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Sammanfattning 

 
Denna uppsats handlar om hur personer som arbetar med integration i samhället ser på den 

etniska integration/segregation som finns på arbetsmarknaden. Genom litteraturstudie och 

intervjuer kom jag fram till att det både finns segregering och diskriminering på våra 

arbetsplatser. 

 

Mitt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur de som arbetar med integration ser på 

möjligheterna respektive svårigheterna svenskar med utländsk bakgrund har att komma in på 

arbetsmarknaden. Jag ville även få kunskap om orsaken och uppkomsten till situationen och 

vad som kan åtgärdas. 

 

Jag hade tre frågeställningar: 

 Hur anser de som arbetar med integration att det ser ut på våra arbetsplatser? 

 På vilket sätt är det bra med etnisk mångfald på våra arbetsplatser? 

 På vilket sätt kan man arbeta med den här frågan? 

 

Som teoretiskt perspektiv har jag använt diskursanalys som innebär att man studerar specifika 

begrepp, uttryck och beskrivningar av hur diskursens innebörd varierar. 

 

I mitt resultat kom jag fram till att vägen ut i arbetslivet är lång då de måste komplettera sin 

utbildning och få sina referenser översatta. Oftast får de ta lågavlönade jobb som inte 

motsvarar deras kvalifikationer. Vikten av att kunna det svenska språket är stor. Kan man inte 

språket korrekt är det svårt att få jobb. Detta medför att det blir en hierarki på 

arbetsmarknaden. Så länge det inte är någon som talar om vad det är som gäller på en 

arbetsplats blir det svårt för invandrarna att integreras. För att få bort segregationen i 

arbetslivet krävs det etnisk mångfald som för det mesta gynnar företag och organisationer. 

Det är fortfarande ett relativt nytt begrepp man behöver kunskap om och som behöver 

diskuteras.
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Inledning 
 
 
Idag diskuteras det mycket om begrepp så som etnicitet, integration och 

arbetskraftsinvandring. Detta är en debatt som ofta förs i media. I Integrationsverkets 

rapportserie 2002:02 kan man läsa att arbetsmarknadsdiskriminering har störst 

prioritet när det gäller integration och segregation. Det förs många diskussioner om att 

det är segregering i vårt samhälle, inte minst på arbetsmarknaden och detta kan skapa 

integrationshinder. 

 

 De invandrade som inte kommer från västvärlden får det ofta svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Istället för att ta till vara på de resurser som finns i landet tar vi in 

arbetskraft från övriga Europa. Invandrare med akademisk examen får ibland ta lågavlönade 

jobb som inte kräver någon utbildning. En del får gå vidareutbildningar för att komplettera sin 

examen från sitt hemland. Detta kan vara påfrestande. Efter att till exempel ha gått en lång 

utbildning i sitt hemland måste de läsa ännu några år i Sverige. Många forskare och mina 

informanter hävdar att det handlar om språksvårigheter. Till en viss del kan jag hålla med om 

att det är viktigt att kunna det svenska språket för att klara sig ute i arbetslivet, men hur bra 

ska man kunna det? Även de invandrade som har tagit sin examen i Sverige har svårt att ta sig 

in på arbetsmarknaden. En av mina informanter säger att det delvis beror på att de har ett 

annorlunda namn. När arbetsgivaren ser ett namn som inte låter svenskt bland sina 

ansökningar kan de bli rädda, både för förändringar och att de inte kommer förstå eller att de 

inte kommer bli förstådda. Detta hävdar flera av mina informanter. Det gäller inte majoriteten 

av arbetsgivarna utan de flesta ser inga problem och när de då lägger undan en ansökan kan 

det istället bero på att han/hon inte har den kompetens som arbetet innebär, säger en av mina 

informanter. Detta kan ändå uppfattas som diskriminering av den arbetssökande. 

 

Anledningen till att jag blev intresserad av detta ämne var att jag i tidigare hemtentamens har 

skrivit om integrationen i samhället. Jag bestämde mig då för att skriva om integration men 

visste inte inom vilket område. När jag senare läste en artikel i en tidning som handlade om 

invandrare med akademisk examen och deras möjligheter att få arbete tyckte jag att det 

verkade intressant och ville få mer kunskap om hur situationen ser ut.  

 

Jag tror att så länge det är en viss grupp i samhället som har det svårt att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden uteblir den kollektiva gemenskapen som arbete oftast uppfattas ge 
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och minoriteten känner sig ännu mer ovälkomna. Det är bland annat genom vårt jobb vi finner 

en viss trygghet, värde och gemenskap. 

 

Enligt de los Reyes & Mulinari (2003) är arbetsmarknaden uppbyggd på ett hierarkiskt sätt. 

Detta innebär att hierarkin är (enligt min och författarnas mening) uppbyggd på följande sätt. 

Först kommer välutbildade infödda svenskar, t.ex. de med chefsposter, de som bestämmer och 

styr på arbetsmarknaden. Sedan kommer den största kategorin som innefattar infödda 

svenskar med utbildning eller kanske ingen utbildning alls. Här finns även ett fåtal 

utomeuropeiska svenskar. De sista på hierarkistegen är svenskarna med annan etnisk 

bakgrund än svensk. Även om det diskuteras att denna minoritetsgrupp ska få komma in på 

arbetsmarknaden har det inte skett några större förändringar.  

 

Problemet ligger kanske i att invandrarna aldrig har fått en chans att komma in på 

arbetsmarknaden och får då ingen arbetslivserfarenhet, sådana möjligheter som en infödd 

svensk har. Är det så att samhällets krav är att den etniska minoriteten ska integreras i det 

svenska samhället och bli som majoriteten, att minoriteten ska anpassa sig, vilket majoriteten 

inte ska behöva göra? Hur ska det kunna ske så länge utomnordiska svenskar hålls utanför 

arbetslivet? Det  blir då svårt för dem att integreras i det svenska samhället.  

 

Bakgrund 
 

Arbetskraftsinvandringen  

På 1940-talet, under Andra Världskriget, började Sverige bli ett invandringsland (Hertzberg, 

2003). Den stora invandringen var mellan 1950 och 1970 i form av arbetskraftsinvandring då 

efterfrågan på arbetskraft inom de lågavlönade jobben var stor och detta visar att det redan då 

var segregation inom arbetslivet. De invandrade var överrepresenterade i de lågavlönade 

arbetena. Etnologen Fredrik Hertzberg (2003) skriver i sin avhandling Gräsrotsbyråkrati och 

normativ svenskhet att när det blev lågkonjunktur på 1970-talet var det många av de 

invandrade som blev arbetslösa och efter det har de haft svårt att komma in på 

arbetsmarknaden igen. Allwood & Franzén (2001) skriver att under 1967 började 

arbetsbristen att avta och sedan dess är det ingen ”fri” invandring förutom för medborgare 

från de nordiska länderna. Efter denna tid ökade antalet asylsökande flyktingar. Under 1980-

talet blev det högkonjunktur igen, men de som invandrade mellan åren1950-1970 hade 
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fortfarande problem att komma in på arbetsmarknaden. Detta gällde även under 

högkonjunkturen 1994/95 ( Broomé, Bäcklund, Lundh & Ohlsson, 1996). Klyftan mellan de 

invandrade och svenskarna fortsatte att växa.  

 

Även om det uppmärksammas mycket i media och litteratur är det inte mycket som har 

förändrats. Det kommer ständigt ut nya böcker om hur situationen ser ut på arbetsmarknaden 

och man kan läsa sig till att det viktiga är att främja etnisk mångfald i arbetslivet, vilket bland 

annat de los Reyes (2001) skriver om. Det görs inte tillräckligt idag även om arbetsgivare har 

en mångfaldsplan som de måste följa enligt lagen mot diskriminering. Även detta framhåller 

bland andra de los Reyes m.fl. Idag krävs det oftast att man har kompetens och utbildning. Då 

många måste komplettera mycket av sin utbildning och inte har den kompetens från den 

svenska arbetsmarknaden som behövs, stannar många kvar på de lågkvalificerade arbetena 

där invandrarna är överrepresenterade. Broomé, Bäcklund, Lundh & Ohlsson (1996) skriver 

att idag har kraven på kompetens ökat och detta drabbar både låg- och högutbildade för att 

kraven är för höga. Den hierarki som är uppbyggd på den svenska arbetsmarknaden, 

utomeuropeiska personer längst ned och nordeuropéer längst upp anses som legitim idag och 

den fördjupar den segregering som redan finns på den svenska arbetsmarknaden(de los Reyes 

& Molina, 2003). 

 

Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, ska arbeta för att etnisk diskriminering inte 

ska förekomma i samhället. På DO:s hemsida (http://www.do.se) går det att läsa att 

diskriminering i arbetslivet kan avse till exempel att en person har blivit förbigången vid en 

tillsättning eller att han/hon har blivit utsatt för trakasserier från arbetsgivarens eller 

arbetskamraternas sida och att denna behandling beror på etnisk tillhörighet. Om en person 

känner sig diskriminerad kan han/hon ta kontakt med DO och hon utreder om det ska göras en 

anmälan eller inte. Hon ska även bevaka att arbetsgivarna på ett aktivt sätt försöker skapa 

etnisk mångfald på arbetsplatsen. 

 

 I juli år 2003 kom det en ny lag mot etnisk diskriminering (2003:308). I den går det att läsa 

att ändamålet med lagen är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. För att få etnisk mångfald i arbetslivet måste 

arbetsgivare och arbetstagare samverka och motverka alla former av etnisk diskriminering. 

Arbetsgivaren ska också inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbetet för att 
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aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning. Han/hon ska även vidta åtgärder för att förebygga och förhindra 

att någon arbetstagare utsätts för trakasserier. Om inte detta följs och om en person känner sig 

diskriminerad på grund av detta kan han/hon göra en anmälan till DO. 

 

När det gäller diskriminering i arbetslivet har det under 2003 gjorts 313 stycken anmälningar 

till DO (www.do.se). Detta visar att diskursen kring etnisk segregering måste fortsätta och att 

det är viktigt med mångfaldsplaner och utbildning i etnisk mångfald eftersom det är för få 

som är insatta i vad som kan hända när en person blir diskriminerad. 

 
 
Mångfaldsorienterad rekrytering 

Mångfaldsorienterad rekrytering är ett projekt som är på uppdrag av Västra 

Götalandsregionen. VG-regionen är gamla landstinget och innefattar hela Västra Götalands 

län. Det finns 14 sjukhus, cirka 140 vårdcentraler och även tandvård inom denna organisation. 

Inom organisationen jobbar det cirka 49000 personer. 

 

”Mångfaldsorienterad rekrytering” är ett tillsvidareprojekt som har hållit på i ett och ett halvt 

år. I årsskiftet ska det bli ett permanent projekt. Det är en projektledare som håller i det och ett 

tjugotal handledare. Projektet går ut på att utbilda chefer, arbetsgivare och rekryterare i varför 

det är så viktigt med etnisk mångfald på våra arbetsplatser i VG-regionen. Alla målgrupper 

erbjuds en kostnadsfri utbildning. 

 

”Vi” och ”Dem” och ”De Andra” 

För att det inte ska bli missförstånd och omedveten kategorisering mellan olika människor är 

det viktigt att tala om begreppen ”Vi” och ”Dem” vilket är en social konstruktion som vi 

individer själva har skapat. 

 

 ”De Andra” är de som är annorlunda, de som inte har en svensk bakgrund. En 

minoritetsgrupp. Det är lätt att dela upp i ”Vi” och ”Dem” även om det inte är avsiktligt och 

menat som diskriminering, men det är bland annat detta som leder till den segregering som 

egentligen inte borde finnas. Diskursen kring ”Vi” och ”Dem” är legitim vilket leder till en 

ännu större uppdelning och stereotypiskt tänkande (de los Reyes, 2001). ”Vi”-gruppen har fler 

fördelar (Allwood & Franzén, 2001). De har bland annat större jobbmöjligheter. Allwood & 
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Franzén (2001) fortsätter med att skriva att tillhöra ”Dem” innebär bland annat att personen 

förfrämligas. Detta har flera orsaker, till exempel brist på kunskap och kontakt. Man delar in 

”De Andra” i en kollektiv grupp som inte är till deras fördel istället för att se på den enskilde 

individen. 

 

Mångfald 

Mångfald är ett ämne som diskuteras ofta idag och de används med olika innebörder som jag 

här kommer beskriva. 

 

De los Reyes (2001) skriver att begreppet mångfald är ett relativt nytt begrepp inom svensk 

forskning och samhällsdebatt. Idag är det något man strävar efter på våra arbetsplatser. Med 

mångfald på arbetsplatsen sker det även en viktig integration som idag är nödvändig då 

svenskar med invandrarbakgrund har blivit en stor del av den svenska befolkningen. När det 

gäller etnisk mångfald som strategi innebär det att man ska ta tillvara på den kompetens som 

människor med etnisk bakgrund har och tillföra det i arbetslivet. Begreppet mångfald är nytt i 

Sverige och kommer från amerikanska ordet ”diversity” och ”diversity management” som 

brukar översättas med olikheter (Mlekov & Widell, 2003). De fortsätter att skriva att 

mångfald betyder ”stort och varierat utbud” (s.8). De los Reyes (2001) skriver att 

mångfaldsidén som ska ge ett positivt budskap även innehåller farliga fallgropar som det 

behövs göras något åt. 

 

Diskriminering 

Enligt Integrationsverkets rapportserie 2002:13 (de los Reyes & Wingborg, 2002) är 

diskriminering en strukturell ordning där vissa individer eller grupper kommer före andra, 

bland annat hur man fördelar resurser, inflytande och makt. Det är en maktstruktur som 

skapar underordning genom att systematiskt markera och vidmakthålla olikheter mellan 

människor. På Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida (http://www.do.se) går det att 

läsa att diskriminering kan beskrivas som olika behandling av lika fall, till exempel att du 

söker ett jobb och inte blir kallad till en intervju fastän du har de meriter som efterfrågas och 

en annan får jobbet som har sämre meriter. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur de som arbetar med integration ser på 

möjligheterna respektive svårigheterna svenskar med utländsk bakgrund har att komma in på 

arbetsmarknaden. Uppdelningen mellan ”Vi” och ”Dem” är något som vi människor själva 

har konstruerat. Denna uppdelning visar sig inte minst i arbetslivet enligt forskning som har 

gjorts. Den rädsla vi har byggt upp för det annorlunda är något som upprepas i mina 

intervjuer. För att förstå orsaken och uppkomsten till detta vill jag få kunskap och förståelse 

om hur det ser ut på arbetsmarknaden och vad som kan åtgärdas. 

 

Frågeställningar 

- Hur anser de som arbetar med integration att det ser ut på våra arbetsplatser vad gäller 

invandrarnas möjligheter och svårigheter? 

- På vilket sätt är det, enligt dem, bra med etnisk mångfald på våra arbetsplatser? 

- På vilket sätt arbetar de med den frågan? 

 

Teoretiskt perspektiv 
 

I uppsatsen kommer jag använda mig av diskursanalys som teoretiskt perspektiv för att se och 

analysera hur diskursen om en etnisk segregerad arbetsmarknad förs av mina informanter och 

olika forskare. 

 

Diskursanalys innebär att studera specifika begrepp, uttryck och beskrivningar av hur 

diskursens innebörd varierar (Bengtsson & Martinsson, 2003). Det har nära anknytning med 

social konstruktivism som är en teori om det sociala. Man kan ställa sig frågan om vad som är 

”naturligt”. Finns det något som är normalt och naturligt (föreläsning med Peter Korp, 

030121)? Med diskurs menas en reglerad samtalsordning som är rådande (föreläsning med 

Ulf Lundgren, 020923). Det är innebörden av det vi säger, skriver och sättet vi gör det på 

(Bengtsson & Martinsson, 2003). Diskursanalys innebär även en undersökning av de 

sammanhang där samma mening uttrycks om än men andra ord (Sjöberg, 1999).  
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En diskursanalys är ett sätt att analysera mönster. Man är intresserad av hur en text är 

producerad och hur den används (Winther, Jörgensen & Phillip, 2000). Det är ett sätt att 

kritiskt läsa texter och ett sätt att söka kunskap om hur och varför användningen av språket ser 

ut som det gör. De utsagor som utvinns ur ett studerat textmaterial kallas diskursanalys 

(Sjöberg, 1999). Syftet är inte att beskriva och förklara en objektiv verklighet utan att förstå 

och förklara hur bilden av verkligheten konstrueras socialt. Man undviker att värdera hur 

”sanna” utsagorna om verkligheten är. Istället studerar man hur de uppstår, underhålls, 

används och deras innebörder. 

 

Några frågor man kan ställa sig är: 

 Hur ser beskrivningarna ut? 

 Vilken struktur har de? 

 Vilka underliggande förutsättningar rymmer de och vad tas för givet? 

 Vilken verklighet bygger de på och vad leder de till? (Sjöberg, 1999) 

 

Ordet diskurs kan man förklara som en reglerad samtalsordning som är rådande. Michel 

Foucault är den som man mest förknippar med begreppet diskurs. Han har fokuserat sig på 

hur olika typer av diskurser hjälper oss att se vad som är sant (Börjesson, 2003). Han inriktade 

sig på relationen mellan makt och vetande. Även Fairclough är en av diskursanalysens 

företrädare (Winther, Jörgensen & Phillips, 2000). De skriver att när man analyserar diskursen 

är man intresserad av hur texten är producerad och hur den används. Exempelvis kan man via 

en intertextuell kedja av texter se en likadan text i olika utformningar. Om man analyserar en 

sådan kedja kan man se hur uppbyggnad och innehåll omvandlas när de passerar olika 

områden. I en diskurs är språket strukturerat i olika mönster. En diskursanalys är ett sätt att 

analysera dessa mönster. 

 

Tidigare forskning 
 
Det har gjorts en del forskning på den etniska segregering som finns på arbetsmarknaden. 

Ekonomihistorikern Paulina de los Reyes har inriktat sig på mångfalden på arbetsplatser.  I 

boken Mångfald och differentiering – Diskurs, olikhet och normbildning inom svensk 

forskning och samhällsdebatt (2001) analyserar hon retoriken kring mångfald inom forskning 

och offentlig debatt i arbetslivssammanhang. Hon kommer fram till slutsatsen att 

mångfaldsidéns till synes öppna och optimistiska budskap också innehåller farliga fallgropar, 
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inte minst när det gäller olikheter och att osynliggöra ojämlikhet och diskriminering. En 

annan bok hon har varit med och skrivit, tillsammans med Mats Wingborg är 

Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige – En kunskapsöversikt (2002). Den är gjord på 

uppdrag av Integrationsverket och tar upp diskriminering. De behandlar den etniska 

diskriminering som finns i alla sektorer av det svenska samhället. Fokus ligger främst på 

arbetslivet och arbetsmarknaden. Rapporten visar bland annat att det är nödvändigt att rikta 

uppmärksamheten till de mekanismer och värderingar som gör diskriminering till en del av 

den svenska samhällsstrukturen. 

 

Ytterligare en som har forskat om segregationen på arbetsmarknaden är Fredrik Hertzberg. 

Han har precis gett ut en avhandling som heter Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet – 

Hur arbetsförmedlare förstår en etnisk segregerad arbetsmarknad (2003). Den är mest 

inriktad på ungdomar och hur mötet blir mellan den offentliga byråkratin och det nya 

mångetniska Sverige. Han har intervjuat handläggare på olika arbetsförmedlingar och 

utgångspunkten är hur arbetsförmedlare förstår och beskriver de hinder som ungdomar med 

invandrarbakgrund möter på arbetsmarknaden och vad det beror på. 

 

Rasism och etnicitet 

Som bilaga 4 har jag dessa begrepp och definitioner, men nedan redogör jag kortfattat var och 

ett av dem. 
 
Rasism  

Det finns flera olika former av rasism, både i vår vardag och på arbetsplatser: institutionell 

rasism, strukturell rasism, synlig och individuell rasism, dold och institutionell rasism och 

vardagsrasism.  

 

 Etnicitet/etnisk tillhörighet 

Innefattar kulturell tradition och kulturella värderingar som skiljer en grupp från andra. Oftast 

är denna grupp en minoritet (Giddens,1998). 

 

Metod 
Jag har använt mig av kvalitativ metod i form av intervju med frågor utifrån en given mall och 

därefter följde följdfrågor. Varje intervju varade cirka fyrtiofem minuter. Jag kunde inte 

använda mig av exakt samma frågor i alla intervjuer eftersom de har olika arbetsuppgifter. 
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Jag har intervjuat fem personer. Två stycken arbetar på olika arbetsförmedlingar och deras 

arbetsuppgifter är att hjälpa medborgare med utländsk bakgrund ut i arbetslivet på ett eller 

annat sätt. De andra två var på Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån och den femte 

jobbar som projektledare för Västra Götalandsregionen. Under intervjuerna hade jag en 

bandspelare. Efteråt lyssnade jag igenom intervjuerna och förde ordagrant ned det som sas för 

att sedan försöka hitta mönster och tolka det som sas. 

 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån är att ställe där personer kan komma som känner 

sig diskriminerade och får då hjälp genom att prata ut om problemet och sen kan de få hjälp 

att gå till högre distans, till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Informanten på Västra 

Götalandsregionen jobbar som projektledare för ett projekt som heter ”Mångfaldsorienterad 

rekrytering” som går ut på att utbilda chefer och rekryterare i varför det är viktigt att anställa 

personer med utländsk bakgrund och vad lagen mot etnisk diskriminering innebär.  

 

Jag har fått en del material av projektledaren för att få ta del av vad projektet går ut på och 

vad resultatet har blivit. Jag har även fått lite material från både 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån och arbetsförmedlingen. På 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån har jag fått ta del av vad verksamheterna är för 

något och en blankett som man fyller i om man känner sig diskriminerad på arbetsplatsen som 

sedan skickas till Diskrimineringsombudsmannen. Arbetsförmedlingen hade inte så mycket 

material men det jag fick var om projektet ”Internationell kompetens” som går i Göteborg. 

Det är ett projekt för utländska akademiker där de får hjälp att knyta kontakter med 

arbetsgivare och ordna praktikplatser för att sedan komma ut i arbetslivet.  

 

Urval 

Jag har valt att intervjua fem personer. Om jag hade haft tid hade jag intervjuat fler. Detta kan 

medföra att mitt resultat kan bli annorlunda än om jag hade intervjuat fler. Jag kommer därför 

komplettera med litteraturstudie för att stärka mitt resultat.  

 

Etiska reflektioner 

Jag har valt att låta mina informanter vara anonyma, men när det gäller informanten på VG-

regionen låter jag bli att nämna hennes namn men påvisar ändå vad hon arbetar med. Jag 

kommenterade inte deras svar under intervjuerna men ställde följdfrågor utefter en given mall. 
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Svaren har jag tolkat på ett subjektivt sätt och har inte följt frågorna i den turordning jag 

ställde dem (se bilaga 1,2,3). 

 

Då Arbetsförmedlingen, Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån och  informanten för 

Västra Götalandsregionen har olika arbetsuppgifter blev svaren olika från person till person 

och det kändes som att en del var mer insatta i ämnet än andra. På 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån arbetar de inte bara med etnisk diskriminering 

utan alla som känner sig diskriminerade på ett eller annat sätt får komma dit. Om du till 

exempel känner dig diskriminerad för att du inte får den lägenhet du vill ha kan du vända dig 

dit. Den som var mest insatt i ämnet var projektledaren. Hennes arbetsuppgifter var just 

diskriminering i arbetslivet, att det inte får förekomma och att utbilda arbetsgivare och 

rekryterare i varför det är viktigt med etnisk mångfald. Arbetsförmedlarna var mer insatta i 

olika projekt och att få ut de arbetssökande på olika praktikplatser. De visste inte av egen 

erfarenhet hur det verkligen såg ut på arbetsmarknaden.   
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Resultat 
 
Syftet med min undersökning var att ta reda på  hur de som jobbar med integration i 

arbetslivet ser på möjligheterna respektive svårigheterna svenskar med utländsk bakgrund har 

att komma in på arbetsmarknaden, samt få kunskap och förståelse om hur det ser ut på 

arbetsmarknaden och vad som kan åtgärdas. Genom intervju med två olika handläggare, två 

personer på Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån och en projektledare för Västra 

Götalandsregionen samt litteraturstudie kom jag fram till följande resultat. 

 

På den ena arbetsförmedlingen är det 5055 personer som är inskrivna varav 1879 är 

arbetslösa. Av dessa är det 607 stycken personer med annan etnisk bakgrund som är inskrivna 

och 176 är arbetssökande. Det är många som har arbete men söker annat eller håller på och 

läser SFI (Svenska För Invandrare) eller andra studier så de inte kan ta arbete för närvarande.  

Det är många utomnordiska medborgare som bor i Trollhättan och detta visar att det inte finns 

så många utomnordiska medborgare som är arbetslösa.  

 

Genom mina intervjuer på Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån och med 

projektledaren på Västra Götalandsregionen är det många av dessa som får ta lågavlönade 

jobb även om de har en svensk likvärdig akademisk utbildning och har kompetensen.  

 

På den andra arbetsförmedlingen finns det 2421 arbetssökande och av dem är det 274 stycken 

som har invandrarbakgrund av dessa är det 210 stycken som behöver extra stöd. För att hjälpa 

de som behöver komma ut i arbetslivet ordnas olika projekt. Ett projekt som har funnits i 

Vänersborg är ”Språnget”. Det är en utbildning för akademiker för att få svensk behörighet till 

högskolan. De får läsa då läsa in grundämnena från gymnasiet så att de kan gå vidare till 

högskolenivå. De som har en akademisk examen i sitt hemland måste först läsa SFI (Svenska 

För Invandrare), få sina betyg och referenser översatta av Socialstyrelsen och sedan 

komplettera så de får svensk behörighet. Detta gäller nästan alla utbildningar.  

 

Enligt arbetsförmedlingen är läkarna och veterinärerna ett undantag då det för det mesta är en 

likvärdig utbildning i alla länder. De behöver läsa sjukvårdssvenska. Enligt informanten på 

Västra Götalandsregionen gäller detta främst inom EU-länderna där man har regler och 

normer som gäller i alla länder. 
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Hur ser integrationen i arbetslivet ut på våra arbetsplatser enligt de som jobbar med de 

här frågorna? 

 

Vägen ut i arbetslivet 

Idag pratas det mycket om den etniska mångfalden på våra arbetsplatser. Men hur ser det 

egentligen ut? På de arbetsförmedlingar jag har varit och intervjuat handlar det om att få de 

med invandrarbakgrund att delta i olika projekt som arbetsförmedlingarna anordnar. På en 

arbetsförmedling sa informanten att de flesta har för bråttom och att de är trötta på alla projekt 

de har. De vill ut i arbetslivet så fort som möjligt. Informanten tycker i och för sig att det är 

bra att de är så ivriga, men de måste lära sig att ta det lugnt och lära sig hur det ser ut på den 

svenska arbetsmarknaden och att testa på det i form av praktik . När det gäller de med en 

högre utbildning måste deras utbildningar kompletteras så att de får en likvärdig svensk 

utbildning och att få sina referenser översatta av socialstyrelsen. Det finns utbildningar och 

projekt som ger de möjlighet att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. När de har gått 

någon av dessa så kommer de flesta ut i arbetslivet. Tyvärr har de flesta för bråttom. Det är en 

lång process för de med utbildning från sitt hemland att få ett likvärdigt jobb här i Sverige. 

Det blir tvetydigt då informanten på VG-regionen säger att det är svårt för dem att komma ut 

på den svenska arbetsmarknaden. Det är segregering och även om de har en likvärdig svensk 

utbildning får de ta ett lågavlönat jobb.  

 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån tycker att man måste börja någonstans. Man kan 

inte räkna med att få ett akademiskt jobb så fort man kommer till Sverige. Man måste börja 

någonstans, men de får aldrig den chansen.  

 

Hierarkin på arbetsmarknaden 

Projektledaren talar om hierarkin på arbetsmarknaden. 

 
 Men om man tittar på hierarkin, så längst ned finns det väldigt mycket invandrare. Tittar vi på våra ledare,                             

sjukhusdirektörer, politiker, så existerar det inte speciellt många. Så det är ojämn fördelning. Så det är givetvis 

segregering på arbetsmarknaden också. 

 

Informantens syn på hierarkin styrks av de los Reyes & Molina (2003) som skriver  att det 

enligt forskningsresultat är en etnisk hierarki på den svenska arbetsmarknaden. Det är legitimt 

att rangordna den sociala uppdelningen i samhället. Människor med annat utseende och kultur 
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delas in i en annan kategori som samhället har tillåtit. Det skapar en klasshierarki. Det är detta 

som leder till diskriminering. Det sker inte helt öppet utan i det fördolda. Även Silfverberg, 

Holmgren, Larsson & Uhlin (2002) talar om hierarkin på den svenska arbetsmarknaden. 

Längst ned befinner sig afrikanska och arabisktalande kvinnor och i toppen finns de 

heterosexuella svenska männen. De invandrade anses sakna de färdigheter som behövs i 

yrkeslivet och som svenska män förutsätts ha. Detta visar sig inte minst när det gäller statistik 

på arbetslöshet, fortsätter de där utländska medborgare finns överrepresenterade. 

 

Utbildade får ta lågkvalificerade jobb 

Broomé, Bäcklund, Lundh & Ohlsson (1996) skriver att kraven på kompetens är för höga 

idag. Detta har gjort så att utomnordiska invandrare har det svårare att komma in på 

arbetsmarknaden. De hänvisar till undersökningar som har visat att välutbildade invandrare 

har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De skriver att anledningen förmodligen är 

att deras kunskaper måste översättas. Det går bra inom vissa yrken, till exempel teknik och 

medicin, medan samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildning inte är lika lätt att översätta.  

 

Läkarutbildningen är den utbildning som är mest lik den svenska oavsett var man kommer 

ifrån. Enligt en informant på arbetsförmedlingen är utbildningen i stort sätt samma i alla 

länder. Det som behövs kompletteras är sjukvårdssvenskan och ibland även andra 

kompletteringar för att få en svensk legitimation. Idag är läkare ett bristyrke och man åker till 

och med till andra länder för att rekrytera dem till de svenska sjukhusen. Inom Västra 

Götalandsregionen har det pågått ett projekt för läkare som hette ”Projekt för utländska 

läkare”. Det handlade om läkare som inte kommer från EU-länderna. Projektet gick ut på att 

snabbare få ut läkarna i arbetslivet då många var arbetslösa trots sin kompetens och att det 

rådde stor arbetsbrist inom detta yrke. Efter ett informationsmöte med 40 läkare kom man 

fram till följande resultat. Svenskutbildningen skulle kortas ned vilket även gällde 

sjukvårdssvenskan. Provtjänstgöringen för att få ett svenskt läkarlegitimation var för lång och 

även den behövdes kortas ned för att få ut läkarna till de olika sjuhusen inom regionen. 

Läkarna testade på den nedkortade kompetensutbildningen och  resultatet blev att nästan 

hälften av de som deltog i projektet har uppfyllt socialstyrelsens kompletteringsprogram för 

att få ett svenskt läkarlegitimation (material ”Projekt för utländska läkare”). 
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Det projekt som heter ”Internationell kompetens” som arbetsförmedlingen har, har till uppgift 

att hjälpa de invandrade med akademisk utbildning ut i arbetslivet. I deras broschyr går det att 

läsa: 

 
I dagens platsannonser efterlyses begåvade, ambitiösa och kreativa personer, gärna med språkkunskaper. Många 

med både talang och utbildning får aldrig chansen att visa vad de går för. Personer med utländskt namn blir ofta 

bortsorterade i högarna av ansökningshandlingar. Att anställa den som mest liknar de andra i arbetsgruppen är 

den lättaste vägen, men kanske inte alltid den bästa. I varje fall inte om man söker den person som kan tillföra 

mest kompetens. 

 

Broschyren riktar sig till arbetsgivare och rekryterare för att visa varför det är bara med 

blandad arbetsstyrka och hjälpa till med rekryteringen. Detta  har visat ett positivt resultat och 

på sikt kanske vi kan ta tillvara på den arbetskraft som finns inom alla yrkeskategorier. 

 

Även Abrahamsson, Bjärvall & Fürth (1999) skriver att svenskar med utländsk bakgrund får 

ta lågkvalificerade jobb, till exempel städjobb. Detta beror på att de lågkvalificerade jobben 

håller på att försvinna och det krävs allt oftare utbildning för att få ett arbete. De 

lågkvalificerade jobben som finns kvar domineras allt mer av invandrare från utomeuropeiska 

länder. Så länge de stannar kvar inom den sektorn blir möjligheterna att träffa människor med 

svenskt ursprung små, vilket leder till ett utanförskap. De får det svårt att få ta del av det 

”svenska samhället” och blir lätt kvar i de monotona arbetena. Så länge det är så här har de 

svårt att binda sig sociala kontakter, vilket leder till att möjligheten att få komma till ett mer 

kvalificerat yrke blir svårt.  

 

På Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån sa de att istället för att hjälpa de invandrade ut 

på arbetsmarknaden så ger man de socialbidrag och bosätter de inom samma område så att 

man kan ha koll på dem. Det blir lättare på det viset, då blir det inga konflikter. Detta ansåg 

de som ett stort problem som måste göras något åt. 

 

De los Reyes & Molina (2003) skriver att invandrarna har fått ta på sig rollen som 

reservarbetskraft. Detta visas tydligt då det under 1990-talet rådde stor arbetslöshet och 

invandrarna hade det svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det blev en 

yrkessegregering och löneskillnader mellan den infödda befolkningen och utlandsfödda. Nu 

när det är konjukturuppgång har situationen förbättrats men det är fortfarande många som står 

utanför arbetsmarknaden eller får ta jobb som inte klassar deras kvalifikationer. Även 
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Gustavsson (2003) skriver att invandrarnas situation på arbetsmarknaden är 

konjunkturberoende. Han hänvisar till Knocke som förklarar fem stycken faktorer som spelar 

in på invandrarnas utstötning på den svenska arbetsmarknaden. Dessa är 

strukturomvandlingen på arbetsmarknaden, integrering av ny teknik i arbetsprocessen, 

konjunkturnedgångens olika effekter på skilda sektorer, invandrares uteslutning från 

företagens internutbildningar samt förtidspensionering och långtidssjukskrivning till följd av 

förslitningsskador. Idag har industrisamhället omvandlats allt mer och det behövs inte lika 

mycket mänsklig arbetskraft. Det är inom den här sektorn som invandrare är 

överrepresenterade. 

 

Projektledaren jag har intervjuat sa att utländska medborgare finns representerade på 

arbetsmarknaden men det gäller främst de lågavlönade arbetena. Det spelar ingen roll om du 

har utbildning eller inte, det är inom den kategorin de flesta har fått arbete. Däremot säger en 

av arbetsförmedlarna att det inte är några problem att få arbete om du har kompetensen, men 

nu är det arbetsbrist och visst finns det många arbetslösa. 

 

Gustavsson (2003) skriver ”den kompetens som invandrarna besitter har ofta förblivit osedd 

av arbetsgivaren. Denna strukturella diskriminering förklaras med hänvisning till kulturella 

stereotyper”. Det har visat sig att sent invandrade med forskarutbildning har lika stor 

arbetslöshet som svenskar med grundskoleutbildning. När det gäller antalet högskoleutbildade 

invandrare var det i början av 2000-talet fyrtio procent som hade ett arbete likvärdig sin 

utbildning jämfört med svenskfödda där nittio procent hade fått ett arbete. Under en annan 

undersökning visade det sig att två tredjedelar av de som har akademisk utbildning har fått ta 

ett jobb som har lägre kvalifikationer än vad de kan.  

 

Det svenska språket 

En fråga jag ställde till informanterna var om det är viktigt att kunna flytande svenska. Den 

ena arbetsförmedlingen och projektledaren sa att det är viktigt att kunna språket när man 

söker jobb, men de hade olika syn på det. På den ena arbetsförmedlingen svarade man att det 

beror på arbetsgivaren. En del ser möjligheter, andra svårigheter. På den andra 

arbetsförmedlingen svarade man att det räcker med att klara sig utan tolk. Projektledaren 

menar att det är för höga krav. Det är en av de största faktorerna till att en person inte får det 

jobb han/hon söker. Även på Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån anser man att det är 

för höga krav. Förr var kraven inte lika höga. På den andra arbetsförmedlingen sa han att det 
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även beror på om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Är det högkonjunktur trissas 

kraven på språket upp och tvärtom. Detta skriver även Abrahamsson, Bjärvall & Fürth (1999) 

som på uppdrag av Rådet för arbetslivsforskning och Institutet för Framtidsstudier skrivit 

boken ”Olika som bär”. De hänvisar till Knocke som säger ”När det är ont om jobb så höjs 

kraven och blir det arbetskraftsbrist så kommer kraven på svenskakunskaper sannolikt att 

sänkas” (s.123).  

 

Abrahamsson, Bjärvall & Fürth (1999) undrar vad som är korrekt svenska. De skriver att 

arbetsförmedlingen har länge haft som krav att man måste kunna SFI:n för att huvud taget få 

ett jobb. Mina informanter på arbetsförmedlingarna framhöll detta som mycket viktigt. Kan 

man inte SFI:n är det nästan omöjligt att få ett arbete. Författarna fortsätter med att skriva att 

kraven på språkkunskap är ofta högre än vad arbetet kräver. De anser att detta är en form av 

laglig diskriminering. En informant på Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån berättade 

om krav på språket förr och nu: 

 
”Då var det inte så att du måste kunna SFI:n för att kunna skruva i en skruv. Det var inget krav. Men sen blev det 

ett krav. Du måste kunna prata svenska för att kunna skruva. I och för sig är det bra att kunna svenska. Men det 

ska inte finnas krav som ska gälla livet eller döden”, sa den ena informanten. 

 

 Broomé, Bäcklund, Lundh & Ohlsson (1996) menar att kan man inte det svenska språket 

korrekt så anses det som att man har sämre social kompetens. Hertzberg (2003) som har 

intervjuat arbetsförmedlare i sin avhandling som handlar om hur arbetsförmedlare förstår en 

etnisk segregerad arbetsmarknad, skriver att hans informanter anser att det blir problematiskt 

om man har dåliga kunskaper i svenska. Det har avgörande betydelse när det gäller att komma 

in på arbetsmarknaden, inte bara inom jobb där det krävs utbildning utan även när det gäller 

bland annat ett vanligt städjobb. En av hans informanter sa att arbetsgivarna generellt har 

höga krav på språket. Det räcker inte med att kunna ”bra svenska” utan kravet är att man ska 

kunna ”perfekt svenska”. Med ”perfekt svenska” menade informanten att man ska kunna göra 

sig förstådd. Det är situationen på arbetsmarknaden som ställer kraven på språkkunskapen. 

Detta gav ett dubbelt budskap. Först ska du kunna perfekt svenska oavsett vilket jobb du 

söker. Senare sa han att det beror på vilket jobb du söker (Hertzberg, 2003). 

 

Abrahamsson, Bjärvall & Fürth (1999) hänvisar åter till Knocke, som har intervjuat 

arbetsförmedlare, då de citerar honom under en intervjusituation. Hans fråga till en 
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arbetsförmedlare var vad kraven på språket var för att få ett arbete. Även den informanten 

svarade att man måste kunna perfekt svenska. Han undrade då vad perfekt svenska var. Svaret 

blev då att det måste gå att förstå dem. Även här visar det sig att arbetsförmedlarnas syn på 

perfekt svenska egentligen handlar om att kunna göra sig förstådd och att kunna klara sina 

arbetsuppgifter. 

 

Hur är det med den etniska mångfalden i arbetslivet och varför är det viktigt? 

 

Vikten av etnisk mångfald 

Under tre av mina intervjuer kom vi inte in på etnisk mångfald utan det var bara med 

projektledaren som det kom upp. Eftersom jag tycker att det är ett viktigt ämne att ta upp har 

jag bestämt att diskutera det ändå. 

 

Min informant på VG-regionen talade mycket om vikten av etnisk mångfald i arbetslivet. Hon 

sa bland annat  att det finns etnisk mångfald men det är mest inom de lågavlönade arbetena. 

För att få etnisk mångfald inom alla yrkeskategorier gäller det att driva den här frågan aktivt 

och att diskutera vad det är och varför det är bra. 

 

De los Reyes (2001) skriver att det råder kontroll och auktoritet i många organisationer. Detta 

påverkar struktureringen i arbetslivet och som nämndes tidigare skapar detta en hierarkisk 

ordning på arbetsmarknaden. Även om man driver frågan aktivt kvarstår kontrollen över 

arbetstagarna och detta kan medföra att den etniska mångfalden uteblir. En informant på 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån sa att det finns många hinder men det finns 

också möjligheter att lösa dem. Alla är individer och det gäller att acceptera varandra som vi 

är. 

. 

Broomé, Carlsson & Ohlsson (1999)  förklarar att mångfaldsfrågan inte bara handlar om att 

motverka diskriminering utan om att se till så att alla människor kan bidra maximalt till 

organisationen. De berättar vilka möjligheter det finns med etnisk mångfald.  

 

 Större potentiell arbetskraft och olika talanger 

 Minskad personalomsättning och frånvaro 

 Ökad flexibilitet för anställda 

 Ökad kreativitet och förändringsbenägenhet 
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 Ökad öppenhet för åsiktsutbyte 

 Kritisk granskning 

 Ökad kunskapsöverföring 

 Bättre kund-/klientservice 

 Ökad marknadskunskap/-kontakt 

 Goodwill i samhället (s.50) 

 

Den projektledare jag har intervjuat skriver i sin c-uppsats Attityder och kännedom om etnisk 

mångfald inom BUP-kliniken i Västra Götalandsregionen  ”en organisation som är präglad av 

medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter, färdigheter samt olika kulturell och etnisk 

bakgrund, har större möjlighet att utveckla sin roll i samhället” (s.3). I min intervju med 

henne sa hon att man inte kan utestänga en hel kategori av människor. Man måste se till den 

enskilda individen och vilka kunskaper han/hon har. Det är viktigt att tala om detta för deras 

arbetsgivare och rekryterare. De måste se vad följderna blir när man utestänger vissa 

människor.  

Mlekov och Widell (2003) pekar på en rad faktorer till varför det är viktigt med mångfald på 

arbetsmarknaden. Den viktigaste faktorn är globaliseringen. Kunskap och förståelse för andra 

länders kulturer påverkar vårt beteende och det kan vara avgörande i affärssammanhang. 

Många företag och organisationer är beroende av handel med utlandet. Det handlar inte bara 

om utbyte av varor utan även om utbyte av idéer, kunskap och erfarenhet. Detta upprepades 

många gånger av några av mina informanter. Det är viktigt att lära sig av varandra och inte 

bara se det negativa. Det gäller att ta tillvara på de resurser som finns. 

 

En annan sak är att inom en snar framtid kommer många gå i pension. Det kommer bli hög 

arbetsbrist. Detta kommer leda till en tvingad ökad arbetskraftsinvandring. Idag är det många 

med invandrarbakgrund som är arbetslösa och redan idag råder det brist på arbetskraft inom 

sjukvård, teknik och skola. Även de skriver att de med kompetens får ta arbeten som inte 

motsvarar deras utbildning istället för att ta tillvara på de resurser de har. Organisationen 

”Sverige mot rasism” skriver på sin hemsida (http://www.sverigemotrasism.nu) att alla 

behövs i arbetslivet för att trygga tillväxten och välfärden, särskilt när 

befolkningsutvecklingen pekar på att bristen på arbetskraft kan bli ett allvarligt problem i 

framtiden. 
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Abrahamsson, Bjärvall & Fürth (1999) skriver att etnisk mångfald ska gynna företags 

konkurrenskraft. ”En blandad arbetsstyrka sägs arbeta mer kreativt när det gäller bland annat 

problemlösning. Genom att företaget förvärvar exempelvis språkkompetens kan det också öka 

sin konkurrenskraft på vissa utländska marknader liksom gentemot vissa etniska minoriteter i 

Sverige” (s.90).  

 

Rädsla vid rekrytering 

En av arbetsförmedlingarna påpekade många gånger att invandrare har för bråttom att komma 

ut på arbetsmarknaden, vilket kan leda till missförstånd. Det är viktigt att börja från början i 

någon form av praktik så de kan visa vilka kunskaper de har. Min tolkning är att går man den 

långa vägen lönar sig den etniska mångfalden i det långa loppet, men som 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån sa så får de inte den chansen. Det handlar bland 

annat om rädsla för förändringar och att inte förstå eller blir förstådd. Alla informanter jag har 

intervjuat hållet till viss del med om att det handlar om rädsla på ett eller annat sätt. På den 

andra arbetsförmedlingens sa arbetsförmedlaren att rädslan kanske inte alltid finns hos 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste höra sig för bland arbetslaget och höra vad de tycker. Då 

kanske det är de anställda som är rädda. Projektledaren sa att det handlar väldigt mycket om 

rädsla.  

 
Man matas från massmedia med hur andra människor är. Sen hör man också från arbetskamrater hur såna och        

såna är… Då är det inte så konstigt att man sitter där och har dålig erfarenhet om någon med utländsk bakgrund. 

Då vill man inte ha med någon att göra, då väljer man ju bort. 

 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån säger att arbetsgivarna inte vet hur de ska 

hantera det och då blir de rädda. Då vill de inte vara med mer. ”De går av tåget”. Enligt min 

uppfattning skapar detta en typ av rasism. Den rasismen heter dold och institutionell rasism 

och innebär att en viss minoritetsgrupp stängs ute från den övriga minoriteten. Arbetsgivarna 

blir rädda och stänger omedvetet ute denna minoritet. 
 

Sifverberg, Holmgren, Larsson & Uhlin (2002) skriver att under 1990- och 2000-talen har 

högre utbildade invandrare börjat konkurrera på den svenska arbetsmarknaden. Detta har fått 

negativa följder och många högutbildade får stanna kvar på de monotona industrijobben. 

Projektledaren berättade att man inte tar tillvara på den kompetens som många invandrare har. 
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Många söker kvalificerade jobb, men de får inga. De få ta de lågavlönade jobben så som 

städare, kökspersonal, undersköterskor och vårdbiträden. De får inte jobba med det de kan. 

 

En brist som finns inom företag och organisationer är att man inte har någon praktisk 

handlingsplan för etnisk mångfald på arbetsplatsen. Det är detta man utbildar arbetsgivare och 

rekryterare om i VG-regionen. Företag som har värdesatt mångfalden på sin arbetsplats har 

fått positiva effekter på sina resultat (Mlekov & Widell, 2003), men detta förutsätter att 

arbetsplatsen präglas av mångfaldsklimat. 

 

Bristen på mångfald innebär inte bara kostnader för individen utan också att viktig kompetens 

och mänskliga resurser inte tas tillvara i samhället (http://www.sverigemotrasism.nu). De 

fortsätter att skriva att anledningen till att det är brist på etnisk mångfald på arbetsplatserna är 

förekomster av sociala skillnader bland annat därför att de påverkar individernas nätverk och 

informella kontakter. Andra skäl till att det råder brist på etnisk mångfald är att det finns 

diskriminerande attityder, brist på formell utbildning och dåligt anpassade arbetsplatser. De 

los Reyes (2001) menar att ett problem är att det aldrig diskuteras hur och varför ”olikheter”, 

det som leder till bland annat brist på mångfald, uppstår. Detta får problem för hur mångfald 

definieras och för de strategier som föreslås. När ”olikheter” uppstår skapas social ojämlikhet. 

 

Resultatet av projektet ”Mångfaldsorienterad rekrytering” (som beskrevs tidigare) visar att 

majoriteten av de deltagande huvudsakligen är nöjda med utbildningarna men har ännu inte 

hunnit använda sina kunskaper i praktiken. Det finns en positiv inställning till förändring, men 

än så länge vet de inte om det har fungerat i praktiken. 

 

På vilket sätt kan man jobba med den här frågan och hur kan man åtgärda 

problematiken? 

 

Information om den svenska arbetsmarknaden 

På de arbetsförmedlingar jag har varit och intervjuat arbetar de mycket med förberedande 

utbildningar och projekt. I Vänersborg har det startats ett projekt som heter ”Nya vägen till 

yrkesanpassning över torget”. Den handlar om att få arbetsmarknadsorientering. De förklarar 

hur det fungerar på arbetsmarknaden, vad som krävs, hur man söker jobb och hur man ska 

bete sig på en svensk arbetsmarknad. Det gäller även att få komma ut och känna på hur det är 

på arbetsmarknaden genom olika praktikplatser som eventuellt kan leda till en anställning. 



 

 21

Det känns som att det är viktigt att lära ut hur det fungerar på den svenska arbetsmarknaden. 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån hävdar att de invandrade inte får ta del av hur det 

fungerar på den svenska arbetsmarknaden. Det är ingen som talar om hur det fungerar här i 

Sverige. 

 
”Man måste tala om för mig att i Sverige gör vi så här och så här”, sa den ena av informanterna. 

 

”Vi måste visa de som kommer hit våra seder och bruk, hur vi gör, för de förstår inte. När de kommer hit ska de 

med en gång veta det. Det måste vara någon som talar om det… Det är där som ett problem ligger, som vi har 

gjort fel, att det är ingen som talar om för dem att ”här har ni att rätta er efter. Det är det som gäller. Så här gör 

vi. Så här är traditionen”. Annars är det väldigt svårt för dem att förstå vad det är som gäller”, sa den andra. 

 

Projektledaren säger att det viktigaste är att mötas. Visst ska det ställas krav, men de ska 

också få möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. De måste få utbildning, information 

och kontakter. Hon säger att man inte kan ställa krav på någon som inte vet hur man ska gå 

tillväga. De som rekryterar måste också få kunskap om hur de kan nå de här grupperna och på 

vilket sätt de kan mötas. Hon betonade här att hon pratade om ”Vi” och ”Dem” för att få en 

enklare bild över situationen. Det är viktigt att få bort alla hinder, farhågor och bilder som inte 

stämmer. Vi måste veta mer om varandra. Detta nämner 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån flera gånger. Man måste prata med varandra och 

inte om varandra. Informant 2 säger: 

 
I vissa länder är det jätte fult att titta någon i ögonen. Hos oss är det en självklarhet att när du pratar med någon 

så tittar du honom i ögonen. Det finns många konflikter men det finns också möjligheterna att lösa dem…. Men 

samtidigt som du är på en arbetsplats, det kanske krävs att du pratar med någon. Det kanske krävs att ni tittar 

varandra i ögonen eller så får du förklara dig, ”ursäkta, min sed är att jag inte gör det”, så de vet om varför du 

inte gör det, så de inte tror att du är ohyfsad. Du får förklara. Ofta så accepterar du det, att ”visst, okej. Det är så 

här”… Men du måste först få veta vad det är som gäller, sen väljer du hur du ska göra. 

 

Mlekov & Widell (2003) nämner också synen på att titta varandra i ögonen. De skriver 

”Direkt ögonkontakt kan i en kultur uppfattas som ärlighet och trygghet medan det i en annan 

upplevs som direkt utmanande och kränkande” (s.162). det gäller att ta del av varandras 

kulturer och få bort alla stereotypifieringar. Detta bidrar då till vidareutveckling både av sina 

egna och arbetskamraternas olika kompetenser och ändå utveckla arbetsgruppen som en 

fungerande enhet. Olikheter ska vidareutvecklas samtidigt som man ska kunna känna tillit till 

varandra och utveckla förtrogenhet. De kallar detta för kulturkompetens. 
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Viktiga åtgärder 

På min fråga hur man kan åtgärda den etniska segregationen på arbetsmarknaden svarade 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån att det gäller att visa vad man kan. Det samhället 

kan göra är att göra diskrimineringslagen bättre. Det finns fortfarande luckor. Informant 2 sa: 

 
På vissa ställen är det fortfarande lagligt att diskriminera… Du kan säga ”du kan inte göra så här för du har en 

annan hudfärg. Du har en annan religion. Då får du inte lov att göra så”. Det står inte i lagen att det inte är okej. 

 

Då arbetsförmedlingen har startat projektet ”Nya vägen till yrkesanpassning över torget” så 

har vi kommit en bit på vägen. Både projektledaren och 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån säger att det är viktigt att folk får reda på vad det 

är som gäller på en arbetsplats. 

 

Idag ska det finnas ett målinriktat arbetet på våra arbetsplatser, enligt jämställdhetslagen 

(Iseskog, 2003). Arbetsgivaren måste formulera ett mål som ska lämpa sig till alla på 

arbetsplatsen oavsett etnisk bakgrund. Han har en skyldighet att se till så att arbetsmiljön 

lämpar sig för alla arbetstagare. 

 

På hemsidan http://www.alba.nu finns det en artikel att läsa som heter Mångfald lönar sig 

som är skriven av Ina Larsson. Där skriver hon om en professor i ekonomisk historia som 

heter Rolf Ohlsson. Han tar upp tre orsaker till varför invandrare gallras bort vid en 

anställning. Det är den kommunikativa förmågan; att kunna tala och göra sig förstådd, den 

sociala funktionen på arbetsplatsen och den tysta kompetensen, den som vi föds in i och 

omedvetet har med oss om vad som är rätt och fel vid olika situationer. 

 

Projektledaren talade om vikten om information, vilket det är det hon gör med sitt projekt. 

Syftet med projektet är att vidga förståelsen för olikheter och öka kunskapen om 

mångfaldsorienterad rekrytering, att medvetet rekrytera så att en sammansättning av bästa 

kompetens uppnås och att aktivt rekrytera för att öka språk- och kulturkompetens på alla 

nivåer inom yrkes- och verksamhetsområden (Material:Beskrivning av mångfaldsorienterad 

rekrytering). De berättar även vad diskrimineringslagstiftningen innebär. Diskussion och 

kunskap är viktigt. 
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Sammanfattning  

Arbetsförmedlingarna arbetar med olika projekt för att få ut utomnordiska invandrare i 

arbetslivet. Det gäller att komma ut och känna på hur det är på den svenska arbetsmarknaden. 

Mina andra informanter säger att det är viktigt att tala om vad det är som gäller på 

arbetsplatsen för man kan inte räkna med att de ska veta med en gång hur det fungerar. Det 

gäller att både ge och ta. Vi kan lära oss av de nya kulturer som finns i samhället idag. Det 

gäller även att formulera en handlingsplan som arbetsgivare ska rätta sig efter. 

 

Vikten av mångfald är något som ofta diskuteras idag. Den finns flera anledningar till att det 

är bra med mångfald, bland annat gynnar det företagens konkurrenskraft. Ett företag kan 

utvecklas genom att lära sig av nya kulturer och få ökad kunskap. En av anledningarna till att 

det inte rekryteras utländska medborgare till våra arbetsplatser är rädslan för de förändringar 

det kan medföra och för att inte förstå eller bli förstådd. De stänger då omedvetet ute denna 

minoritet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vägen ut i arbetslivet för de invandrade är lång. Oftast får 

de ta lågavlönade jobb som inte motsvarar deras kvalifikationer. Detta medför att det blir en 

hierarki på arbetsmarknaden. Invandrarna har fått ta på sig rollen som reservarbetskraft. 

Vikten av att kunna språket är stor. Utan korrekt svenska, inget kvalificerat arbete. 

 

Avslutning 

För det mesta diskuteras det ofta vad som är problemet, inte vad man kan göra åt det. De 

diskurser som har förts har mest riktat in sig på vikten på etnisk mångfald och var 

problematiken ligger. Diskursen om vad som kan åtgärdas och hur det är möjligt riktar sig 

mest till lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet och vad den innebär.  

 

Problematiken med mångfald är svår. De flesta företag vill på ett eller annat sätt ha etnisk 

mångfald på sina arbetsplatser, men begreppet är relativt nytt. Kunskapen om mångfald är 

liten, skriver de los Reyes (2001). Etnisk mångfald i arbetslivet skapas endast genom kunskap 

och diskussioner, säger informanten på Västra Götalandsregionen. Vi kan inte tvinga någon 

att göra på ett visst sätt, utan det viktiga är att lära ut varför det är viktigt. 

Diskursen om segregationen bottnar till en början i rädsla, anser de flesta. Kan man inte 

språket eller våra seder så som de infödda svenskarna anser vara det rätta blir rädslan för att 

inte förstå eller bli förstådd för stor. Under 50-talet var arbetskraftsinvandring nödvändig då 
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det rådde stor arbetsbrist. När det senare kom flyktingströmmar blev det som är annorlunda 

mer påtagligt. Det blev svårt att ta till sig allt nytt, vilket har lätt till att man tar den lättaste 

vägen – utestängning. Det sker inte alltid medvetet, sa en av mina informanter. De flesta vill 

inte göra en annan människa illa, men det finns de som medvetet utestänger andra människor. 

Det kan handla om till exempel annorlunda klädsel. Mlekov & Widell (2003) skriver ”vid 

rekrytering söker organisationen kandidater som fysiskt eller värderingsmässigt liknar övriga 

medarbetare och förväntas passa in i arbetsgruppen. Avvikare uppfattas som ett problem och 

de ignoreras eller sorteras bort” ( s.53-54). Detta kan handla om rädsla för det annorlunda. 

Detta stereotypiska tänkandet behöver diskuteras för att få bort de fördomar som finns i 

samhället. 
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Slutdiskussion 
 

En slutsats jag kan dra är att Arbetsförmedlingen, jämfört med projektledarens och 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyråns uppfattningar, inte ser lika stora bekymmer med 

integrationen på arbetsmarknaden. De flesta av de personer de har kommit i kontakt med har 

genom praktik och olika projekt kommit ut i arbetslivet. Den ena handläggaren sa att de som 

har en högskoleutbildning oftast får ett kvalificerat arbete. Något som inte kom upp under 

mina intervjuer med handläggarna och Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån var vikten 

av etnisk mångfald på våra arbetsplatser utan endast hur de kommer ut i arbetslivet och hur 

det ser ut på arbetsmarknaden. Handläggarna som har till uppgift att hjälpa personer med 

utländsk bakgrund var inte så insatta i vad som händer efter de har hjälpt dem, mer än att de 

flesta får jobb sen. Den ena handläggaren upprepade många gånger att invandrare ska ha jobb 

väldigt snabbt. De vill tjäna pengar, vilket jag tror de flesta vill oavsett etnisk bakgrund. 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån hade en negativ syn på invandrarnas situation. 

Samhället fick mycket kritik för hur det har behandlat invandrarfrågan, men de ansåg också 

att det hängde på de arbetssökande själva. De måste visa vad de kan.  

 

Att det blev uppdelning mellan ”Vi” och ”Dem” under intervjuerna var oundvikligt. Hur vi än 

vred och vände på frågorna blev det dessa två olika kategoriseringar, men det betydde inte att 

det var med en negativ klang i orden.  

 

Om vi tittar på antalet arbetslösa med utländsk bakgrund som finns på respektive 

arbetsförmedling, 9,3 procent och 8,7 procent, så kan man se att det inte är så många som 

behöver hjälp ut på arbetsmarknaden, men man får också se till hur många som bor i 

respektive stad och då kan det visa sig att det är många som har det svårt att komma ut på 

arbetsmarknaden. 

 

Vägen ut i arbetslivet är lång om man vill ha ett arbete som är likvärdig sin utbildning. Du ska 

först läsa SFI och sedan läsa in vissa gymnasieämnen för att få svensk gymnasiebehörighet. 

När du har gjort det ska du komplettera din utbildning så den passar på den svenska 

arbetsmarknaden och i vissa fall får du läsa om hela utbildningen. Detta kan ta flera år. För att 

få ett arbete måste du gå på praktik för att på nytt lära dig vad arbetet innebär och hur det är 

på en svensk arbetsplats. Det är den här vägen man måste gå. Vanligen görs ingenting för att 
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påskynda denna process även om det behövs folk inom vissa yrkesområden, till exempel inom 

teknik och sjukvård. Som nämndes under resultatet har det inom Västra Götalandsregionen 

visat sig att genom att påskynda processen för att komma ut i arbetslivet har ungefär hälften 

kommit ut i arbetslivet. Jag tycker att detta borde testas överallt inom alla yrkeskategorier. 

Socialstyrelsen som har till uppgift att översätta betyg och referenser verkar inte prioritera det 

eftersom det ibland kan ta flera år att få det översatt. Det är synd att det ska ta så lång tid och 

att man inte tar tillvara på den arbetskraft när det har visat sig att det har gett positivt resultat 

om man påskyndar processen.  

 

Om vi tittar på den hierarki i arbetslivet som jag har beskrivit så är det en skrämmande 

uppdelning. Att högutbildade får ta lågavlönade jobb fast de har kompetensen visar att 

diskursen om integration i arbetslivet inte har lett någonstans. Eftersom invandrare har svårt 

att få ett jobb som motsvarar sin utbildning får jag uppfattningen att de ger upp och stannar på 

de monotona arbetena de en gång fick. När det går för lång tid utan att få arbeta med det man 

kan blir det svårt att komma intill den arbetsmarknaden. Man tappar den kunskap man har och 

chansen att knyta sociala kontakter minskar. 

 

När projektledaren, som av egen erfarenhet säger att det är svårt för både första och andra 

generationens invandrare att få jobb på grund av ett annorlunda namn eller att man inte ser ut 

som en svensk, uppfattar jag detta som en typ av rasism. Projektledaren sa att det oftast inte 

sker medvetet från arbetsgivarens sida vilket innebär att det är dold och institutionell rasism  

som innebär att olika regler och normer sätts upp som utgör ett hinder för den etniska 

minoriteten. Den utövas genom strukturella relationer individer emellan. Det är den 

omedvetna rasismen som utgör ett farligt hinder för den etniska minoriteten och det är viktigt 

att man tar tag i den och gör folk uppmärksamma på vad det är de gör för man kan inte stänga 

ute en hel grupp människor på grund av sitt etniska ursprung.  

 

Att bli diskriminerad eller bli anklagad för att diskriminera är något som idag fortfarande 

indirekt är lagligt. Visst har vi en lag som säger att det är förbjudet men som 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån sa så är det fortfarande lagligt i vissa fall, till 

exempel inom skola. Rapporten av Wingborg som heter Vardagsdiskriminering och rasism i 

Sverige – En kunskapsöversikt (2002) säger att det är nödvändigt att rikta uppmärksamheten 

till de mekanismer och värderingar som gör diskriminering till en del av samhällsstrukturen. 

Jag tror att om vi kan hitta dessa mekanismer och diskutera olika värderingar får vi upp 
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ögonen för vad diskriminering egentligen är och vad som händer när en person blir utsatt för 

det. Det gäller att ta tag i de små detaljerna. 

 

Att kunna det svenska språket är viktigt tycker jag, men frågan är hur bra man ska kunna det. 

Som det är idag får de som inte kan språket korrekt ta de lågavlönade arbetena. Inom den 

yrkeskategorin finns de invandrade representerade vilket gör att man kanske inte pratar det 

svenska språket i den utsträckning man kanske hade gjort på en annan arbetsplats. Så länge 

det är så att man inte behöver kommunicera på svenska tycker jag inte att man ska ställa för 

höga krav. Det är genom kommunikation med andra svenskar man lär sig språket och de 

måste få den chansen, vilket de i dagsläget inte får. 

 

Det Västra Götalandsregionen gör med sitt projekt är ett bra initiativ för att öppna ögonen på 

arbetsgivare och rekryterare. Det borde göras överallt för att få ett mer öppet samhälle där 

diskussioner kan föras och att man blir medveten om att alla är inte lika men alla är inte heller 

olika oavsett var du kommer ifrån eller vad du har för religion. Man måste se till helheten och 

inte kategorisera en hel grupp till invandrare. Som 

Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån sa är det viktigt att prata med varandra och inte 

om varandra. Så länge man inte gör det kommer integrationen utebli och rädslan för det som 

är annorlunda kommer att finnas kvar. Vi måste lära oss av varandra och kunna föra 

diskussioner med varandra för att ta tillvara på all kompetens som finns ute i samhället. En 

person med utländsk bakgrund kan ha mycket att lära ut som kan vara viktig för 

organisationen eller företaget. 
 

Genom de böcker jag har läst och de intervjuer jag har gjort har de invandrade fortfarande 

svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta kallar jag etnisk diskriminering. Det är inte 

accepterat oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Vi måste göra alla uppmärksamma på 

vad det är som pågår och få bort allt stereotypiskt tänkande. Man kan se en röd tråd som följer 

alla institutioner i samhället oavsett om det gäller arbetslivet eller bostadssegregationen. Det 

är något som vi i samhället har skapat för att man inte vet hur man ska hantera frågan. Man tar 

då den lättaste vägen för att slippa ta konflikter. Men jag tror inte att detta stämmer. På grund 

av att det har blivit på detta sätt har konflikter skapats. Invandrarna, som är den etniska 

minoriteten, känner sig utestängda av majoriteten och i det långa loppet kommer det inte att 

hålla. Vi måste ge alla en chans att visa vad de kan oavsett hudfärg, namn eller religion. 
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Begrepp och definitioner 
 
Rasism  

Här ska jag  redovisa de olika begrepp om rasism som beskrivs på hemsidan ”Sverige mot 

rasism” (http://www.sverigemotrasism.nu). 
 
 Institutionell rasism: regler och normer i olika samhällsinstitutioner utgör ett hinder för att 

etniska minoritetsgrupper ska kunna ta del av samhället på samma sätt som svenskar. 

 Strukturell rasism: etniska minoriteter avskiljs från till exempel det politiska systemet och 

de får inte samma möjligheter att delta i samhället på samma villkor som övriga 

medborgare. 

 Synlig och individuell rasism: individuella handlingar mot underordnade grupper. Den har 

bestämda avsikter. 

 Dold och institutionell rasism: utövas genom strukturella relationer individer emellan. 

Sker omedvetet.  

 

När det gäller vardagsrasism menar man att det är en del av det sociala systemet och 

begreppet rasism förklaras som en process (http://www.sverigemotrasism.nu). Hemsidan 

hänvisar till en holländsk samhällsforskare som heter Philomena Essed som menar att 

”individers rasism i vardagen ska tolkas som ett uttryck för hur rasism är en ideologi som 

genomsyrar hela samhället”. 

 

När det gäller strukturell respektive institutionell rasism innebär det att handlingsmönster och 

processer bara gynnar majoritetsbefolkningen och utgör ett hinder för minoriteten. Så länge 

denna rasism finns kommer minoritetsgrupperna att motarbetas och majoriteten dominans 

kommer bevaras. Hemsidan skriver att denna form av rasism måste diskuteras och debatteras 

för att denna uppdelning ska försvinna. 

 

 Etnicitet/etnisk tillhörighet 

 

Etnisk tillhörighet ett viktigt begrepp för min uppsats och det är därför viktigt att förklara vad 

det är. 

 

Etnicitet innefattar kulturell tradition och kulturella värderingar som skiljer en grupp 

människor från andra. Denna grupp är oftast en minoritet (Giddens 1998). På hemsidan 
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Sverige mot rasism förklaras att etnicitet betyder identifikation med och känsla av tillhörighet 

till en grupp med samma sociala och kulturella värderingar. Vad det gäller etnisk tillhörighet 

står det i lagtexten att det avser att ”någon tillhör en grupp av personer som har samma ras, 

hudfärg eller etniskt ursprung eller trosbekännelse” (Iseskog, 1999 s.10). Hertzberg (2003) 

skriver att när man talar om etnicitet utgår man från den svenska etnicitetens föreställda 

gemenskap. Om man utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv är etnicitet något som skapas 

och omskapas i vår sociala omgivning. Detta ger utrymme för ett maktperspektiv när det 

gäller etniska och kulturella skillnader (de los Reyes 2001). Hon fortsätter med att skriva att 

diskursen inom denna forskning bidrar till att skapa stereotypa föreställningar vilket i längden 

bidrar till att det blir problem i arbetslivet. Detta skapar konstruktionen av ”De Andra” (se 

nedan) som är motsatsen till våra värderingar (de los Reyes 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32

Intervjufrågor till arbetsförmedlingen 

 
1. Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
 
2. Hur länge har du haft dessa arbetsuppgifter? 
 
 
3. Hur många arbetssökande har ni här i stan? 
 
 
4. Hur många av dem är invandrare? 
 
 
5. Hur arbetar ni för att hjälpa dem? 
 
 
6. Kan du berätta hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för utomeuropeiska 

svenskar med akademisk examen? 
 
 
7. Varför har det blivit så tror du? 
 
 
8. Vad tycker du om det? 
 
 
9. Hur många av dagens utomeuropeiska svenskar är arbetslösa? Jämfört med 

svenskar? Har du några siffror? 
 
 
10. Påverkar det om den arbetssökande inte pratar flytande svenska? 
 
  
11. De utomeuropeiska svenskarna som är arbetslösa, har de flesta en akademisk 

utbildning i sitt forna hemland eller gäller det även invandrare med svensk 
examen? 

 
 
12. En utomeuropeisk svensk har bott i Sverige minst 10 år. Han pratar bra 

svenska och har en svensk högskoleutbildning. Är hans/hennes chanser på 
arbetsmarknaden lika stora som en med svensk bakgrund? 
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- om inte, varför? 
 

13. Om han/hon har en högskoleutbildning från sitt ursprungsland som är 

likartad en svensk utbildning, hur stora chanserna att få ett likartat jobb i 

Sverige? 

- om inte, varför? 

 

 

14.Vad tycker du om det? 

 

 

15. Hur och av vem/vilka särbehandlas invandrare på arbetsmarknaden? 

 

 

16. Har du några förslag på hur man kan åtgärda problemet? 

 

 

17. Upplever du att den arbetssökande, redan när han kommer till dig, inte har ett 

hopp om att få ett arbete som är likvärdig med hans examen på grund av hans 

bakgrund? 

 

 

18. Som vi vet så ska man helst ha både arbetslivserfarenhet inom det arbete man 

söker jobb och en likvärdig utbildning. Har etnosvenskar med 

högskoleutbildning i sitt hemland utan arbetslivserfarenhet svårare att få jobb 

på arbetsmarknaden än en svensk i samma situation? Om det är så, varför? 
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19.  Kan det vara så att man är rädd för de förändringar som det kan medföra om 

en utomeuropeisk svensk söker en högre post i Sverige? De kanske inte har 

samma erfarenheter som en infödd svensk, men  kan se andra alternativ på 

jobbet. Varför? 

 

 

20. Är det viktigt att etnosvenskarna anpassar sig på arbetsmarknaden så det 

passar den övriga majoriteten? 

 

- om detta stämmer, är det något ni påpekar när de söker jobb? 

 

 

21. Har ni några projekt för de arbetssökande? Vad går de ut på? 
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Intervjufrågor till projektledaren för VG-regionen 

 
 
1. Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
 
2. Är det intressant? 
 
 
3. Var jobbar du? 
 
 
4. Är ni flera som jobbar med detta? 
 
 
5. Hur länge har du haft dessa arbetsuppgifter? 
 
 
6. Vet du hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för utomnordiska 

invandrare? 
 
 
7. Finns det några problem? 
 
 
8. Om det finns det, vad kan man göra för att åtgärda det? 
 
 
9. Om en utomnordisk invandrare har en svensk akademisk examen och han 

pratar bra svenska, har han lika goda chanser på arbetsmarknaden som en 
med svensk bakgrund? 

 
 
10. Om inte, varför? 
 
 
11. Om han inte har någon utbildning. Är det någon skillnad? 
 
 
12. Vad tycker du om det? 
 
 



 

 36

13. Förknippar man lågutbildade med invandrare? 
 
 
13. Upplever du att invandrare känner sig annorlunda behandlade gentemot en 

svensk på arbetsmarknaden? 
 
 
14. I så fall av vem/vilka? 
 
 
15. Jobbar du med att förändra denna situation? 
 
 
16. Om du gör det, på vilket sett? 
 
 
17. Tror du det kan handla om rädsla för de förändringar som kan ske om en 

utomnordisk svensk söker ett arbete? De kanske inte har samma erfarenheter 
som en svensk, men kan se andra alternativ på arbetet? 

 
 
18. Om det är så, varför? 
 
 
19. Tycker du att det är viktigt att invandrarna anpassar sig på den svenska 

arbetsmarknaden så det passar den övriga majoriteten? 
 
 
20. Tror du det påverkar om en arbetssökande inte pratar flytande svenska? 
 
 
21. Ser du en positiv framtid? Är vi på rätt väg? 
 
 
15. Ligger Sverige efter i denna utveckling jämfört med många andra andra 
länder? 
 
 
16. Har ni några projekt och vad går de ut på? Kan du berätta lite om de? 
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Intervjufrågor till Integrationsforum 

 
 
1.Vad arbetar ni med? 
 
 
2. Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
 
3. Hur många är ni som jobbar med detta? 
 
 
4. Hur länge har detta funnits? 
 
 
5. Hur länge har du haft dessa arbetsuppgifter? 
 
 
6.Vet du hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för utomnordiska 
invandrare? 
 
 
7. Finns det några problem? 
 
 
8. Om det finns det, vad kan man göra för att åtgärda det? 
 
 
9. Om en utomnordisk invandrare har en svensk akademisk examen och han 
pratar bra svenska, har han lika goda chanser på arbetsmarknaden som en med 
svensk bakgrund? Många uppfattar det så. 
 
 
10. Om inte, varför? 
 
 
11. Om han inte har någon utbildning. Är det någon skillnad då? 
 
 
12. Vad tycker du om det? 
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13. Förknippar man lågutbildade med invandrare? 
14. Upplever du att invandrare känner sig annorlunda behandlade gentemot en 
svensk ute i arbetslivet? 
 
 
15. I så fall, av vilka? 
 
 
16. Jobbar ni med att förändra denna situation? 
 
 
17. Om du gör det, på vilket sätt? 
 
 
18. Tror du att det kan handla om rädsla för de förändringar som kan ske om en 
invandrare söker ett arbete? De kanske inte har samma erfarenheter som en 
svensk, men kan se andra alternativ på arbetet. 
 
 
19. Om det är så, varför? 
 
 
2Tror du det påverkar om den arbetssökande inte pratar flytande svenska? 
 
 
21. Tycker du att det är viktigt att invandrarna anpassar sig på den svenska 
arbetsmarknaden så det passar den övriga majoriteten? 
 
 
22. Ser du en positiv framtid? Är vi på rätt väg? 
 
 
23. Ligger Sverige efter i denna utveckling jämfört med många andra länder? 
 
 
24. Har ni olika projekt och handlingsplaner och vad går de ut på? Kan du 
berätta lite. 
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