Negativa uppfattningar kan vara välgrundade och motiverade, 

den som har den negativa uppfattningen kan vara mottaglig för information som motsäger den 

gällande uppfattningen och är beredd att ändra sig. Det är oresonligheten som är det 

väsentliga i fördomen, inte den värderande uppfattningen eller generaliseringen som sådan. 

Bakom diskriminering kan det ligga fördomar som består i just dessa generaliserande 

föreställningar, så kallade stereotypier, men fördomar måste inte nödvändigtvis leda till 

diskriminering.30  

Diskriminering sker först när en orättvis incident inträffar som innebär avsteg från att lika fall 

ska behandlas lika. Det är svårt att avgöra om lika fall behandlas olika, ingen är den andre helt 

lik. Detta kan ske utan fördomar till exempel på grund av föreställningen att svenskar har rätt 

till förtur i sitt eget land. De mest odiskutabla fallen av diskriminering är de när en person 

med utländskt ursprung är mer kvalificerad men inte får ett arbete.31  Paulina de los Reyes 

menar att diskriminering ingår i en världsbild där allas lika värde frångås på grundval av 

andra överordnade värderingar och möjligheten att bli utsorterad bestäms på förhand. 

Diskriminering utgör därmed en grundläggande mekanism i en maktstruktur som skapar 

underordning genom att systematiskt markera och vidmakthålla olikheter mellan människor. 

Vid rekrytering kringgås människors lika värde genom att inte utländska kunskaper värderas 

lika och på så sätt vidmakthålls olikheten så människor från andra länder inte får en rättvis 

chans.32  

4.5 Kompetens, rekrytering och arbetsförmedlingens roll 

Kompetens är vad en individ bär med sig och har att göra med en individs förmåga att klara 

av en situation, att handla och se framåt.33 Kompetens innefattar inte bara den formella 

kompetensen, det vill säga minimikraven utan även yrkeskompetens som innefattar 

förtrogenhetskunskap, tyst kunskap med mera.  Det handlar dessutom om en individs förmåga 

att klara av de krav som olika situationer ställer i yrkesverksamheten. Denna förmåga kan 

                                                 
30 Westin, C (1999). 
31 Höglund, S. (1998), Svensk forskning om diskriminering av invandrare i arbetslivet 1990-1996: en 
kunskapsöversikt. Stockholm : Rådet för arbetslivsforskning. 
32 Braaf, L (2004). 
33 Höglund, S (2002). 
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antas bero på kunskap (att veta och kunna metoder), färdigheter (att kunna göra, hantera 

verktyg), erfarenheter (att ha lärt sig av misstag och framgång), social förmåga (att knyta 

kontakter, samarbeta, förhandla, lära ut) och värderingar (att vilja göra, att anse riktigt, ta 

ansvar). Höglund menar att enligt Brommé kan man dela in kompetensen i två huvudgrupper: 

direkt yrkesrelaterad kompetens och social förmåga. Kulturell kompetens kan kallas 

”kafferastskompetens” och det handlar i detta fall om att förstå sig på hur vi svenskar umgås, 

vilket kroppsspråk vi har och så vidare. Los Reyes menar enligt Shierup att kraven är endast 

fokuserade på invandrarnas otillräckliga kunskaper om det majoritetssvenska samhället, det 

existerar inte några motsvarande krav på att majoritetssvenskar ska kunna hantera den 

kulturella mångfald som idag är ett faktum i dagens Sverige.34

 

När personal av olika anledningar slutar eller när verksamheter behöver utökas måste 

nyanställningar ske. Då startar sökandet efter rätt person och det finns flera sätt för en 

arbetsgivare att gå till väga. Ett sätt är att annonsera eller att gå via arbetsförmedlingen, det är 

den så kallade formella sökvägen. För arbetssökande är dock den informella sökvägen av 

mycket stor betydelse, att ha de rätta kontaktnätet och därigenom få arbete.35 I 

rekryteringsprocessen ingår olika delar dels annonsering, kompetenskrav (utbildning, 

erfarenhet, referens, personliga egenskaper), sammansättningen av arbetsgruppen (hur 

personen passar in) ansökan (hur brevet är skrivet) intervju (uppträdande), språk och slutligen 

arbetsgivarens val. Mer svårgripbara faktorer som personkemi, social kompetens samt 

intuition (maggropskänsla) avgör ofta vem som anställs.36

 

Arbetsförmedlingen är endast en av de många sökkanaler där arbetsgivare och arbetssökande 

kan mötas men arbetsförmedlingen spelar en central roll på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen är öppen för alla arbetsgivare och arbetssökande och de har till uppgift att 

hjälpa sökande med svag ställning på arbetsmarknaden med att finna nya jobb och förbättra 

den enskildes kompetens. Den viktigaste arbetsuppgiften arbetsförmedlarna har är att hjälpa 

till i matchningsprocessen mellan arbetsgivare och arbetssökande då vakanser uppstår, om 

detta sker effektivt förkortas vakans- och arbetslöshetstiderna.37  

                                                 
34 Höglund, S. (1998) 
35 Klingvall, M. (1998:2) Arbetsgivarens rekryteringsmetoder. Arbetsmarknadsstyrelsen 
36 http://www.integrationsverket.se/upload/kampanj/RI2003/helarbetsmarknaden.pdf 
37 Klingvall, M. (1998:2)  
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4.6 Dekvalificeringsteorin   

Harry Braverman är grundgestalten till dekvalificeringsteorin om det moderna arbetets 

degradering. Grundtanken i teorin består i att det skett en strukturförändring, i dagens 

samhälle är det bara vissa yrken som kräver kvalifikationer, yrkesskicklighet och tankearbete, 

det har skett en polarisering av kvalificerade och okvalificerade arbeten.  

Dekvalificeringstesen innebär att invandrarnas kompetens inte erkänns i svenskt arbetsliv och 

de diskriminerande elementen uppfattas huvudsakligen som omedvetna eller indirekta. 

Bakom dekvalificeringen kan ligga faktorer som olika gruppers sociala nätverk som ofta är 

etniskt specifika, även fördomar och stereotypa föreställningar eller lågkonjunktur då skärpt 

kamp om jobben kan öka tendensen till dekvalificering av invandrare. Michael Piore talar om 

en dualiserad arbetsmarknad och menar att industriarbetet i invandringsländerna blir alltmer 

högteknologiskt präglat, vilket ger upphov till en strukturellt betingad polarisering av 

invandringen på arbetsmarknaden. I studien av Piore framkom att i de övre skikten fanns de 

kvalificerade inhemska arbetarna och i de undre skikten arbetade de lågt kvalificerade 

invandrarna. Quinland och Lever-Tracy hävdar att många invandrare som är högt 

kvalificerade får ta lågkvalificerade yrken som den inhemska befolkningen lämnat bakom sig, 

invandrarna avvisas systematiskt på grund av orealistiska språkkrav.  

 

Åberg modifierar och kombinerar dessa teorier för att visa på diskriminering. Hans huvudtes 

är att varken arbetets degradering eller dualisering kan betraktas som genomgående tendenser 

i Sverige men att de är viktiga fenomen. Åberg har konstaterat i en anslutning till en analys 

från SCB:s levnadsundersökningar att störst sannolikhet att hamna i okvalificerade yrken är 

personer med invandrarbakgrund, även om de har samma utbildningsnivå som svenskar och 

detta tyder på en omfattande diskriminering. Om rekryteringen till de båda grupperna sker 

utifrån sociala skikt eller besätts av personer som har olika individuella egenskaper kommer 

den samhälleliga segregationen att förstärkas. Åberg menar att i Sverige sker inte dualisering 

på öppen arbetsmarknad utan mer som en polarisering av centrum - periferi axel. De stora 

viktiga företagen är i centrum och de okvalificerade arbetena finns i periferin.  Vid rekrytering 

till lågkvalificerade yrken tenderar urvalet att handla mer om uppfattningar om 

individegenskaper än om noggrann prövning av kompetens. Egenskaper som gör att den 

anställde beter sig så som man önskar är eftersträvansvärt, ”individegenskaperna” förbinds 

med nationalitet och etniskt ursprung och tycks vara avgörande. Till exempel kan det vara så 

att man föredrar vissa etniska grupper för att man antar att de har lättare att acceptera vissa 
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obehagliga arbetsuppgifter än svenskar. På detta sätt bildas en systematisk sorterings och 

diskrimineringseffekt. 38  

 

Shierup menar enligt Höglund att den etniska arbetsdelningen och dekvalificeringen kommer 

att utgöra största diskrimineringsfaktorn i arbetslivet. Många försöker förklara att grunderna 

till problemen beror på faktorer hos invandrarna och att man också måste betrakta det svenska 

samhällets och arbetsplatsens sätt att bemöta invandrare. Höglund menar att Shierup ser detta 

mer ur ett invandrarperspektiv, medan Broomé istället betonar majoritetssvenskars perspektiv 

och här ifrågasätts dekvalificeringstesen. Broomés huvudhypotes är att invandrarnas 

långsiktigt ökade svårigheter att få anställning förklaras av två samtida och motriktade 

förlopp. Det ena består i att flyktingströmmen alltmer kommer från länder som är kulturellt 

mer olika än Sverige och det andra har att göra med att de svenska arbetsorganisationerna har 

förändrats i snabb takt och blivit platta och flexibla och numer kräver krav på social 

kompetens och att kunna kommunicera. Ett ökande gap mellan invandrares kompetens och 

egenskaper och det svenska arbetslivets krav förklarar varför invandrare i det svenska 

arbetslivet har svårare att få arbete. Broomé menar att invandrarna inte passar in på grund av 

kulturella skillnader och att det inte handlar om kompetensbrister. 39

4.7 Ingrupp och utgrupp 

Vi kategoriserar gärna människor i olika grupper i vårt samspel med andra. Behovet av att 

känna tillhörighet till en grupp är viktigt för vår självkänsla. Vi skiljer lätt ut vår egen grupp, 

ingruppen, och ger den ett högre värde i förhållande till utgruppen. Men detta är något 

oskiljbart och kan bara förstås tillsammans, det kan inte finnas någon ingrupp utan en utgrupp 

likväl som det inte kan finnas något ”vi” utan ”dem”. Inom sociologin formuleras ibland 

skillnaderna mellan ingrupp och utgrupp som skillnad mellan "vi" och "dem", där man är 

tryggt medveten om vad som pågår i sin egen grupp och ovetande om vad som pågår i den 

andra. Ens egen uppfattning är bristfällig och den andra gruppens agerande upplevs som 

väldigt nyckfullt. De förväntas vara fientligt inställda mot mig och gläds åt min olycka, vilket 

resulterar i misstänksamhet och fördomar mot den andra gruppen, utgruppen. ”Vi” och ”dem” 

står inte bara för två skilda grupper av människor, utan det står också för två helt olika 

attityder där ”vi” kännetecknas av förtroende, tillgivenhet, trygghet och samarbetsvilja. 

Medan ”dem” står för misstänksamhet, motvilja, rädsla och stridslystnad. Utgruppen står för 
                                                 
38 Schierup, C-U & Paulson, S.(1994) Arbetets etniska delning : studier från en svensk bilfabrik. Stockholm : 
Carlsson. 
39 Höglund, S. (1998). 
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den totala motsatsen och är nödvändig för skapandet av ingruppens identitet och dess 

sammanhållning. Motsättningen mellan dessa grupper är i första hand ett hjälpmedel för att 

strukturera omvärlden, där utestängningen av de andra stärker ingruppen genom att det skapar 

en kulturell distinktion mellan ”vi” och ”dem”.  

 

Enligt Bauman har en annan sociolog Alfred Schultz en förklaring där han beskriver det 

sociala livet med fackuttryck såsom ”socialt avstånd” och ”konsociater”, han föreställer sig att 

en imaginär linje utgår från varje enskild person. På denna linje kan sedan alla människor 

placeras in, de människor som står oss närmast är inprickade närmast en, de kallas 

”konsociater” och med dem känner vi oss säkra och trygga. De som finns på ett längre socialt 

avstånd, alltså längre bort på den imaginära linjen uppfattar vi dock mer generaliserat och 

kategoriskt. Det varierar från en personlig kännedom till en kunskap som är begränsad till min 

förmåga att klassificera människor till typer, att se dem enbart som ett generellt exempel av en 

kategori, såsom svarta, judar och så vidare.40

4.8 Teoridiskussion 

Varför just dessa begrepp har valts beror på att de flitigt används i debatter i media, det kan 

vara svårt att hålla isär dessa begrepp och därför har deras innebörd redogjorts för att klargöra 

deras betydelse i denna uppsats. Teorin om ingrupp och utgrupp har använts på grund av att 

”Vi” och ”Dem” ofta används i vårt samhälle när det talas om invandrare och denna teori ger 

en förståelse kring detta. Dekvalificeringsteorin har använts för att undersöka om invandrare 

dekvalificeras på samma sätt som fallet med Azam Forsberg som togs upp i inledningen. 

Begreppen som tagits upp rör de frågeställningar som uppsatsen behandlar och teorierna 

hjälper till att förklara invandrarnas situation i arbetslivet och hur arbetsgivarna ser på 

invandare. 

 

5. Resultat 
De intervjuade består av arbetsförmedlare från sju kommuner i Norrbotten, varav sex 

platsförmedlare och en chef. Till största del kommer invandrarna till norrbotten från nordiska 

länder, speciellt Finland, men även utomnordiska länder såsom Ryssland, Asien, Afrika, forna 

Jugoslavien, Iran och Irak. I de invandrartätaste kommunerna fanns det invandrare från i stort 

sett hela världen. Antalet invandrare som var inskrivna på arbetsförmedlingarna rörde sig om 

allt från ett tiotal till cirka åttahundra, men de flesta kommunerna hade ett mindre antal. 
                                                 
40 Bauman, S. (1992) Att tänka sociologiskt. Göteborg: Korpen.   
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Materialet har delats upp i fem olika kategorier som framkommit som avgörande vid 

rekryteringen av invandrare. 

5.1 Det viktiga språket 

Samtliga informanter var eniga om att den viktigaste kvalifikationen en arbetsgivare söker 

efter hos en invandrare är att de har goda kunskaper i svenska språket. Kraven på 

administrativa färdigheter har ökat efter hand och det är viktigt att man kan läsa instruktioner, 

kan kommunicera och så vidare. Angående språktester och hur arbetsgivarna avgör ”goda 

svenskakunskaper” sa informanterna att arbetsgivarna inte utförde några direkta språktester, 

förutom socialstyrelsen som utfärdar legitimationer till sjuksköterskor och läkare. De ”goda 

svenskakunskaperna” avgörs genom att arbetsgivarna träffar personen och samtalar, för att på 

så sätt bedöma om den arbetssökande har tillräckliga kunskaper i språket, det blir mer en 

”muntlig, godtycklig bedömning”. SFI (Svenska för invandrare) är en utbildning som 

invandrarna läser frivilligt, det finns alltså inget krav att de ska ha genomfört utbildningen 

innan de registrerar sig hos arbetsförmedlingen. Men en informant berättade att i dennes 

kommun har de ett samarbete där de gemensamt träffas; platsförmedlaren, SFI-läraren, 

kommunrepresentant, samt en representant från socialbyrån. Där är det viktigt att inte ta några 

genvägar utan allt ska länka i varandra som en kedja, först SFI-undervisningen där lärarna 

bedömer utifrån sina prov när de är redo att gå vidare, sedan praktikplats vilket då i vissa fall 

ledde till en utbildning och därefter ett vikariat. Det fanns arbetsförmedlare som inte ansåg att 

arbetsgivarna ställde orealistiska krav, arbetsförmedlarna menade att det annars blir en 

belastning för företaget om någon hela tiden måste gå bakom och kontrollera att arbetet utförs 

korrekt. Men några av informanterna ansåg att språket kan användas som ursäkt där det 

egentligen handlar om något annat, exempelvis uppträdande. En annan informant tyckte att 

språkkunskaper snarare är ett problem för arbetsgivarna, för att han ansåg att många som 

kommer i det läget har tillräckliga kunskaper. En informant berättade om en incident där en 

arbetsgivare vid rekryteringen krävde svenska A, fastän arbetsuppgifterna inte krävde det. 

Kvinnan som sökte arbetet hade inte det, men däremot varit bosatt i Sverige i tretton år, hon 

fick inte tjänsten.  

5.2 Utbildning och arbete 

Sex av de sju intervjuade menade att det är svårare för invandrare än svenskar att få arbete, 

”...jag brukar säga åt de som kommer och är utlänningar att det är faktiskt många andra än 

dem som kämpar om de här jobben...och då är det ett minus att de är utlänningar”. Alla utom 

 20



en arbetsförmedlare sa att det händer att invandrarnas kompetens inte erkänns av 

arbetsgivarna, några ansåg att de inte ens erkändes trots att invandrarnas betyg hade validerats 

och godkänts. Några av arbetsförmedlarna menade att utländsk utbildning och erfarenhet inte 

ses som lika mycket värd, den anses inte ha lika hög kvalité, ”...varför får inte de här 

personerna med all sin erfarenhet och examen kunna bli anställda...och då misstänker jag 

faktiskt att man ändå trots allt inte värderar dem lika högt, att deras utbildningar trots allt 

inte är värda lika mycket...”.  En informant menade att även om deras kompetens erkänts, 

upplevs de som för mycket ”utgrupp” att den som ska rekrytera tycker att, ”...äh, vad ska man 

prata om med den där på fikarasterna...äsch, vi tar det säkra istället och anställer Kalle han 

äter ju surströmming, hur skulle vi göra med den där på surströmmingsfesterna...”. En 

yrkeskategori som flera av de intervjuade nämnde var ryska lärare, som trots gedigen 

utbildning och erfarenhet inte har fått jobb inom sitt yrkesområde. En av arbetsförmedlarna 

tog upp att man inte får glömma bort är att det finns någon sorts nationsstolthet i oss alla, det 

vill säga att om en svensk söker arbete i exempelvis Finland kommer dennes betyg att 

undervärderas.  

 

När det gäller invandrare med akademisk utbildning ansåg nästan samtliga av de tillfrågade 

att invandrarna trots sin utbildning hade svårt att få arbete. Två av de tillfrågade nämnde dock 

att det fanns undantag, när det gäller läkare blir de väl omhändertagna, då de har en väl 

uppbyggd organisation som tar mot dem. De som har andra akademiska utbildningar, måste 

på egen hand vända sig till ett universitet som har en likvärdig utbildning för att få sina betyg 

validerade och se vilka eventuella kompletteringar som behöver göras, vilket kan innebära 

mycket jobb för den enskilde. Invandrarna hamnar ofta inom städ och restaurangbranschen, i 

intervjuerna framkom att tänkbara orsaker kan vara; brister i språkkunskaper, okunskap hos 

arbetsgivare och att, ”...okunskap om att de här människorna också är människor och duktiga 

på vad de gör”. Ofta tvingas invandrarna att starta egna verksamheter då de har svårt att 

komma in på den svenska arbetsmarknaden, när de i sin tur ska rekrytera personal väljer de att 

anställa sina egna landsmän. Behovet av arbetskraft är stort inom vissa yrken och ingen 

utbildning är nödvändig, vilket betyder att det blir en snabb väg till arbete för dem. Det 

sociala nätverket har stor betydelse ansåg ett flertal arbetsförmedlare, andra kriterier som 

arbetsgivarna går efter vid rekrytering är invandrarnas tidigare erfarenheter av arbeten i 

Sverige, hur de passar tider och göra sitt jobb. Samtliga arbetsförmedlare sa att det fanns stor 

risk att de blir kvar i yrken som de är överkvalificerade för. Detta beror på den lokala 

arbetsmarknaden, det finns alltså inte yrken på orten som de är utbildade för. Eftersom det 
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finns ett behov av undersköterskor inom vården har många fått utbilda sig inom detta. En 

informant ansåg att det också kunde ha att göra med deras familjesituation och ekonomiska 

situation, då de kanske måste komplettera sina betyg på annan ort. Det kunde också ha med 

trygghet att göra, när de väl fått ett jobb, introducerats i det svenska samhället och har en 

stadig grund att stå på då är det lätt att bli kvar.  

5.3 Den informella kompetensen 

Samtliga arbetsplatsförmedlare framförde att det anordnades praktikplatser i deras kommun 

och att de såg det som positivt. De menade att det underlättade för den arbetssökande att få ett 

arbete, några arbetsförmedlare hade inte upplevt att det ledde till anställning, men att det ändå 

var viktigt med praktikplatser för att komma in i den svenska arbetskulturen och träna det 

svenska språket. Det har även framkommit i intervjuerna med arbetsförmedlarna att 

arbetsgivarna känner en rädsla för att anställa någon med en annan etnisk bakgrund. En 

praktik kan då ge invandrarna en chans att visa vad de går för. Flertalet menade att det visst 

förekommer att en arbetsgivare kan anställa på känsla, det vill säga att de förbiser den 

formella kompetensen till fördel för en med sämre utbildning men med svensk bakgrund. En 

informant sa, ”...det är bara att konstatera att det ÄR så...hela den svenska arbetsmarknaden 

generellt sett diskriminerar personer med annan etnisk bakgrund...så är det”. Den så kallade 

maggropskänslan är även något som förekommer i urvalet mellan svenskar, men också hos 

invandrare som anställer sina egna landsmän. Alla informanterna hade sin egen åsikt om 

arbetsgivarnas syn på invandrarnas sociala kompetens, det fanns hela spektrat ”...från de som 

är väldigt tveksamma och ja...fördomsfulla, till de som visst kan tänka sig att ge det en chans 

och kunna se nyttan med att ha människor med olika kulturella bakgrunder”. En informant 

tyckte det var viktigt att tänka på att, ”Arbetsgivarna är ju vanliga svenssons, så det de gör på 

sin arbetsplats det styrs av de värderingar de har som individer...och vi har en viss tendens 

att välja det som känns mest bekant om vi inte medvetandegör fördelarna med att välja något 

som kompletterar i stället för kopierar”. En annan informant menar att det är svårt att få en 

arbetsgivare att våga anställa en invandrare men har de väl vågat prova går det oftast lättare. 

Ytterligare en annan informant har upplevt att man fäller kommentarer som, ”...ja, de där 

turkarna (...) och då blir det som en bedömning...måttstock...att alla invandrare skulle ha 

något fuffens för sig”. Samma informant har också varit med om att kvinnor med slöjor kan 

ha svårigheter, då denne har hört kommentarer såsom; ”En sån kommer aldrig in i min butik”. 

Okunskap och rädsla hos arbetsgivarna har också tagits upp av informanterna som en stor 

orsak till att man hellre anställer svenskar. Ett annat exempel som en av arbetsförmedlarna tog 
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upp var att finnarna upplevdes som ”besserwissers...det vet man ju hur de är”.  Men denne sa 

även att det inte är utslagsgivande vid en rekrytering, utan där är det de formella 

kompetenserna som styr. Men det framkom även att finnarna var kända för att vara duktiga på 

att arbeta. 

5.4 Mångfalden 

På frågan om svenska arbetsgivare bejakar den etniska mångfalden så svarade fem av sju 

arbetsförmedlare nej, flera tyckte att det fanns mer att lära och att tordas våga mer, en rädsla 

för det som är ”annorlunda” där svensken är ”normen”. En arbetsförmedlare tog upp att det 

här inte är något specifikt just för svenskarna att ju mer erfarenhet man har, ju mer man har 

mött en annan kultur och sett dess värde desto lättare är det att se att det inte är så farligt. En 

informant menade att det finns en pendel i det här, antingen finns det lite invandrare och då 

har man inte vant sig vid det mångkulturella eller också finns det områden med väldigt stora 

anhopningar av invandrare och då finns det också ett motstånd. Vi i norrbotten är fortfarande 

ovana, ”...det är väldigt mycket byamentalitet i norrbotten tycker jag”. Den intervjuade 

menade att lagom är bäst, det är varken bra om det är för mycket eller för lite invandrare i en 

kommun. Ett par av arbetsförmedlarna menade att mångfaldsarbetet inte tar några 

”sjumilasteg”, men att det ändå sakta går framåt. En informant ansåg att dennes kommun 

bejakade mångfalden på ett bra sätt, medan en annan informant påpekade att, ”Om ni skulle 

gå ut till arbetsgivare så skulle det inte finnas någon som inte skulle säga att ’Visst bejakar vi 

mångfalden’ för vem kan säga att man är rädd...att man är orolig för att inte förstå sig på den 

här människans personlighet...om man då har bestämt sig att de är inte som svenskar...eller 

de är inte som människor från våran ort...för man vet  ju hur de är”. 

5.5 Kulturavståndet 

Mer än hälften av informanterna påpekade att anställningsbarheten minskar när det kulturella 

avståndet ökar. En av de intervjuade menade att det är av särskilt stor betydelse här i 

norrbotten. En annan informant förklarade det som att skalan är ”glidande”, när man jämför 

två kommuner med varandra upplevs alltid den egna kommunen som ingrupp och den andra 

som utgrupp. Men om man istället jämför med exempelvis Stockholm upplevs 

grannkommunen som ingrupp, det handlar om; ”...den skalan vi pratar om...in- och 

utgrupp...den är relativ...och ju längre bort du är, desto värre är det...om vi inte pratar om 

exempelvis Australien och Nya Zeeland...och varför då...jo, för att de upplevs som ingrupp då 

de liknar oss...de pratar engelska och ser ut som oss i stort jämfört med personerna från 
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exempelvis Somalia...men pratar vi om Australiens urbefolkning...ja, då är vi tillbaka till 

utgrupp igen...de ser inte ut som oss...de spelar på instrument vi inte fattar nåt av...också helt 

plötsligt blir det mycket lättare att förhålla sig till dem som att de är ’icke-norm’ och vi är 

’norm”. En informant tog upp ett eget exempel på en diskussion som de haft i fikarummet på 

dennes arbetsplats. Diskussionen handlade om invandringen och det fanns de som tyckte sig 

ha väldigt tvärsäkra åsikter om saken, men som egentligen visade sig vara väldigt okunniga, 

då det visade sig att det i fikarummet fanns en person med utländsk härkomst som efter ett tag 

blev irriterad och sa ifrån, ”...men du, jag är faktiskt invandrare” så är den vanligaste 

responsen på det; ”Ja, men jag menade inte dig”, därför att man är en individ för den här 

personen och räknas inte till ”de där”. I och med att kunskapen ökar minskar rädslan och då 

tar istället nyfikenheten överhand; ”fördomar bygger på okunskap, okunskap generaliserar 

medans nyfikenhet och kunskap individualiserar”.  

 

Ett par arbetsförmedlare sa också att de har inte några direkta problem i sina kommuner, 

genom att den största delen flyktingar kommer från länder vars kultur och utseende liknar 

våran. En arbetsförmedlare har varit med om när arbetsgivare har sagt i klartext att, ”Skicka f-

n inte hit några svartskallar”. Och i en del fall beror det på att arbetsgivaren har haft dåliga 

erfarenheter, men ”...de flesta som säger så har inga erfarenheter alls, utan har fördomar”. 

Det har även förekommit dolda önskemål, där arbetsgivare inte velat ha sökande med annan 

etnisk bakgrund. Fördomar i sig bygger i regel på okunskap och rädsla, men det här är även 

något som förekommer mellan grannkommuner då arbetsförmedlaren även har fått höra 

”Skicka inte hit någon j-a Lulebo, (...)  men ska jag vara ärlig så handlar det  till nittio 

procent om personer med annan etnisk bakgrund”. Vissa arbetsförmedlare var väldigt rak på 

sak och sa, ”...hela den svenska arbetsmarknaden generellt sätt diskriminerar personer med 

annan etnisk bakgrund...så är det. Ja, såklart finns det ju givetvis situationer då det inte är 

så...men generellt sätt så...om vi tittar på siffror...vissa etniska grupper, ja ta Somalier till 

exempel...bland invandrade Somalier så är arbetslösheten över åttio procent. Det är en tydlig 

siffra...det är inte så att Somalier är åttio procent mer korkade än alla andra...det är helt 

enkelt så att vi tycker inte att de har på våra arbetsplatser att göra”... En informant menade 

att det ofta glöms bort att invandrare är individer och att en del arbetsgivare som har haft 

dåliga erfarenheter av personer med annan etnisk bakgrund, kan inte se det som en enskild 

företeelse utan ser det mer generellt. 
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Sammanfattningsvis förekommer det fördomar och diskriminering bland arbetsgivarna, men 

till största del handlar det om rädsla och okunskap. Mångfaldsarbetet bejakas inte i den 

utsträckning som kan önskas, men det går sakta framåt. Det svenska språket samt 

kulturavståndet är av stor betydelse vid rekrytering och flertalet arbetsförmedlare ansåg att 

den så kallade maggropskänslan styr vid nyanställning. 

 

6. Diskussion 

6.1 Fördomar i norrbotten 

Ambitionen med uppsatsen var att ta reda på hur arbetsförmedlare i norrbotten upplever 

invandrarnas situation på arbetsmarknaden, samt hur de upplever att arbetsgivarna bemöter 

invandrarna vid rekryteringen. Det har visat sig att det förekommer tendenser till stereotypier, 

fördomar och diskriminering hos arbetsgivare i norrbotten, då mer än hälften av 

arbetsförmedlarna har berättat om ett flertal incidenter som de känner till. Angående fördomar 

mot invandrare är det viktigt att komma ihåg att negativa uppfattningar kan vara välgrundade, 

vilket har visat sig i vissa fall, men en del arbetsgivare har inga erfarenheter alls utan är direkt 

fördomsfulla. Det är oresonligheten som skiljer fördomen mot stereotypin, om arbetsgivare 

inte har någon erfarenhet och ändå vägrar anställa då är det fördomar. Oresonligheten märks 

också i exempelvis en informants uttalande att, ”En sån kommer aldrig in i min butik”, här har 

arbetsgivaren redan bestämt att alla med slöja är på ett visst sätt och då spelar det ingen roll 

hur individen egentligen är. Det framkom inte om denna person hade några erfarenheter alls 

eller om det berodde på någon tidigare händelse men arbetsgivaren tycks inte ha några planer 

på att ändra sig oavsett vad som händer. Men i de fall där arbetsgivare övertalats att anställa 

en person med utländsk bakgrund har många blivit nöjda och märkt att det varit positivt, i de 

fallen hade arbetsgivarna en stereotypi som gick att ändra på. Vid intervjuerna med 

arbetsförmedlarna framkom det att vissa arbetsgivare som har haft dåliga erfarenheter av 

personer med annan bakgrund, inte kan se det som en enskild företeelse utan ser det mer 

generellt. Om man inte klarar av att se invandrare som individer och har svårt att ändra sin 

uppfattning trots att de stöter på invandrare som borde få dem att ändra sin inställning, då 

handlar det om fördomar.   

 

I vissa kommuner ansåg arbetsförmedlarna att det inte fanns några fördomar hos 

arbetsgivarna, men då ska man ha i åtanke är att i de kommunerna fanns väldigt få 

utomnordiska invandrare utan i stort sett bara invandrare från de nordiska länderna. Eftersom 

 25



man i de kommunerna upplever ordet invandrare som en person från ett nordiskt land, upplevs 

förmodligen inte den kulturella distansen som så stor då övriga nordiska invandrare upplevs 

som mer lika oss. Det kan bero på att de nordiska invandrarna upplevs mer som ingrupp. 

Trots att det i en del intervjuer har framkommit att fördomar finns, vill inte alla 

arbetsförmedlarna öppet erkänna att det pågår i just deras kommun. Att problemet finns 

verkar alla vara överens om, men att öppet erkänna att det finns i ens egen kommun tycktes 

vara väldigt känsligt. Men när det gäller arbetsförmedlarna måste man ha i åtanke att de i 

deras yrkesroll måste vara formella och kan inte uttala sig hur som helst. 

 

Något som tydligt har kunnat urskiljas i intervjuerna är att det tycks finnas en rädsla och 

okunskap hos arbetsgivarna. En rädsla att ”våga prova” anställa en person med annan etnisk 

bakgrund var påtaglig, att kunna se dessa människor som kompetenta individer. I enighet med 

teorin om ingrupp och utgrupp så kännetecknas ”Vi” av förtroende och trygghet, medan 

utgruppen står för motsatsen. Detta är nödvändigt för sammanhållningen i ingruppen och vi 

gör det för att strukturera omvärlden. Det går också att dra vissa paralleller mellan teorin 

ingrupp och utgrupp och hur arbetsgivarna värderar invandrarnas betyg. Det tycks finnas en 

sorts nationsstolthet, där man tillskriver sitt eget lands utbildningar ett högre värde än 

utbildningar från andra länder. Eftersom invandrarna tillhör utgruppen och ses på med 

tveksamhet och misstro, överförs automatiskt denna misstänksamhet till deras kvalifikationer 

och gör att de inte upplevs som likvärdiga.  

6.2 Kulturavståndets inverkan 

Mer än hälften av informanterna påpekade att anställningsbarheten minskar när det kulturella 

avståndet ökar, vilket också bekräftar Los Reyes åsikter om att främlingsskapet ökar när det 

geografiska avståndet ökar mellan svenskar och invandrare. Det vill säga att det kulturella 

avståndet markerar graden av främlingsskap. Enligt Schultz imaginära linje placeras 

människor som man är trygg med närmast och ju längre bort på linjen desto mer generaliseras 

och kategoriseras människor. Det här visade sig väldigt tydligt i citatet från en av 

informanterna som berättade om en incident på dennes arbetsplats i fikarummet, där en 

diskussion uppstod angående invandringen och när en medarbetare med utländskt ursprung 

till slut yttrade sig och sa att denne faktiskt var invandrare påpekades det snabbt att denne inte 

tillhörde ”de där”. Några har tagit upp att just afrikaner upplevs som annorlunda och har 

särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket även integrationsverkets rapport pekar 

på. Kanske är det också som en informant sa att det har särskilt stor betydelse på de här 
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breddgraderna, eftersom invandrarna i norrbotten är få till antalet. Det är även troligt att det 

kan hänga ihop med vad en annan informant sa om den så kallade ”pendeln”, att å ena sidan 

finns det kommuner där majoriteten består av invandrare, vilket gör att svenskarna känner att 

deras kommun överbefolkas och å andra sidan finns det i de flesta kommunerna här i 

norrbotten ett mycket lågt antal invandrare vilket inte heller är gynnsamt då båda alternativen 

möter ett stort motstånd. 

6.3 Språk och informell kompetens 

Precis som Knocke skriver tycks inte formella språktester användas på samma sätt som 

tidigare utan bedömningarna sker mer informellt. Med tanke på att språket sägs vara det allra 

viktigaste för invandrarna att behärska för att få arbete, borde mer omfattande språktester 

utföras. Som arbetsförmedlare och forskare säger är det inte bara inom läkarvården som goda 

språkkunskaper krävs idag, eftersom det anses viktigt borde det läggas ner mer tid och energi 

på att bättre kontrollera vad den arbetssökande faktiskt kan. Dessa godtyckliga bedömningar 

som idag utförs kan bli missvisande eftersom exempelvis faktorer som nervositet hos den 

arbetssökande kan försämra språket. Franzén poängterar på ett riktigt sätt att det saknas 

enhetliga kriterier för bra svenska och det tycks bli en etnisk markör som i förlängningen kan 

leda till utsortering av invandrare. Det kan endast spekuleras om varför arbetsgivare kräver 

mer språkkunskaper än vad som är skäligt, som exemplet där det krävdes svenska A fast 

arbetsförmedlaren ansåg att det inte var nödvändigt för arbetsuppgiften. Kanske kan det bero 

på att en del arbetsgivare idag är rädda för att framstå som främlingsfientliga när 

medvetenheten är stor, det förs en öppen debatt kring diskriminering men man försöker hitta 

något till synes legitimt skäl att skylla på om de av någon anledning inte vill anställa 

invandrare. Rädslan och okunskapen verkar vara stor här i norrbotten, och kanske är det detta 

som ligger bakom, då det gång på gång har påpekats i intervjuerna. Även diskriminering tycks 

förekomma hos en del av de norrländska arbetsgivarna. Flertalet arbetsförmedlare anser att 

det faktiskt förekommer att det är ”känslan” som styr vid rekryteringen, alltså att de förbiser 

den formella kompetensen till fördel för en med svensk bakgrund och kanske sämre 

utbildning. Men det här är även något som förekommer svenskar emellan. Integrationsverkets 

rapport visar även den att det ofta är rekryterarens känsla som bestämmer utfallet, vilket kan 

leda till att den som rekryterar väljer bort det som anses annorlunda och Integrationsverket 

menar att det är här som olika diskriminerande förhållningssätt kan gömmas och kan leda till 

att personer med utländsk bakgrund inte ens kommer in på arbetsmarknaden. I denna studie 

framkommer det att arbetsförmedlarna har fått motta dolda önskemål från arbetsgivare att 

 27



arbetsförmedlarna inte ska förmedla några invandrare till tjänsten. Detta är ett sätt att 

diskriminera, eftersom man inte bryr sig om att undersöka invandrarnas referenser. 

Invandrarna har, oavsett utbildning, därmed inte samma förutsättningar och då kan man inte 

påvisa att lika fall behandlas lika. En yrkeskategori som enligt det empiriska materialet har 

extra svårt att komma in på arbetsmarknaden är ryska lärare. Det kan ha att göra med att deras 

utbildning i pedagogik skiljer sig från vår, svenska skolor präglas av demokrati där ska alla 

vara delaktiga och bestämma medan man i Ryssland har ett mer auktoritärt sätt att undervisa. 

De bär på en kultur som kan vara svår att integrera i det svenska samhället, precis som Rojas 

anser. Men nog skulle vårat samhälle tjäna på att få in influenser från andra kulturer. I dagens 

skolor i Sverige finns barn från många olika kulturer och skolan borde spegla samhället. 

Arbetsförmedlarna menar att arbetsmarknaden styr och att de utländska akademikerna därför 

inte får arbete inom sitt yrkesområde, men det kan i vissa fall ifrågasättas exempelvis inom 

läraryrkena där det råder en stor brist på kompetent arbetskraft.  

6.4 Invandrarnas utbildnings- och arbetssituation 

Dekvalificeringsteorin innebär att invandrarnas kompetens inte erkänns i arbetslivet, vilket 

även framkom i intervjuerna där de norrbottniska arbetsgivarna undervärderar invandrarnas 

utbildningar. Samtliga arbetsförmedlare svarade att invandrare ibland får ta arbeten som de är 

överkvalificerade för. Precis som i teorin förklarades det med bland annat det sociala 

nätverket, dels att invandrarna inte kommer in på vår arbetsmarknad då de inte har de rätta 

kontakterna och dels att de har samma handlingsmönster som svenskarna, de anställer sina 

landsmän. Men även andra faktorer spelar in, som att det i dagsläget är svårt att få arbete och 

det framkom även att det då är det en nackdel att vara invandrare precis i enlighet med 

dekvalificeringsteorin. Vad som dessutom framkom var att en del väljer själva att stanna kvar 

i lägre yrken på grund av familjeskäl eller ekonomiska skäl, då det är svårt att få sina betyg 

validerade och godkända eller att de helt enkelt känner sig nöjda med att ha kommit in i det 

svenska systemet, för en del blir det en trygghet och de väljer att stanna kvar i det 

lågkvalificerade yrket. Quinland och Lever - Tracys argument är att många invandrare som är 

högt kvalificerade får ta de lågkvalificerade yrkena och de menar att invandrare avvisas 

systematiskt på grund av orealistiska språkkrav, men här i norrbotten är det förmodligen inte 

den enda anledningen, även om alla arbetsförmedlare hävdar att språket är viktigt. Enligt både 

Höglund och Åberg tyder det på en omfattande diskriminering att invandrare med samma 

utbildningsnivå som svenskar hamnar i okvalificerade yrken. Men om det bara beror på 

fördomar är svårt att säga, man måste dock ha i åtanke att diskriminering kan ske utan 
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fördomar som Höglund påpekar, exempelvis på grund av att svenskar har rätt till förtur i sitt 

eget land. Diskrimineringen uppfattas enligt dekvalificeringsteorin som huvudsakligen 

omedvetna eller indirekta. Men både Höglund och Åberg menar också att det mest 

odiskutabla fallen av diskriminering är när en person med utländskt ursprung är mer 

kvalificerad men inte får arbetet som fallet med Azam Forsberg i inledningen. Los Reyes 

menar också att vid rekryteringen kringgås människors lika värde genom att utländska 

kunskaper inte värderas lika och på så sätt vidmakthålls olikheten så människor från andra 

länder inte får en rättvis chans. Sannolikheten att det alltid funnits någon med bättre 

erfarenhet än Azam Forsberg vid samtliga tillfällen han har sökt arbete är alltså inte så stor. 

Arbetsförmedlarna menade att invandrarna mer eller mindre tvingas till att öppna eget då det 

är den snabba vägen till arbete. Det här resultatet stödjer Brunés undersökning att det är deras 

enda alternativ för att undgå arbetslöshet, emellertid finns det inget som tyder på Broomés 

ståndpunkt att de själva väljer att starta eget, då de har högre krav och eftersom det är ett mer 

attraktivt alternativ. Däremot kan det vara så att man väljer att vara kvar i det lågkvalificerade 

yrket, då det blir en social och ekonomisk trygghet.    

6.5 Mångfaldens utveckling 

Att arbetsmarknaden styr framhävdas som en viktig faktor om huruvida invandrarna får arbete 

eller inte. Men till skillnad från Los Reyes uttalande att även inom bristområden som vården 

måste invandrare gå igenom en lång och byråkratisk process för att återfå sina legitimationer, 

så tycks läkare i norrbotten tas väl omhand och många invandrare har även fått utbilda sig till 

undersköterskor, då det finns ett behov av dem inom sjukvården. Broomé anser att man borde 

låta invandrarna gå in i vården nu när 40-talisterna ska gå i pension och kanske är det dit vi är 

på väg i norrbotten. Många informanter ansåg att gynnandet av mångfalden inte fortskrider i 

så snabb takt som man kan önska, men kanske kan den stundande arbetskraftsbristen skynda 

på mångfaldsarbetet så slipper svenskarna stå där med ”skammens rodnad” om några år för att 

vi inte tog tillvara på invandrarnas kompetenser. Kanske är det som integrationsverkets 

rapport visar att det inte är allas lika rätt till arbete som styr, utan behovet att fylla vakanser, 

invandrarna sugs in under högkonjunkturen och mister sina arbeten när konjunkturen vänder. 

Denna behandling av invandrare kan tyckas fördomsfull och diskriminerande, men som 

Höglund säger behöver det inte vara en fördom att ha föreställningen att svenskar har rätt till 

förtur till arbete i sitt eget land.  
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Sammanfattningsvis så står det klart att invandrarnas situation skulle kunna förbättras.  

Angående invandrarnas utländska betyg är det beklagansvärt att den validering som finns 

uppenbarligen inte tas på allvar, att de trots allt inte alltid ses som likvärdiga av arbetsgivarna. 

Det skulle kanske kunna gå att få bort mycket rädsla och missuppfattningar, om det fanns 

vetenskapliga belägg som verkligen påvisade att utbildningarna är likvärdiga. Praktikplatser 

tycks vara det bästa verktyget för att minska rädslan och okunskapen hos arbetsgivarna, för 

det essentiella är att arbetsgivare och invandrare får en chans att mötas och att invandrarna ges 

en chans att visa sin duglighet. Allt detta skulle kunna bidra till att fördomar och 

diskriminering minskar, vilket skulle gynna hela vårat samhälle. Ett bättre nätverk skulle 

också vara av betydelse, ett samarbete med kommunikation mellan kommunerna skulle kunna 

vara ett steg i rätt riktning. Det tycks finnas ett behov av samarbete mellan kommunerna i 

norrbotten. Det har framkommit att de olika kommunerna inte har någon som helst insikt i 

andra kommuners sätt att ta hand om sina invandrare på arbetsmarknaden. En av kommunerna 

hade ett föredömligt sätt att ta hand om sina invandrare, de hade ett mycket gott samarbete 

inom kommunen där platsförmedlaren, SFI-läraren, kommunrepresentant, samt en 

representant från socialbyrån har gemensamma träffar. Där är det viktigt att man inte tar några 

genvägar, utan allt ska länka i varandra som en kedja, först SFI-undervisningen där lärarna 

bedömer utifrån sina prov när de är redo att gå vidare, sedan praktikplats vilket då i vissa fall 

ledde till en utbildning och därefter ett vikariat. Det här är ett utmärkt sätt att arbeta som 

borde spridas mellan kommunerna, det är synd att andra kommuner inte får chansen att ta del 

av en väl fungerande verksamhet vilket hade gynnat samtliga inblandade.  

6.6 Fortsatt forskning 

För att ytterligare tydliggöra bilden om invandrarnas situation på arbetsmarknaden i 

norrbotten borde kommande studier göras ur ett invandrar- och arbetsgivarperspektiv. Att 

studera skillnader mellan privat och offentlig sektor är också av intresse för att följa upp vad 

som sker på arbetsmarknaden när den stora vågen av 40-talister går i pension. Det vore även 

intressant att göra fler regionala studier, för att kunna göra jämförelser mellan dem och på så 

sätt bidra till diskrimineringsarbetet. Även fastän det i denna studie framkommit att det inte 

råder någon större skillnad mellan invandrarnas situation på arbetsmarknaden i norrbotten och 

den tidigare forskning som gjorts i riket som helhet, betyder inte det att inga skillnader finns 

mellan andra län. 
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Bilaga 
1. Vad är din titel/befattning? 

1. Hur många arbetssökande har ni med annan etnisk bakgrund?  

a) Vilka olika etniska grupper kommer ni i kontakt med? 

 

2. Vilka kvalifikationer ser arbetsgivarna efter? Vad är viktigt att kunna?  

a) utseende  

b) uppträdande,  

c) språkkunskaper,  

d) utbildning,  

e) formella kompetenser, etc.  

 

3. Görs det språktester för invandrare? Hur tolkas de? Om nej, hur bedömer man ”goda 

svenskakunskaper”? 

 

4. Anordnas praktikplatser för invandrare i din kommun? Om ja, ser man någon positiv 

förhöjd anställningskvot? 

 

5. Händer det att invandrare är kvalificerade för ett jobb men att kompetensen inte 

erkänns?  

a) Finns det risk för att de blir kvar i ett jobb som de egentligen är 

överkvalificerade för?  

b) Vad tror du att det kan bero på i så fall? 

 

6. Vilka utbildningar är vanliga för invandrarakademiker? 

a) Får de jobb inom det? 

 

7. Vad kan det bero på att typiska invandraryrken är inom städ, vård och restaurang? 

 

8. Då arbetsgivarna anställer efter ”maggropskänsla”, är det ett sätt att gå förbi den 

formella kompetensen?  

 

9. Vilka uppfattningar har arbetsgivare om invandrares sociala kompetens? (Hur man 

fungerar och kan samarbeta ihop i grupp). 



 

10. Är det generellt svårare för invandrare än svenskar att få arbete? 

a) Vad är en vanlig anledning till att man inte vill anställa människor med 

utländsk härkomst?  

 

11. Förekommer diskriminerande formuleringar i anställningsannonserna?  

a) Om ja, är det vanligt? 

b) Ge gärna exempel. 

 

12. Vilka förutfattade meningar om invandrare upplever du finns bland arbetsgivarna vid 

rekrytering? 

a) Upplever du att arbetsgivarna har mer fördomar mot vissa etniska folkgrupper 

än andra?  

b) Vilka i så fall? Vad tror du att det kan bero på? 

c) Har du märkt att arbetsgivarna varit negativt inställda från början men sedan 

ändrat sig? 

 

13. Händer det att ni blir kontaktade av arbetsgivare i din kommun som ber er att inte 

skicka några invandrare på anställningsintervju?  

 

14. Upplever ni att arbetsgivarna bejakar den kulturella mångfalden? 

 

15. Hur väljer arbetsgivarna ut sin personal till lågkvalificerade yrken? 

a) Har etniciteten betydelse? 

 

16. Vad är diskriminering för dig?    

a) Kan du ge något exempel på någon händelse då det förekommit från 

arbetsgivaren vid rekryteringen av personal? 
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