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Sammanfattning
Studien undersöker hur utrikes födda män lyckats finna ett arbete och deras intryck av den svenska 
arbetsmarknaden. Studien frågar sig hur de sökt och funnit sina jobb, vad deras intryck är av de 
tjänstemän de mött, vilka förbättringar de kan tänka sig utifrån deras egna erfarenheter samt hur de 
ser på framtiden. Empirin består av fyra intervjuer med fyra olika män från Asien och Mellanöstern.
Resultaten visar att informell rekrytering spelat stor roll, men att ingen av de högskoleutbildade 
informanterna lyckats få ett tillfredsställande arbete inom sitt utbildningsområde. Deras strategi för 
att få ett bättre arbete är att vidareutbilda sig i Sverige. 

Sökord: etablering, integration, socialt kapital, andrafiering.
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1. Inledning
I samband med debatt om svensk arbetsmarknad och integrationspolitik framkommer det ofta att 
utrikes födda, i synnerhet de utomnordiskt födda och särskilt de med rötter i Afrika och Asien, stöter
på svårigheter under etableringen i arbetslivet.  Således blir invandrare som grupp en målgrupp för 
riktade åtgärder för att hjälpa dem i arbetssökandet. Ett exempel är Arbetsförmedlingens 
etableringsplaner (Bodin & Sjöberg 2015) eller regeringens nya förslag om snabbspår för 
högutbildade utrikes födda. Enligt SCB går det fortsatt trögt för högutbildade utrikes födda att 
etablera sig. SCB förklarar det med deras bristande nätverk i jämförelse med inrikes födda (Svenska
Dagbladet 160516).  Alla de åtgärder och de yrkespersoner som ämnar att etablera nyanlända i 
samhället har ställts på sin spets under vintern 2015 då Sverige tog emot ett hundratusental 
flyktingar under ett fåtal månader. Hundratusental flyktingar som i slutändan ska finna bostad, få 
sina kunskaper validerade, hitta arbete och slutligen finna sig till rätta i det nya, svenska samhället. I
kölvattnet av att de asylsökande kom till Sverige utbröt en debatt om hur en bäst etablerar 
nyanlända i samhället. Ett exempel bland många är en debatt mellan socialdemokratiska Ylva 
Johansson och moderata Elisabeth Svantesson i SVT:s Agenda, 15 maj 2016. Agendas debatt i 
egenskap av ideologisk integrationsdebatt har ett flertal föregångare under senaste tiden och 
säkerligen en oöverskådlig mängd efterföljare. Politisk ideologi omsätts i olika åtgärder beroende 
på om förslagen är t.ex. socialdemokratiska, moderata, liberala eller centerpartistiska. Att lyckas 
etablera denna utsatta grupp som är utrikes födda på arbetsmarknaden blir ett prestigeuppdrag, ett 
eldprov för om den egna ideologin håller. Hur kombinerar vi utbildning och arbete för denna grupp?
Utbildning och praktik? Hur tar vi till vara på den kompetens som flyttar till Sverige i detta nu? Hur
ska Sverige göra för att effektivisera etableringen?

1.1 Politiska förslag
Exempel på förslag från regeringsmakten – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – är en åtgärd som 
kallas snabbspår (http://www.regeringen.se 2016-05-10). Snabbspåret utgår från dels behovet på 
arbetsmarknaden och dels nyanländas befintliga kompetens. Tanken är att förkorta etableringstiden 
och att rätt person ska vara på rätt plats i enlighet med deras erfarenheter. Många snabbspår är enligt
regeringen redan skapade – bland annat för läkare, sjuksköterskor, tandläkare, målare, apotekare – 
och fler – agronomer, maskinförare, socionomer, skogsarbetare – är på gång. Centerpartiet vill 
införa en sorts praktik med lägre lön med inriktning mot att lära sig svenska på jobbet. Vidare vill 
Centerpartiet att validering ska införas från dag ett och att etableringsstödet (se 1.2 nedan) ska 
trappas av så fort en nyanländ fått ett jobb; ”det ska löna sig att jobba.” (Centerpartiet 2016)
Moderaterna presenterar förslag som sammanfattningsvis består av att öka lönespridningen i form 
av lägre ingångslöner, detta skulle motivera arbetsgivare att anställa dem med mindre erfarenhet, i 
detta sammanhang utomeuropeiska invandrare (Moderaterna 2015, 29). Vidare framhåller 
Moderaterna att språk är nyckel till arbete och gemenskap (ibid., 26). För att få fler jobb ska 
ytterligare jobbskatteavdrag införas. Incitamenten ska öka för att få ut människor i arbetssökandet 
(ibid., 29ff). 

1.2 Arbetsförmedlingens etableringsplaner och framtidsvisioner
Bodin & Sjöberg (2015) har på uppdrag av Arbetsförmedlingen utvärderat de etableringsåtgärder 
som finns för särskilda nyanlända. Arbetsförmedlingens etableringsplan gäller främst de utrikes 
födda som kommit till Sverige med skyddsbehov och flyendes anhöriga. Syftet med 
etableringsplanen är att ha etableringssamtal med kartläggning av den nyanländes utbildnings- och 
yrkesbakgrund samt tillgodose den arbetssökande med relevant samhällsinformation (Bodin & 
Sjöberg 2015, 32). Efter kartläggning ska ”lämpliga aktiviteter” diskuteras mellan arbetsförmedlare 
och arbetssökande (ibid.). Dessa aktiviteter är bland annat att börja på vuxenutbildning, 
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samhällsorientering, nystartsjobb eller korta vägen. Vuxenutbildningen riktar sig främst till dem 
med kort utbildningstid. Samhällsorientering innebär en kurs i vad som utgör det svenska samhället 
(ibid., 40). Nystartsjobb innebär att Arbetsförmedlingen går in och betalar en del av lönen då den 
arbetssökande funnit arbete. En annan variant av nystartsjobb är instegsjobb, som måste 
kompletteras med SFI (ibid., 42-3). Korta vägen är en brygga mellan tidigare högskoleutbildning 
och en etablering på svensk arbetsmarknad i enlighet med denna. Deltagare på Korta vägen 
kompletterar sin tidigare examen med svenska högskolestudier (ibid., 46). Utifrån rapporten, 
publicerad maj 2015, mottagarna av etableringsplaner fler män än kvinnor och utbildningsnivån på 
deltagarna hade ökat. Enligt Bodin & Sjöberg (2015) är det viktigt att ta tillvara på den utbildning 
och erfarenhet som deltagarna kommer med, vilket gör till exempel validering till ett betydande 
inslag i etableringsplanerna (ibid., 26). Vidare förklaras det att på grund av väntetiderna som 
valideringen tar på sig kan det ändå vara i den arbetssökandes intresse att söka sig till arbeten under 
dennes kvalifikationsnivå. Redan i maj 2015 – innan partiledare började hota med systemkollaps 
(SVT 2016-11-10) – önskade Arbetsförmedlingen ökade anslag för att kunna möta efterfrågan på 
etableringsplaner och öka kvaliteten på dem. Bodin & Sjöberg (2015) beskriver Arbetsförmedlingen
som en brygga för dem utan nätverk (ibid., 37-8). För att ytterligare förbättra relationen mellan 
arbetssökande, arbetsgivare och arbetsförmedlare uppfanns den nya arbetsrollen ”kundresurs” för 
att vara ett stöd för den arbetssökande, exempelvis på den nya arbetsplatsen. Kundresursen ska vara 
kunnig inom den arbetssökandes modersmål, detta är dock inte alla. Då de kunnat kommunicera på 
den arbetssökandes modersmål har det varit ett uppskattat inslag i arbetssökningsprocessen, enligt 
Arbetsförmedlingens egna granskning (ibid., 51). Enligt Bodin & Sjöberg (2015) var det vanligaste 
skälet till att deltagare lämnade etableringsuppdraget att de fått ett nystartsjobb. Skälet till det var 
enligt rapporten att de börjat med ett instegsjobb (ibid., 77). 

I en annan av Arbetsförmedlingens rapporter – ”Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – 
Utmaningar för morgondagens arbetsmarknad.” (2015) – menar de att invandringen måste ligga på
en fortsatt hög nivå för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden och då Sveriges befolkning blir allt 
äldre i dess sammansättning. En åldrande befolkning i kombination med lågt barnafödande innebär 
en ökar försörjningsbörda för de befintliga invånarna (Arbetsförmedlingen 2015, 25). Å ena sidan 
menar Arbetsförmedlingen att arbetskraften är efterfrågad och att invandringen ska vara fortsatt 
hög, å andra sidan uppmäts det till att 64 procent av den utrikes födda befolkningen är i 
sysselsättning. Denna siffra jämförs med de inrikes födda där sysselsättningsgraden är 79 procent 
(Arbetsförmedlingen 2015, 17). Enligt rapporten står svensk arbetsmarknad inför fem stycken 
konkreta utmaningar där en förbättring av integrationen är en av dem och att öka sysselsättningen 
bland utrikes födda är en annan (ibid., 29). 

1.3 Motivering av studie
Ett perspektiv som blir intressant att undersöka i granskandet av arbetsmarknadspolitisk debatt i 
allmänhet men med tanke på den nuvarande migrationssituationen i synnerhet, blir de faktorer som 
de utrikes födda själva har tyckt varit viktiga då de fann anställning. I samband med utrikes föddas 
egna perspektiv går det också att se vilken inverkan de hårt genomarbetade och diskuterade 
åtgärderna egentligen har haft. Genom att studera de utrikes födda och deras resa genom det 
svenska systemet går det att urskilja förbättringsmöjligheter utifrån deras egna perspektiv. Att ta 
tillvara på den kunskap som de som varit arbetssökande och tagit sig igenom hela processen av att 
ha sökt arbete och sedan funnit ett, gör framtida åtgärder mer förankrade i verkliga upplevelser 
hellre än politiskt baserade ställningstaganden. Det sänder också en signal tillbaka till den utsatta 
gruppen som är utomnordiskt födda på arbetsmarknaden, att deras erfarenheter bär på en tyngd som 
med rätt förvaltande kan förändra integrationsarbetet till det bättre. Det kan i sin tur förändras 
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genom att de yrkesverksamma utformar arbetssätt som bättre lämpar sig efter de 
utvecklingsområden som klienterna själva identifierar. Det är här jag som studie- och 
yrkesvägledare kommer in. Det är på utvecklingsfronten som  vår potential som vägledare kommer 
in, därför att alla verkar se problemet; utrikes födda har en sämre position på svensk arbetsmarknad.
Vad vi kan göra är att vara bryggan mellan arbetssökande och arbetsgivare och fylla den funktion 
som de arbetssökande behöver, förankrat i andra arbetssökandes egna historier.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad utrikes födda medelålders män har upplevt vara 
betydelsefullt för att ha lyckats erhålla en anställning och hur de upplever villkoren för inträdet på 
den svenska arbetsmarknaden.
Vad anses vara de viktigaste faktorerna för att ha funnit arbete?
Vilka har de upplevda intrycken varit av Arbetsförmedlingen i samband med arbetssökandet?
Vilka förbättringsmöjligheter kan de själva ge förslag på?
Vilka strategier har de för att ta sig vidare?

1.5 Avgränsningar
Denna studie exkluderar helt bostadsfaktorn i att förstå informanternas position på 
arbetsmarknaden. Ofta brukar den segregerade stadsbilden utifrån etnicitet och ekonomisk klass gå 
hand i hand med utrikes föddas position på arbetsmarknaden (se t.ex.  Dahlstedt m.fl. 2007). Hur de
studerade människorna bor och var har jag inte gått in på, således fokuserar jag inte heller på det i 
tidigare forskning eller i min analys. Vidare är alla mina informanter män. En genomgång av hur det
kom sig finns i under Urval.

2. Litteraturgenomgång
2.1 Tidigare forskning
2.1.1 Utrikes födda på arbetsmarknaden
Enligt Aldén & Hammarstedt (2014) var antalet utrikes födda i Sverige 1,5 miljoner människor 
(Aldén & Hammarstedt 2014, 3). Liksom andra studier (t.ex. Knocke 2005) konstaterar Aldén & 
Hammarstedt (2014) att invandringen till Sverige fyllt olika funktioner eller haft olika skäl sen 
början av 1900-talet. Det har gått från att handla om import av arbetskraft till flyktinginvandring. 
Ett av skälen till invandringens ändrade skepnad var att lagarna kring arbetskraftsinvandring 
skärptes under 1960-talet (ibid., 4). Som tidigare konstaterats är arbetslösheten numera hög bland 
utrikes födda, däribland allra högst bland människor från Afrika och Asien, och det är högre 
arbetslöshet för kvinnor än män (ibid., 8ff). Enligt Aldén & Hammarstedt (2014) är det enbart de 
utrikes födda från Afrika och Asien som varit i Sverige i mer än 20 år som har samma 
sysselsättningssiffror som inrikes födda. De män med eftergymnasial utbildning från Afrika och 
Asien har en arbetslöshetssiffra på 20 procent, att jämföra med inrikes födda med samma 
utbildningsnivå där siffran ligger på 4 procent. För kvinnor ligger arbetslöshetssiffran på över 25 
procent. Aldén & Hammarstedts (2014) statistik dementerar därmed att hög arbetslöshet bland 
utrikes födda från Afrika och Asien enbart är något som drabbar dem med låg eller ingen utbildning 
från hemlandet (ibid., 15-6). Enligt tidigare studier  innehållande internationell såväl som svensk 
data i Aldén & Hammarstedt (2014) har goda kunskaper i värdlandets språk stor betydelse för ens 
sysselsättningsnivå (ibid., 25). Detta kan knytas till att ”den svenska ekonomin har blivit mer 
tjänste- och serviceorienterad” (ibid., 25). Aldén & Hammarstedt (2014) visar via tidigare 
forskning att utrikes födda använder formella sökkanaler oftare än inrikes födda och har stor 
benägenhet att svara på annonser. De använder också informella kanaler ofta, men  utrikes födda 
missgynnas av detta (ibid., 27). Aldén & Hammarstedt (2014) pekar i sin avslutande diskussion på 
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att det existerar en diskriminering på arbetsmarknaden, problemet är dock att det saknar strategier 
för att ta itu med den. Att utrikes födda utsätts för diskriminering blir tydligt när varken deras 
sökbeteende, utbildningsnivå eller motivation till att finna arbete skiljer sig från inrikes födda. I det 
senare fallet, motivationen, har den visat sig vara snäppet högre än hos inrikes födda (ibid.,  26, 37).
Behtoui (2008) har studerat hur informella rekryteringsprocesser missgynnar utrikes födda. Behtoui 
(2008) beskriver också de tre olika arbetssökningsmetoderna som är vanligast. Dessa tre är formella
metoder, till exempel att söka arbete med sitt CV via färdiga annonser via Arbetsförmedlingens 
platsbank. Informella metoder innebär att ta hjälp av sitt sociala nätverk för att komma i kontakt 
med arbetsgivare. Detta innebär att ens nätverk går i god för en. En blandning av de båda är att ta 
direktkontakt med arbetsgivaren och presentera sig själv öga mot öga med potentiella arbetsgivare 
(Behtoui 2008, 412). Informella rekryteringsprocesser blir vanligare om ett lands ekonomi går 
sämre. Utrikes födda missgynnas av informell rekrytering då deras sociala sammanhang inte 
erbjuder samma sociala kapital (se Broady 1998) som det gör hos de inrikes födda. Formella 
rekryteringssammanhang genererar dock endast 20-40 procent av nya arbetstillfällen. Resten som 
tar sig bort från arbetslöshet gör det på ett andra sätt. Vidare citeras Lin (2004) som menar att det 
främst är medelinkomsttagare som använder informella rekryteringssammanhang. 
Låginkomsttagares nätverk genererar inte samma möjligheter. Lins studie (2004) liksom Behtouis 
(2008) egen studie visar att utrikes födda inte får arbete via sitt sociala nätverk i samma 
utsträckning som inrikes födda. Vidare genererar det sociala nätverket hos utrikes födda ibland 
jobb, men för den skullen inte bättre jobb. Bättre jobb innebär högre lön eller mer avancerade 
arbetsuppgifter (ibid., 424ff). 

Friedberg (2000) genomförde en studie som undersökte hur lång återhämtningstid utrikes födda 
hade innan deras humankapital var återställt i nivå med hur de klassades i sitt hemland. Med 
humankapital menas kännedom om det nya landet. Humankapital innebär fingertoppskänsla för de 
outtalade sociala reglerna, men främst utgör ens humankapital  ens status i landet. Status som kan 
komma i form av anställningsbarhet och hur ens utbildning värderas. Studien utgår från Israel. 
Humankapitalet visade sig vara beroende dels av vilken utbildningsnivå de kom ifrån och hur 
hemlandets utbildningssystem klassificerades enligt det nya landets byråkrati, samt vilka 
arbetslivserfarenheter de hade och hur dessa klassades (Friedberg 2000, 225, 247). 
Klassifikationerna var beroende av hur ”lika” hemlandet var med det nya landet. Ett sätt att öka sitt 
humankapital var att komplettera sin utbildning. De utrikes födda i Israel förbättrade sin position 
om kompletteringen gjordes i Israel. Att återgå till utbildning och arbete i hemlandet förbättrade inte
positionen i Israel. Friedbergs studie (2000) menar därför att meriter inte är likvärdiga oberoende av
land och att de i vissa fall tillintetgörs då länderna är mycket olika. Arai & Vilhelmsson (2004) fann 
i sin jämförande studie, om hur konsekvenserna blev för anställda följande recessionen på 1990-
talet, att arbetslöshetsrisken var högre bland utrikes födda än bland inrikes födda, oberoende av 
utbildningsnivå och bransch. Trots att utrikes födda ibland hade längre erfarenhet inom sitt företag 
eller bransch hade de ändå blivit uppsagda. Enligt Arai & Vilhelmsson (2004) löpte utrikes födda 
anställda större risk att bli uppsagda till synes enbart på grund av deras ursprung och att fackligt 
anställda arbetare – vilka ofta är ursprungssvenskar – favoriserar andra fackligt anslutna. Det slår 
mot de utrikes födda i praktiken då de i lägre utsträckning är fackmedlemmar. Hur både rekrytering 
och uppsägning fungerar och hur det påverkar utrikes födda kan förklaras delvis genom Åslunds 
studie om arbetsledares ursprung och rekryteringsvanor (Åslund m.fl. 2012). Åslund m.fl. (2012) 
menar att de flesta som bär ansvaret för rekryteringen i ett företag ofta är ursprungssvenskar och att 
detta gynnar andra ursprungssvenskar. Studien ger flera förklaringar till detta; å ena sidan kan en 
rekryterare välja bort en utrikes född för att denne helt enkelt inte vill rekrytera någon sådan. Å 
andra sidan kan rekryterare välja någon med liknande bakgrund som denne själv för att denne antar 
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att socialiseringen in i företaget går smidigare om den rekryterade har ”samma” språknivå och 
företagssinne. Att någon är ”lik” rekryteraren ger en ekonomisk vinning i form av att den anställde 
snabbare kommer in i arbetet och företagskulturen (Åslund m.fl. 2012, 2-3). Ytterligare 
framkommer att eftersom ursprungssvenskar anställer andra ursprungssvenskar och utrikes födda 
anställer andra utrikes födda, skulle det gynna den utsatta gruppen som utrikes födda är ifall 
variationen bland rekryterares ursprung var större (ibid., 25ff). 

Bjurling (2004) har genomfört en intervjustudie om invandrade akademiker och deras väg till 
kvalificerat arbete. I rapporten avhandlas hur människor med vitt skilda ursprungsländer och 
utbildningsinriktningar orienterat sig i det nya landet Sverige. Sammanfattningsvis har många av 
informanterna gått ”en krokig väg” för att nå ett kvalificerat arbete (Bjurling 2004, 60). I vissa fall 
har informanterna valt att skola om sig, andra har arbetat sig uppåt och använt praktik som verktyg, 
många har fått komplettera sin utbildning vilket varit ett tidsödande projekt (ibid., 47ff). Ett 
problem som är relevant för min egen studie är det att utbildning i allmänhet, och för informanterna 
i Bjurlings studie i synnerhet, har varit en färskvara som gått till spillo när de hamnat i språkstudier 
och fastnat i kompletteringar (ibid., 61). Enligt tidigare forskning redovisat i Bjurling (2004) är de 
vanligaste kraven bland svenska arbetsgivare svenska språkkunskaper, svensk utbildning och 
svensk arbetslivserfarenhet (ibid., 61). I kombination med arbetsgivarnas krav och 
försörjningsbördan tar många okvalificerade arbeten. Många informanter framhåller enligt Bjurling 
(2004) att uthållighet och envishet är viktiga egenskaper i att finna ett arbete (ibid., 87-8). De 
okvalificerade arbetena tar dock tid från kompletteringarna och många hamnar ständigt i lä i jakten 
på ett arbete i enlighet med ursprungsutbildningen (ibid., 61). En viktig poäng som Bjurling (2004) 
gör är ifrågasättandet om praktik som verktyg och om alla parter är överens om praktikens syfte. 
Detta kan också ifrågasätta de arbetsplatser som utrikes födda först hittar och som blir 
subventionerade som en del i etableringsplanen (ibid., 65.; Bodin & Sjöberg 2015). 

2.1.2 SFI och arbetsmarknaden
Som ovanstående forskning visar, t.ex. Aldén & Hammarstedt (2014), sägs språkkunskaper –  i 
svenska – vara en framgångsfaktor för utrikes födda som vill etablera sig på arbetsmarknaden. 
Också Bjurlings studie (2004) målar upp bilden av att de invandrade akademikerna fått lära sig 
vikten av svenska språkkunskaper, trots sina kunskaper i andra språk. Informanterna i Bjurling 
(2004) har också märkt av en hierarki i ursprungsspråken, där engelska som modersmål befinner sig
i toppen (Bjurling 2004, 89).  Kennerberg & Åslund (2010) har ställt sig frågan vilket utfall en 
medverkan i SFI statistiskt verkar ge för de utrikes födda vad gäller anställning. Deras studie visar 
att den stora majoriteten av deltagarna i SFI påbörjar sin utbildning under det första vistelseåret. 
Under sin utbildning har de utrikes födda låga inkomster eftersom många koncentrerar sig på sin 
undervisning. Vidare visar det sig att de som får bäst resultat av att gå på SFI är de som fullföljer sin
utbildning. De som påbörjar den men aldrig slutför studierna ligger på ungefär likadana 
sysselsättningsnivåer som de som aldrig påbörjar sin SFI (Kennerberg & Åslund 2010, 23, 27). 
Siffrorna visar, enligt Kennerberg & Åslund (2010), att på sikt har de icke-deltagare av SFI som 
förvärvsarbetat istället en bättre löneutveckling än de som medverkar och fullföljer sin SFI. 
Kennerberg & Åslund (2010) ställer sig frågan vad det är som egentligen gör att fullföljd SFI 
påverkar deltagarnas arbetsmarknadsposition. Är det de faktiska svenska-kunskaperna, eller är det 
att de kan visa att de fullföljt en svensk utbildning? (ibid., 28) Riksrevisionen menar att det finns 
många dolda faktorer som påverkar studieresultaten – motivation, psykisk hälsa, etc. – vilket gör 
effekter av SFI svåra att utvärdera (RiR 2008:13, 42-3). Lönen för icke-deltagare i SFI är högre än 
bland de som deltagit och fullföljt samt för de som hoppat av (ibid., 48). Rapporten menar slutgiltigt
att effekterna av SFI, utrikes födda och dess position på arbetsmarknaden inte går att säkerställa 
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(ibid., 57ff).    

2.1.3 Att möta myndigheter som utrikes född
Bjurling (2004) beskriver utrikes födda och deras möte med det svenska samhället inklusive 
myndigheter, däribland studievägledare och arbetsförmedlare. Informanterna i studien uttrycker att 
tjänstemännen som de mötte förväntades fylla en samhällsorienterande funktion för dem. Detta 
eftersom de saknade kunskaper om det nya samhället de flyttat till. För vissa informanter blev dock 
mötet snarare ett släckande av drömmer, som för Maryam som fick höra att det var hopplöst för 
henne att fortsätta inom bankväsendet, någonting som Maryam inte förstår varför det skulle varit 
omöjligt. Eller för Khalids bror som var arkitekt i hemlandet, men där arbetsförmedlare verkade tro 
att han var en ”enkel människa” (Bjurling 2004, 38). Flera informanter i Bjurlings studie (2004) 
hade också önskat en orientering i arbetsefterfrågan, vad de borde ha satsat på i det nya landet. 
Istället hamnade de i vad som beskrivs som en ”utbildningskarusell”, där de blev forslade till kurser
och komvux utan att få utbildningarna satta i ett större sammanhang. Informanterna uttryckte att de 
blev behandlade ”som barn” och vad utbildningen på komvux ledde till i praktiken var ett bortfall 
av kunskaper inom områdena de utbildat sig inom i ursprungslandet (ibid., 38-9, 43). Genom att 
göra vägen snårig för de nyanlända sker en etniskt grundad sållning på arbetsmarknaden ledd av 
arbetsförmedlare, menar Bjurling (2004, 41). Hertzberg (2006, 160ff) studerar arbetsförmedlare och
studievägledarnas grindvaktande roll. Med grindvakt menas upprätthållare av maktstrukturer och 
delvis ansvariga för nedkylning av ambitioner hos vissa arbetssökande. Arbetsförmedlarna tycks 
göra detta genom att tillmötesgå arbetsgivares godtyckliga krav på vilka arbetssökande som var 
attraktiva för de lediga tjänsterna. Krav som slutligen utestänger utrikes födda därför att de döms 
som bärare av egenskaper som skär sig med begreppet ”social kompetens”. Begreppet ”social 
kompetens” blir en godtycklig term att ta till när en arbetsplats söker likformighet. Som vi kan se i 
studien av Åslund m.fl. (2012) tycks rekryterare eftersträva en etnisk homogenitet och det är alltså 
dessa krav som går under termen ”social kompetens”, ”kafferastskompetens” och dess synonymer 
(ibid., 166). Vem som får tolka och omforma vems beteende och den makt arbetsförmedlare sitter 
på syns i att vissa utrikes födda får gå kurser i exempelvis korrekt beteende under 
anställningsintervjuer (ibid., 167). Hertzberg visar på att arbetsförmedlare å ena sidan förhåller sig 
positivt till allas lika värde på arbetsmarknaden, men att de å andra sidan tycktes blinda för den 
egna kulturen. Blinda för att svensk företagskultur är just en kultur; ett socialt konstruerat maskineri
med förmåga att förändra sig. Istället blir det normen vars andras anpassningsförmåga döms utifrån,
exempelvis i frågan om att passa tider, hur en hälsar, etc. (ibid., 167, 182). I de snabba kasten som 
en rekryteringsprocess innebär utifrån Hertzberg (2006) blir utsållningen en automatiserad apparat 
som upprätthålls i den dagliga arbetsförmedlande verksamheten. Det blir en kvick process där 
människor sållas ut som tycks bära på en felaktig etnicitet och att, som Hertzberg själv uttrycker 
det; ”individ knyts till grupp som knyts till problem”. Att vara etnisk blir att vara ett problem. (ibid.,
184). 

2.2 Teoretiska utgångspunkter
2.2.1 Bourdieus sociologiska begrepp
Det går att förstå den svenska arbetsmarknaden och den politiska arenan där besluten om den förra 
tas, utifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus begreppskatalog. Bourdieu utökade 
klassbegreppet att gå bortom enbart ekonomiska tillgångar. Istället menade Bourdieu att hur vi 
agerar, vilka yrkes- och utbildningsalternativ vi dras mot, hur vi väljer att klä oss, äta, leka, vilken 
underhållning vi tar del av, bestäms utifrån habitus. Habitus är det nedärvda sociala beteendet som 
vi lärt oss av vår omgivning, i uppväxten. Habitus är vår kompass i världen, det som avgör om vi 
klassar en företeelse som gott eller ont, tillgängligt eller otillgängligt, lämpligt eller olämpligt 
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(Broady 1998, 16ff). Huruvida vårt habitus överensstämmer med makteliten i samhället avgör hur 
framgångsrika vi blir i samhällets avgörande arenor, eller enligt Bourdieu; fält. Hur väl det 
överensstämmer med rådande makten skapar i sin tur vår klass. Kapitalbegreppet kan förstås som 
vår konto inom olika områden. Socialt kapital innebär hur stort vårt nätverk är, hur många samt 
vilka vi känner. Känner vi många andra kapitalstarka individer, eller är de vi känner sociala 
återvändsgränder? Ekonomiskt kapital är våra ekonomiska tillgångar – vilka möjligheter öppnar de 
upp? Vilket inflytande har vårt ekonomiska kapital på andra? Det kapital som jag starkast kopplar 
ihop med min egen studie är symboliskt kapital, det kapital som främst bestäms utefter ens sociala 
kontext. Broady (1998) beskriver det som att kompetens i betraktarens ögon inte enbart bedöms 
utifrån meriter. Det är en uppsättning rörelsemönster, en sorts kultivering, ett språkbruk, etc., som är
inbyggt (ibid., 6ff). Ens symboliska kapital inom olika arenor - fält – samt ens förmåga att anpassa 
det symboliska kapitalet utgörs av ens habitus. Fält kan existera i det stora och det lilla, men ofta 
förekommer, i litteraturen, exemplet med olika institutioner på universiteten. Institutionerna har 
redan en uppsättning normer och regler att förhålla sig till. En social kod, där omgivningen - 
beroende på ens kapitalstarkhet - reagerar med avsmak om en som nybörjare bryter mot den (ibid., 
19ff). För att lyckas på sitt fält måste en samla kapital som är relevant för det specifika fältet. 
Genom att ha stort ekonomiskt kapital, vara besittare av ett habitus som inger respekt hos 
omgivningen och vara kapitalstark på andra arenor  skapar det en stark klasstillhörighet hos dig 
själv. Men om du kommer från en bakgrund där du inte lärt dig vinnande sociala grepp eller förstått 
vad och varför vissa saker inger status, så får du heller ingen stark social position. 

2.2.2 Postkolonialism
Postkolonialism innebär västvärldens förhållningssätt till den värld den en gång koloniserade, 
”upptäckte” eller exploaterade. Även om väst officiellt betraktar världen som jämställt – olika 
kulturer förvisso olika men likväl jämställda i värde – existerar det ett synsätt på den ”etniske 
andre” som främmande, som berövat av den kultivering som vita européer ofta besitter, enligt vita 
européer själva. Det är ett motsatsförhållande där den från ”främmande kultur” tycks behöva de 
verktyg som européerna en gång tog till för att nå samma levnadsnivå eller för att nå samma 
medvetandenivå. Europeisk livsstil är normen och det eftersträvansvärda. Det är ett synsätt där det 
rika Europa med dess tillströmning av ekonomiska flyktingar från de länder som en gång 
exploaterades får bestämma vad i flyktingarnas livsstil som är kompatibelt med europeiska värden 
och vad som måste poleras bort, för att passa in (Hall 1992). Hall (1992) menar att de 
förhållningssätt som européer hade till sin omvärld för sekler sen inte försvinner, utan de byter 
form, de förändras till utseendet men aldrig i grunden. Synsättet på ”oss” och ”de andra” fortsätter, 
och gör de som söker skydd eller ett bättre liv i Europa till villkorade. En person från en 
”främmande kultur” är ständigt i lä, därför att den infödda befolkningen har lärt sig att det är rätt att 
betrakta vissa egenskaper och utseenden som neutrala och andra som bärare av egenskaper. Dessa 
egenskaper är oftast negativa och det blir den nyanländes uppgift att assimilera bort, assimilera till 
ett mer västerländsk ”sätt”.  Dessa egenskaper tillskrivs ofta dem som klassas som avvikande, och i 
enlighet med postkolonialismen tillskrivs de ofta människor med mörkare hudfärg eller 
utomeuropeiskt klingande namn. Mattsson (2005) beskriver det som att vita åtnjuter de privilegier 
som fortfarande kommer med vithet, utan att erkänna hudfärg som ett kriterium för framgång 
(Mattsson 2005, 141). ”Vithet” är dock ett flytande begrepp. Under vissa historiska perioder har en 
viss folkgrupp klassats som vita, under andra har de varit ”det andra”. Vithet och vilka som får vara 
med i gemenskapen utan bördan av att vara ”etnifierad” är en flytande företeelse, ungefär som Hall 
(1992) också beskriver det (ibid., 143). Mattsson (2005) beskriver vithet i sammanhanget Sverige. 
Utifrån postkolonial teori kan vi förstå begrepp som ”Sverige-specifik kompetens”. Utifrån bilden 
av det vita som det önskvärda i en rekryteringsprocess och det ”andra” som avvikande, kommer 
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rekryteraren att söka efter problem snarare än möjligheter i mötet med en ”andrafierad”  
arbetssökande (ibid., 145ff). När ”svenskhet” är associerat med ”vithet” utan att uttalat erkännas 
som en faktor i rekryteringsprocessen, får diskrimineringen av ”de andra” gärna andra namn. Det 
handlar om att ha ”sunt förnuft” (ibid., 147). Det är utifrån Mattssons genomgång som vi kan förstå 
de flyktiga begreppen ”social kompetens”  i Hertzberg (2006). Peralta (2005) beskriver det som att 
”invandrare” i Sverige inte är någonting som människor en gång varit eller en gång gjort. Snarare 
blir det en del av identiteten, någonting människor för evigt stämplas som (Peralta 2005, 188ff). Det
går att urskilja en uppfattning om ”de andra” som syns tydligast i språkbruket, när vi beskriver 
varandra och vem som får definiera vem. Genom att använda ”invandrare” eller ”nysvensk” 
synliggörs subtila gränsdragningar där slutprodukten är tänkt att innebära assimilation av det 
främmande, men där assimileringen blir omöjlig just på grund av ovanstående gränsdragningar. På 
så vis är språkbruket och diskussionen om ”invandrare” inkluderande och exkluderande samtidigt 
(ibid., 197). Peralta berättar också om hur vissa utrikes födda under 1980-talet positionerade sig 
som annorlunda gentemot andra utrikes födda och på så vis gjorde sig mer svensk än de som 
invandrade då. De lade emfas vid sin egen assimilering med ”svenska värderingarna” genom att 
skapa nya främlingar i de dåvarande nyanlända (ibid., 189). 

2.2.3 Språk som symboliskt kapital
Knocke (2006) beskriver hur språkkravet – i svenska – varierat beroende på vilket behov Sverige 
har haft av utländsk arbetskraft. Det har också varierat beroende på vilka sorts jobb svenska 
arbetsmarknaden kunnat erbjuda; fabriks- och produktionsinriktade arbeten krävde förr inga vidare 
språkkrav. En kombination av en arbetsmarknad i kris och en utveckling mot att kunna ge service 
oavsett bransch, ökade kravet på svenskakunskaper under 90-talet. Dessa mycket hårda krav har, 
enligt Knocke, svalnat något men lever fortfarande krav. Språkkraven kan tolkas som att ha varit 
ännu en sållningsmekanism kombinerat med det som vi i Mattsson (2005) och Hall (1992) förstår 
som en överordnad vithet/svenskhet. Det handlar inte om att ha sina svenska språkstudier på 
pappret. Det handlar om rätt sorts svenska. Det handlar om uttal, ordförråd, om vem som får göra 
fel och vem som är fel från början. Det går att koppla till kapitalbegreppen hos Bourdieu (Broady 
1998), genom att människor med ett starkt symboliskt kapital kopplat till sin etnicitet får bestämma 
värdet på andra människors symboliska kapital. Deras kapitalrikedom kopplas till deras habitus, där
det enas habitus har utformats i den svenska miljön och därför är förhärskande över det habitus som
tappat sitt kapital i övergången från ursprungslandet till det nya landet.   

2.2.4 Hur ska de teoretiska begreppen användas?
Utifrån Bourdieu (Broady 1998) tecknas en bild av samhället upp som ett klassamhälle inte enbart 
baserat på ekonomisk status utan utifrån individens förmåga att anpassa sig till makten. Att kunna 
anpassa sig är att ha rätt sorts symboliskt kapital (ibid.). Tillsammans med postkolonial teori, i Hall 
(1992) och Hertzberg (2006), vidgas maktstrukturerna till att innefatta också ett västerländskt 
utseende, västerländska normer, rester från ett europeiskt världsherravälde och att det som inte 
passar in i bilden av vitt, som synonymt med svenskt, blir ett problem och en avvikelse, någonting i 
behov av justering. När språk fungerar som ett symboliskt kapital som fyllt olika funktion på svensk
arbetsmarknad beroende på efterfrågan kan vi förstå hur arbetsgivare, politiker och 
arbetsförmedlare må använda utrikes födda arbetssökandes kunskaper i det svenska språket som ett 
verktyg för att stänga dessa ute. Teorierna kan användas för att förstå diskrepansen mellan att 
integrationspolitiken finner nya strategier för att få ut nyanlända i arbete och att Arbetsförmedlingen
efterfrågar fler invandrare på arbetsmarknaden, samtidigt som utrikes födda är en särskilt utsatt 
grupp som är svåra att få in i arbete. Teorierna ska användas för att förstå mina utrikes födda 
informanters möte med svenskt arbetsliv.
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3. Metod
3.1 En kvalitativ intervjustudie och dess urval
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie. För att undersöka hur utrikes födda vuxna har upplevt 
vilka faktorer som påverkat deras jobbsökande har jag sökt efter de som antingen har haft en eller 
just nu har en anställning. De studerande på komvux, närmare bestämt de som läser Svenska som 
andraspråk (SVA), blev därför en naturlig grupp att söka informanter i. Denna grupp kan ställas mot
t.ex. de som just nu är inskrivna på Arbetsförmedlingen, exempelvis de som är aktiva i 
Arbetsförmedlingen etableringsplaner (Bodin & Sjöberg 2015). Min tankegång i sökandet efter 
informanter var att de som kommit så pass långt i sina svenska-studier att de tagit sig igenom SFI 
har dels en längre vistelsetid i Sverige, dels haft en bredare kontakt med arbetsmarknadens olika 
åtgärder. De som däremot enbart är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan vara svårare att finna så 
kallade framgångsfaktorer i, eftersom de kanske befunnit sig i Sverige väldigt kort tid vilket utifrån 
Aldén & Hammarstedt (2014) utgör en faktor för att de inte ska ha hunnit etablera sig. Ytterligare 
en faktor som fick mig att hellre söka bland svenska-studerande var deras förmodade språknivå, där 
jag resonerade att en hög språknivå ger hög ömsesidig förståelse. 

Således sökte jag mig till komvux för att finna informanter. Antalet jag sökte var 4 – 6 stycken 
informanter som är utrikes födda och har eller har haft ett arbete sen de kom till Sverige. Arbetet 
kunde vara på vilken kvalifikationsnivå som helst, heltid eller deltid. Idealiskt i sökandet var att 
finna 2-3 kvinnor samt 2-3 män. Detta eftersom kvinnor och män, i kombination med deras 
ursprungsregion, har olika etableringstider på den svenska arbetsmarknaden (Aldén & Hammarstedt
2014, 11ff). De kurser – två nivåer varav en klass i varje nivå – som jag sökte informanter i var 
studerande på Svenska som andraspråk (SVA). Att ej specificera vilka nivåer det rör sig om är en 
del i att behålla informanternas anonymitet. Intresset för att medverka i en studie om deras egen 
upplevelse av arbetsmarknaden visade sig vara stor. Genom att kontakta lärare i de olika kurserna 
fick jag möjlighet att presentera mig i klassrummet, se hur många som i dagsläget har ett arbete 
samt kolla av hur många som skulle kunna tänka sig att bli intervjuade. Lärarna hjälpte också till att
ordna samtalsrum. I den ena klassen lämnade jag ett informationsblad med mina kontaktuppgifter 
samt kom överens om att återkomma nästa vecka, i det andra klassrummet presenterade jag mig och
återkom nästa dag för att genomföra intervjuerna. Totalt fick jag 6 st informanter där jag valde att 
använda de 4 st männen jag intervjuade. Detta eftersom alla hade liknande geografiskt ursprung, 
liknande utbildning samt i ungefär samma ålder.  En av de 2 st kvinnor jag intervjuade var det oklart
ifall hon faktiskt hade arbetat i Sverige eller inte. Utifrån de faktorerna verkade en studie om 
männen som det rimligaste alternativet.

3.2 Genomförande av intervjuer
Eftersom de jag intervjuar är vuxna människor som både har arbete och studerar på komvux antogs 
deras scheman vara tighta. Många gick direkt till arbetet efter att skolan var slut. Att därför utnyttja 
tiden de var i skolan blev ett naturligt sätt för informanterna att hinna medverka. Genom kontakt 
med lärarna bokades studierum i komvux' lokaler och intervjuerna genomfördes under deras 
svenskalektioner. Intervjuerna följde en intervjuguide med frågor om deras erfarenheter innan 
Sverige, deras möte med Sverige, mötet med Arbetsförmedlingen, hur de fick ett arbete och hur de 
ser på framtiden. Som jag misstänkte i konstruerandet av intervjuguiden var dock att intervjuerna 
inte kom att följa denna struktur. Enligt Denscombe (2000) kallas denna form av intervju för 
semistrukturerad; alla punkter berördes, men inte nödvändigtvis i rätt ordning (Denscombe 2000, 
135). Under intervjuerna fokuserade jag hellre på att få informanten att vara frispråkig och 
avslappnad i sitt berättande. Själva strukturen på deras berättelse lämnade jag åt min egen 
genomarbetning i efterhand. Denscombe (2000) nämner tre kategorier av intervjufärdigheter som 
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den skickliga forskaren ägnar sig åt, dessa är sufflera, följa upp och kontrollera. Ofta bad jag 
informanterna att berätta mer (följa upp), jag parafraserar och hummar numera naturligt i 
konversationer (sufflerar) samt mer ständigt om klargörande likt ”Om jag förstår dig rätt så var... en 
betydande faktor?” (följer upp)(ibid., 150). Med andra ord skulle jag säga att min intervjuteknik var 
uppmuntrande och att jag fick resultat därefter. Under en kritisk sekvens i en av intervjuerna 
lyckades jag fortsätta uppmuntra informanten till att prata, trots att jag blev besvärad av det han 
berättade. Detta anser Denscombe (2000, 143) är en viktig egenskap hos forskaren.  Ett problem jag
stötte på var att den första intervjun saknar förslag på förbättringar utifrån informantens upplevelser.
Just att ta del av deras perspektiv på förändringar inom svensk arbetsmarknad såg jag som en av de 
viktigaste punkterna. Det var tråkigt att det inte blev gjort. Vidare har jag inte vistelsetiden på en av 
informanterna, det sades innan bandspelaren sattes igång. I alla fall var det längre än den vars 
vistelsetid är kortast samt kortare än den vars vistelsetid är längst. Vidare pressade jag inte hårt på 
att vissa informanter skulle utveckla. Exempelvis vet jag inte riktigt hur en av informanterna fick 
sitt nuvarande jobb. Jag skulle vilja veta mer om hur deras nätverk ser ut, enbart en av 
informanternas nätverk beskrev utförligt. 

3.3 Etiska överväganden
Utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning har vissa 
överväganden gjorts i insamlingen av empirin (Vetenskapsrådet 2011).  Informanterna anmälde sig 
själva. Detta gjorde de inledningsvis framför hela sin klass. Klassen hade god kännedom om sina 
kurskamraters arbetssituation och peppade varandra att medverka. Dock fanns det en viss skillnad 
mellan de som ville ställa upp först, betraktad av hela sin klass, och vilka som de facto ställde upp 
på att bli intervjuade. Att de anmälde sig till intervju framför en grupp människor sätter dessutom 
deras anonymitet i spel. De som i slutändan blev intervjuade kan därför antas vara mindre 
frispråkiga än de skulle varit om rekryteringen skett på ett mer anonymt och kontrollerat sätt. Hur 
de modifierar sin upplevelse med klassens vetskap i åtanke kan å andra sidan bero på vilken kultur 
de har i klassrummet. Om det är en samling människor där det är OK att tala frispråkigt om att det 
exempelvis varit tufft att finna arbete, att ens meriter inte tagits hand om, där det är okej att vara 
sårbar, kan det hända att klassens kännedom ej påverkar resultatet. Om det däremot är tabu att vara 
sårbar och kritisera ett system, kan det påverka resultatet att deras kurskamrater vet att de 
medverkar. I både min presentation inför klassen och i de inledande sekvenserna av intervjuerna var
jag noga med att poängtera informanternas anonymitet, att jag fingerar namn, att intresseanmälan 
inte binder dem till någonting (ibid.). Ett problem som uppstått i efterhand är att jag kanske var för 
noga med deras anonymitet. Jag har ingen aning om vad de fyra informanterna heter, således kan 
jag inte med 100 procent säkerhet utesluta att de namn jag tagit åt dem inte är deras egna, fastän det 
med största sannolikhet inte är det. Eftersom  klasskamraterna och lärarna visste vem jag 
intervjuade väljer jag att anonymisera dem väldigt långt. Bortsett från deras historier redovisas i 
resultatsdelen enbart vistelsetid, i det fallet det finns dokumenterat, samt ett fingerat namn och i 
vilken världsdel de är från innan de flyttade till Sverige. I ett fall förekommer tidigare 
migrationsland. 

3.4 Bearbetning och analys av data
För att bearbeta data från intervjuerna använde jag dels min telefons inspelningsprogram och dels 
min intervjuguide. Eftersom jag delat in intervjun i tre övergripande teman samt använt 
intervjuguiden semistrukturerat under själva intervjutiden så lade jag energi på att skriva av eller 
referera det mina informanter berättat in i rätt kategori. Det personen säger om upplevelsen av 
Arbetsförmedlingen kategoriserar jag in under frågorna om dem, det som sägs om hur de fann 
arbete kategoriserade jag in under frågorna om arbete, etc. Jag var noga med att under intervjuns 
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gång stämma av med informanten om det de just sa var deras upplevelse av att exempelvis finna ett 
arbete för att i efterhand kunna återknyta till korrekt fråga samt för att visa att jag förstått 
(Denscombe 2000, 143).

3.5 Metoddiskussion
Hur påverkar min rekrytering med hjälp av självanmälan mina resultat? Vilka är det som inför sina 
klasskamrater vill bli intervjuade? Det blir självklart att ingå i ett sammanhang som kräver mycket 
självexponering om detta är en aktivitet som informanten är van vid. Andra typer av personligheter 
skyr dessa sammanhang. Sett till personligheter hade det kanske därför varit intressant att prata med
de som hade jobb men som helst inte ställde upp på intervjun, att bearbeta de olika klasserna 
ytterligare innan jag gjorde mitt urval. Detta var en tidsfråga då jag började fiska efter informanter 
relativt sent i forskningsprocessen. Att ta med huruvida informanterna var öppna eller behövde 
mjukas upp innan de ställde upp på intervju hade varit en intressant komponent att ta i beaktade 
under granskningen av empirin. Urvalet utifrån språknivå genererar också en viss typ av resultat. 
Litteraturen menar att ens framgångs på SFI påverkas av flera svårdefinierade faktorer, som 
elevernas psykiska hälsa och studiemotivation (Kennerberg & Åslund 2012; Riksrevisionen 2008). 
Litteraturen menar också att det ständigt sker ett sållande av människor på grund av deras 
förmodade språknivå (Bjurling 2004 m.fl.). Är det samma sållade som jag ägnade mig åt? Gör jag 
mig skyldig till samma strukturellt betingade beteende när jag inte ids söka bland SFI, när jag inte 
söker bland exempelvis etablerinsplanerna på Arbetsförmedlingen eller på flyktingboenden? Utan 
där jag söker mig till de klassrummen med de som har ”högst” språknivå. Gör jag det utifrån 
litteraturen, eller bekräftar jag strukturer? Fortsätter jag på fenomenet att bara en viss typ av utrikes 
född ges en chans i olika sammanhang, det vill säga den med ”tillräckligt” bra språknivå, bedömt 
godtyckligt av mig som forskare likväl av någon annan som arbetsgivare? 

4. Resultat och analys
4.1 Resultat
Gemensamt för de fyra intervjuade männen är att de alla var motiverade att hitta ett arbete. Tre av 
fyra informanter är utbildade inom IT. Två av dem har högskoleutbildning, en har en eftergymnasial
– ungefär som yrkesutbildning – utbildning inom IT. Den fjärde var egen företagare i sitt hemland. 
De är mellan 28 – 39 år och har en vistelsetid i Sverige mellan 3,5 år – 9 år. 

4.1.1 Att söka och finna arbete
Jamie var den informanten med längst vistelsetid, 9 år. I Sverige arbetar Jamie som arbetsledare på 
en stor hamburgerkedja. Jamie kom till Sverige för att läsa ett masterprogram på en teknisk 
högskola. Innan dess hade han en 4-årig högskoleutbildning från sitt asiatiska ursprungsland. I sitt 
ursprungsland arbetade han efter sin utbildning som nätverksingenjör. I Sverige använde han sitt 
kontaktnät för att få arbete på en hamburgerkedja. Det är samma hamburgerkedja som han arbetar 
kvar på idag. Jamie är å ena sidan tacksam för att han genom att arbeta på sin arbetsplats lyckades 
få uppehållstillstånd. Dock framkommer en tydlig frustration, bland annat med de arbetsuppgifter 
som Jamie har. 

”Jag har jobbat där i 7 år och det är samma sak varje dag, det är tråkigt. Inga innovations, jag 
behöver inte prestera, bara jobba. […] Det utvecklar inte min karriär. Jag tjänar bara pengar, jag 
varken utvecklar karriär eller språk. Vi använder samma sorts språk, varje dag. Vi måste få fler 
möjligheter att använda språket för att använda olika ord. Men på [hamburgerkedja] använder vi 
bara restaurangspråk. Det bara fortsätter.” 

Frustration finns också angående möjligheterna att finna ett annat arbete. Jamie upplever det som att
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han både är låst på sin arbetsplats – han kan inte nå högre än arbetsledare – och inom branschen – 
han kan varken få ett annat restaurangjobb, trots sin svenska arbetslivserfarenhet, eller ett arbete 
motsvarande hans utländska utbildning. 

”Jag har ingen plan att jobba med restaurang. Ändå gör jag det. Varför? På grund av systemet. Jag 
vill jobba med IT men de svarar inte på mina CV:n, vet inte varför. Jag har bott här i 9 år. Jag har 
körkort, uppehållstillstånd, jag kan prata språket. Jag måste ges en chans så att jag kan bevisa att 
jag kan. Men när det inte händer så får jag jobba länge inom restaurangbranschen. Det är 
diskriminering!”. 

I det nätverk som förvisso gav honom ett arbete till att börja med, ser han samtidigt att hans egen 
livshistoria upprepas bland hans vänner. 

”De har masterexamen från Sverige, utbildning från [land] och har arbetat med samma sak i 10 år. 
Det är systemet som tvingar dem att jobba där i samma år, samma pengar, samma position. […] Vi 
är runt 10 stycken som arbetar i Stockholmsområdet. Alla har universitetsutbildning men vi jobbar 
inom restaurang. De har sina tillstånd […] Ändå jobbar de kvar inom samma företag, samma 
position.” 

Jamie beskriver hur en barndomsvän kom till Sverige för att bygga sin karriär. Till skillnad från 
Jamie har denna vän återvänt till sitt ursprungsland samt flyttat runt till olika länder och byggt upp 
sina meriter inom IT. Allt medan Jamie arbetat på samma jobb och känt sig låst. Deras karriärer har 
utvecklats diametralt olika. När jag frågar Jamie vad detta beror på, så visar det sig att Jamie har ett 
litet barn, han har en familj, och denna binder honom till Sverige som är ett tryggt land. Att stanna i 
Sverige har varit prioritet för Jamie, någonting han gjort hittills på bekostnad av sin karriär, 
eftersom det är svårt att få uppehållstillstånd som gäststudent. 

George, med en vistelsetid på 6 år, beskriver likt Jamie att han fick sitt arbete via ”en bekant”. 
George flydde militärtjänsten i sitt ursprungsland därför att han kommer från en utsatt 
minoritetsgrupp. Skälet till varför George tog ett jobb var för att han inte kunde börja på SFI, för att 
han bodde på en annan ort än den kommun han var skriven i. George beskriver sin första tid i 
Sverige som att  

”det var inte bra. Jag kunde inte prata svenska, inte så bra engelska. Första månaderna var bra, sen
blev det kallt. Jag var arbetslös i 3-4 månader, gick inte i skolan. En bekant gav mig arbete. […] 
Mitt jobb var inte som jag trodde.  Men jag vande mig. Arbetstiderna var långa, 10-12 timmar. Det 
var inte så bra. Men jag var tvungen. Efter ett halvår jag pratade med [där han var skriven] kommun
och de började betala min skola. Då började jag skolan.  Började prata svenska, det blev lite bättre. 
Den andra personalen visste att jag kunde data så jag fick stå i kassan.” 

På frågan vad som var viktigt för att George fann arbete svarade han att ”ägarens kusin var min 
släkting. LSS-boendet fick jag via kontakter. Om man inte har utbildning, inte har erfarenheter, är kontakter 
viktigt. Den utbildning jag har gäller inte i Sverige.”.

Lukas kom till Sverige från Mellanöstern för att hans fru skulle studera här. Med sig i bagaget hade 
han en kandidatexamen i grafisk formgivning och erfarenhet från yrket. Lukas tänkte att Sverige 
erbjöd bättre framtidsutsikter än hemlandet. Sin första tid i Sverige beskrivs som att han ”...var 
väldigt ensam för att frun började direkt på universitetet. Det var svårt för att svenskar inte är så sociala, 
inte som i [land] där alla på gatan är vänner med varann. [...] I Sverige pratar folk med hunden istället för 
hundägaren. ”. Lukas har två arbeten. Ett motsvarande hans kompetens från IT-branschen, vilket är 
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på ett företag som hans svärfar bedriver. Han kan arbeta där tack vare att Arbetsförmedlingen 
betalar 80 procent av hans lön. Dock är framtiden för företaget osäkert. Det andra jobbet behövde 
Lukas för att få ytterligare en inkomst. I processen med att hitta ett extrajobb sållade han bort de 
arbeten han helst ville ha – inom IT – och valde dem som inte krävde mycket språk. Han hade lärt 
sig att hans språkkunskaper inte räckte för svenska företag. Istället tog Lukas ett arbete som 
chaufför i en bransch som sysslar med hemleveranser. Liksom för Jamie är Lukas frustrerad över att
ha ”fastnat”. Det blir ett dilemma, menar han, när han inte kan få arbete – ett säkrare arbete – i 
enlighet med sin utbildning på grund av att han saknar språket, men då han läser in språket och 
arbetar extra så tappar han kunskaper inom sitt område eftersom IT-branschen utvecklas så snabbt. 
”Om en ska  få ett jobb i Sverige måste jag börja från noll. Speciellt språket är viktigast, utan språk är du 
ingenting för svenska företag. Internationella företag har en högre tolerans.”. Lukas uttrycker en 
frustration över att behöva arbeta på en kvalifikationsnivå under sin egna och att det i sin tur inte 
blir utvecklande för hans IT-kunskaper. 

Martin kom till Sverige från Mellanöstern för 3,5 år sen. Han flyttade till Sverige därför att han 
gifte sig med en svenska. Ofta under intervjun jämförde han sin period som invandrare i Sydkorea 
med hur det var att vara invandrare i Sverige. Sverige är, enligt Martin, bättre. I sitt hemland hade 
han arbetat i affär, varit ägare av ett charkuteri, varit butiksägare och byggt ett bostadshus med 
pengar som sparats ihop från sin tid i Sydkorea. Det tog blott några dagar för Martin att finna ett 
arbete i Sverige. Det fann han via en ursprungslandsman vilken han bodde med under sin första tid i
Sverige. Arbetet han fick var att montera byggarbetsställningar och för det fick han 40 kr i timmen. 
Enligt Martin är det viktigaste för att hitta ett arbete att ”[Ha] kontakter, att vara social och att vara 
envis och visa arbetsmoral. Genom att bita ihop och leta arbete, skaffa sig erfarenhet.”
Att bita ihop och visa framfötterna ger, enligt Martins upplevelser, andra arbeten. Han behandlade 
alla sina arbeten som om de hade bättre villkor än vad de faktiskt hade. På det viset blev han 
rekommenderad av sin första chef till ett annat arbete på restaurang, där Arbetsförmedlingen – likt 
för Lukas – betalade delar av hans lön. Att kunna prata för sig återkommer som en viktig faktor i att
få jobb, enligt Martin. ”Att vara social var viktigt. Att prata med sina kompisar. Referenser är väldigt 
viktigt, för till exempel restauranger anställer en inte om det inte finns någon som kan tala för en.” Att vara 
social och utnyttja sina kontakter har fungerat bra för Martin. Sen han kom till Sverige har han i tur 
och ordning arbetat på ovan nämnda byggföretag, i restaurang – subventionerad av 
Arbetsförmedlingen, på en annan restaurang, på en nöjesbåt och numera är han anställd på ett 
äldreboende. Jobbet på äldreboendet började med att söka ett köksjobb där men att han därefter
”pratade med chefen om att provjobba på själva boendet […] fick chansen och de uppskattade mig.”. 
Därmed använde han sina erfarenheter från att arbeta i kök för att få in en fot på äldreboendet och 
när han väl lyckats få en intervju övertalade hans chefen att få arbeta med de äldre istället. Under 
intervjun med chefen för äldreboendet hittade han på erfarenheter från sitt hemland för att få sig 
själv att verka mer erfarenhet med äldre än vad han faktiskt var. Detta eftersom han var övertygad 
om att han kunde det, bara han gavs chansen. Och det fick han.
  
4.1.2 Att möta Arbetsförmedlingen 
Jamie beskriver sitt möte med Arbetsförmedlingen som om de inte är intresserade av 
karriärutveckling. Först gick han dit utan uppehållstillstånd och blev tillsagd att återkomma när han 
fått det. Eftersom Jamie fick sitt arbete via referens gick han tillbaka till Arbetsförmedlingen för att 
få hjälp med att hitta ett nytt arbete. Det kunde de dock inte hjälpa honom med. ”Jag gick därifrån, 
för jag har ett jobb, jag oroar mig inte över dessa saker. Jag har familj och fast jobb. Det oroar jag mig inte 
för. Det jag oroar mig för är min karriär […] Jag behöver utveckla min karriär och plugga någonting annat”
George beskriver sina erfarenheter av Arbetsförmedlingen som att 
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”dom hjälpte inte. Dom sa att jag skulle gå i skolan först och det skulle ta lång tid. Dom sa att dom 
inte kan hitta jobb åt dig. Dom sa hur en gör för att få ett jobb men visade inte vad jobben var. […] 
Dom försöker hjälpa, men jag har inte fått bra hjälp. Jag känner dom som fått bra hjälp, dom 
skickade några tjänster till dom, mejlade dom. Dom fick ett jobb via Arbetsförmedlingen, men det 
varade bara i 6 månader, sen stängdes restaurangen.  Men Arbetsförmedlingen är mest en plats där 
en fixar CV. ”

I Lukas möte med Arbetsförmedlingen beskrev han hur det inte var aktuellt att hjälpa honom därför 
att ”om en inte är flykting blir det ditt ansvar att ordna allting.”. Hjälpen som givits Lukas tycks vara av 
en ytlig variant.”Dom skickade betygen från universitetet till Skolverket, dom byggde upp min profil. Dom 
har ordnat så att Arbetsförmedlingen betalar 80% av lönen, men det var mitt eget ansvar att hitta jobbet”. 

Martin beskriver att Arbetsförmedlingen hade dålig koll på arbetsplatsen som de betalade lönen för. 
Enligt Martin gick han dit och klagade över att han arbetade långa pass och under dåliga 
förhållanden. Arbetsförmedlaren hjälpte honom inte, utan sa åt honom att gå till facket. Martin 
menar att eftersom han var ny i Sverige var det svårt för honom att veta vilka regler som gällde på 
arbetsplatsen, han skulle behövt hjälp med det. Martin berättar att han efter uppmärksammat sin 
handledare på Arbetsförmedlingen om arbetsmiljön tilläts han ändå arbeta kvar där i sex månader. 
Därefter fann han själv ett annat arbete. Martin arbetade så mycket på restaurangen där han blev 
utnyttjad att det, enligt honom, tog 2 år att klara SFI. När han lärde sig om rättigheter och bytte 
arbete klarade han de mer avancerade svenskakurserna på 6 månader. 

4.1.3 Förslag på förbättringar
George har flera idéer på förbättringar efter sina möten med svenskt arbetsliv och svenska 
tjänstemän. ”Allmänt, nån yrkesutbildning, med lätt svenska, för att validera ens utbildning, för att jobba. 
Jag var duktig på data. För 5-6 år sen. Man tappar bort 3-4 år, jag har tappat. Under tiden man går där kan
en fixa SFI, gymnasiet.”  Vidare upplever George att Arbetsförmedlingen inte förmedlar seriösa 
praktikplatser. Han önskar att det som erbjöds faktiskt ledde till arbete för eller senare. ”Dom 
utnyttjar folk. Vad ska jag göra efter 6 månader? Som praktikant gör man ändå allt.  Dom måste hålla koll 
på praktikplatserna. Tar praktikplatser emot praktikanterna för att få pengar?” George menar att det bästa
skulle vara om Arbetsförmedlingen ordnade en yrkesutbildning i enlighet med ens tidigare 
erfarenheter och lät en komplettera det med SFI. Dessutom anser George att Sverige inte borde ta 
emot fler människor än vad de hinner hantera. Att väntetiderna blir för långa när en behöver 
validera sina betyg. Förvisso tycker han att det är bra att Sverige tar emot många på flykt, men att 
livet skjuts upp när en måste vänta så mycket.  

Lukas beskriver systemet som ”ineffektivt”. Han ger ett förslag på förbättring. Lukas menar att en 
skulle kunna prata engelska till att börja med, för att allt eftersom fasa in mer svenska. 

”Det skulle behövas matchning mot företag som accepterar att en pratar engelska, istället för att 
enskilda arbetssökande ska leta själv, för det är svårt. Så företag skulle kunna  anmäla att de är  
flexibla med språket, istället för tvärtom. Det skulle leda till att fler får lära sig språket på jobbet 
och det underlättar språkinlärningen.”. 

Martin har en syn på det svenska systemet som skiljer sig något från vad de andra tre har uttryckt. 
Det stöd han fått upplever han som tillräckligt, eftersom han jämför med hur det är att vara 
invandrare här med att vara det i Sydkorea. Martin önskar dock att han fått bättre stöd då han blev 
utnyttjad på sin arbetsplats. Att Arbetsförmedlingen hade kunnat förmedla kontakten med facket. 
Detta anser han borde vara en allmän förbättring av Arbetsförmedlingen. Mer koll. Här går det att 
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koppla till Georges åsikter om förbättringar vilka också kopplas till de egna erfarenheterna av 
svenskt arbetsliv.  De sociala skyddsnäten ska enligt Martin vara mindre. Han menar att vissa 
grupper utnyttjar det, eftersom ersättningen från socialtjänsten är högre än vad de är vana vid, så de 
nöjer sig. Han menar att ”uteblivna arbetare blir utebliven skatt, vilket skadar samhället […] Systemet ska 
vara så att det lite tvingar människor. För deras skull, också. Att sitta hemma och titta på tv gör ingenting 
bättre.”

4.1.4 Vägar framåt
Samtliga informanter har valt att gå vidare med sin utbildning för att få ett bättre arbete. Jamie ska 
gå en yrkesutbildning. ”Jag ska läsa yrkesutbildning, inom IT, så jag hoppas att få ett jobb inom IT efter 
den kursen. Yrkeshögskoleutbildning, eftersom jag inte klarade min masters. Så jag tar en kurs inom IT. Jag 
vill inte plugga 2-3 år på universitet för jag har ett litet barn.” Att läsa på Yrkeshögskolan blir en 
mellanväg. Jamie hoppas också att praktiken som yrkesutbildningen ger kommer leda till det 
nätverk inom rätt bransch som han tidigare saknat. ”Jag tänkte såhär, att yrkeshögskolan ger praktik så 
då får man chans att öva språk och växa upp sina egna nätverk. Det är min plan. Vi får se hur den 
fungerar.”

George ska likt Jamie också gå en yrkesutbildning. ”Nu funderar jag på att utbilda mig på en kurs, till 
apputvecklare. Det tar 1,5 år. Men jag måste klara gymnasiebetyg först, med svenska, matte, men, engelska 
också. Men dom har inte validerat mina betyg, så jag kanske slipper engelska och kanske matten. ”

Lukas är frustrerad över de kunskaper han förlorat inom området och att det arbete han har nu inte 
är på den nivå han arbetade på i hemlandet, bara på grund av att han saknar språkkunskaper. Lukas 
plan med komvux är att läsa in högskolebehörighet. Medan han gör det bollar han sitt chaufförsjobb
med arbetet med hans svärfars IT-företag. Lukas säger att han är ”90 procent säker” på att han 
aldrig ”kommer få jobba som han jobbade” i sitt hemland.

Martin arbetar för att han ännu, efter 3,5 år, inte har ett uppehållstillstånd. Han vill gärna läsa på 
universitetet för att bli sjuksköterska men vill också få sina betyg från hemlandet validerade. Det 
går inte just nu, för att de är kvar där. 

4.2 Analys
4.2.1 Arbetssökandet
Informanterna historier om hur de lyckats få jobb går att koppla till Behtoui (2008) och de tre 
arbetssökningsmetoderna. Vi kan se att informanterna använt alla tre i olika utsträckning – formell, 
informell och direktkontakt – men att den informella verkar vara den som givit mest frukt. 
Dessvärre har ingen av de tre högskole- eller yrkesutbildade börjat arbeta inom sitt område utan 
blivit anställda inom de branscher som deras vänner haft kontakter inom, vilket i samtliga fall 
innefattar restaurangbranschen med mer eller mindre bra arbetsvillkor. Vi kan också koppla 
informanterna till Friedberg (2000). Frustrationen som Jamie, Lukas och George beskriver kan 
förklaras genom att de förlorat sitt humankapital. De flyttade ifrån ett land i tron om att deras 
utbildning var likvärdig i Sverige. Martin, dock, tycks inte ha förlorat mycket utan har en stark 
tilltro på sin egen förmåga. Kanske är det just skillnaden mellan informanternas utbildningsnivå och
deras chans att ta tillvara på utbildningen som avgör nivån av frustration. De tre eftergymnasialt 
utbildade har blivit reducerade till människor som inte kan språket, som hela tiden får sina brister 
utpekade eller möts av tystnad från arbetsgivare. Lukas är exempelvis övertygad om att han aldrig 
kommer få arbeta på samma sätt som han gjorde i sitt hemland, han har tappat för mycket. Lukas 
strategi, att backa upp sitt arbete med svärfadern med ett chaufförsjobb som i sin tur backar upp 
hans kompletterande studier, kan förstås som ett försvar mot en osäker position på 
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arbetsmarknaden. Detta, som framkommer i Bjurlings studie (2004), tar enorma mängder energi 
från den utrikes födda som försöker orientera sig i det nya landet. Genom informanternas historier 
kan vi se hur postkoloniala strukturer påverkar människorna som försöker förhålla sig till dem. Hur 
de försöker anpassa sig till krav som är svåra att möta men där en konkret lösning blir att utveckla 
sina språkkunskaper. Frustrationen blir stor när exempelvis Jamie märker att hans position inte 
förbättras trots att han lärt sig språket. Lösningen blir att lära sig mer, bli bättre. Martin beskriver 
det som att han arbetade så mycket på en av sina arbetsplatser att han inte orkade studera svenska 
och hans SFI tog mycket lång tid. Därmed blev hans backup-plan hans primära sysselsättning, 
fastän tanken var tvärtom, vilket också går att koppla till de energikrävande strategierna som många
i Bjurlings studie tvingats till (Bjurling 2004, 61). Att informanterna använt sina nätverk och hittat 
ett arbete, men att dessa varit lågkvalifikationsjobb med antingen dåliga villkor eller låg lön, vilket 
tvingat dem till att arbeta mycket och att deras primära plan blivit åsidosatt, går dels att koppla till 
att utrikes födda nätverk är fattigare på socialt kapital och att de missgynnas av informell 
rekrytering (Behtoui 2008). Dels kan vi koppla det till både Åslund m.fl. (2012) och Friedberg 
(2000), där både arbetsgivares syn på utrikes född kompetens inte tas på allvar samt måste 
kompletteras för att ges legitimitet. Om informanternas utbildningar från hemlandet hade givits 
legitimitet av företagen som de kontaktat hade de troligtvis aldrig behövt ge sig in i det informella 
jobbsökandet som numera håller dem kvar i lågkvalifikationsjobb. De hade kunnat börja bygga sina
karriärer omedelbart istället för att låta det förskjutas på grund av en oöverskådlig tid av 
kompletteringar och kompromisser. Utifrån postkolonial teori – Hall (1992), Mattsson (2005) och 
Knocke (2006) – kan vi förstå att informanterna förhåller sig till strukturer som inte ser syftet med 
att släppa in dem. När Bourdieu (Broady 1998) tas in i analysen blir det tydligt att det är frågan om 
en maktstruktur där informanternas symboliska kapital gör dem ”fel” för svensk arbetsmarknad. Det
tar sig konkreta uttryck när Jamie påtalar att det är diskriminering att han hålls tillbaka trots att han 
aktivt söker andra jobb, att han samlar erfarenhet och de meriter han blir tillsagd att ordna men trots
det möts av tystnad från arbetsgivarna. En av hans kamrater som utbildat sig i Sverige gav upp att 
stanna här och flyttade iväg. På det viset blir det sociala kapitalet hos Jamie beskuret till de som 
kompromissar sig in i en hierarki där människor med hans ursprung är fast i 
lågkvalifikationsarbeten.  

4.2.2 Mötet med myndigheter
Liksom informanterna i Bjurlings (2004) studie har informanterna i min studie varit i behov av 
guidning i det nya systemet. Utifrån informanternas historier verkar de huvudsakligen fått hjälp med
att behålla ett arbete via att Arbetsförmedlingen betalade deras lön. Den kompensation som 
Arbetsförmedlingen ska fungera som för det uteblivna sociala kapitalet fungerar inte i praktiken. 
Exempelvis Lukas menar att det är ens eget ansvar att ordna arbete, och att han gjort det efter egen 
tolkning av vad svenska företag vill ha av honom; ett arbete där han inte pratar. Själva kunskapen 
vilken svenska myndigheter, såsom Arbetsförmedlingen, sitter på vad gäller arbetsrätt, 
karriärutveckling, genvägar, etc., delges inte. Till skillnad från många av informanterna i Bjurling 
(2004) fann alla informanterna från denna studie arbete fort. Vad de däremot uttrycker är ett 
nedtystande av deras befintliga kompetens, vilket kan kopplas till de liknande erfarenheterna från 
Bjurling studie (2004). Martins erfarenhet av att hans handledare på Arbetsförmedlingen visste om 
de dåliga förhållandena han arbetade under samtidigt som de fortsatte betala hans lön, målar upp 
bilden av Arbetsförmedlingen som mer intresserade av kvantiteten än kvaliteten på jobben som 
förmedlas. Samtidigt går de erfarenheterna i linje med de resursbaserade problem som 
Arbetsförmedlingen själva påtalar i sina rapporter från förra året (Bodin & Sjöberg 2015, 
Arbetsförmedlingen 2015). Lukas ger själv ett förslag på att företag som är flexibla med språket 
borde anmäla det själva istället för att enskilda arbetssökande ska lyckas hitta dem. Det går att tolka 
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som en önskan om att företag borde vara progressiva och anamma den yrkeskunskap som finns hos 
människor som inte lärt sig språket ännu. Plötsligt läggs ansvaret på den andra parten – företagen – 
att anpassa sig till en global kompetens. Om Arbetsförmedlingen skulle gå Lukas förslag till mötes 
rubbas maktbalansen som beskrivs av Hertzberg (2006). 

4.2.3 Att ta sig vidare
Enligt Friedberg (2000) är en strategi som visat sig fungera för att återvinna sitt humankapital, i 
form av utbildningskapital och symboliskt kapital (Broady 1998), att komplettera sin utländska 
utbildning med utbildning i det nya hemlandet. Att bygga på sin utbildning är också en strategi som 
informanterna från Bjurling (2004) ägnat sig åt, fastän det i vissa fall tagit mycket lång tid. Att 
förlora tid är också någonting som mina informanter ger uttryck för och är ängsliga inför, 
exempelvis Jamie som ser sin kamrat bygga sin karriär medan han fortsätter som arbetsledare på en 
hamburgerkedja, låst både på arbetsplatsen och i hierarkin. Eller Lukas som känner hur hans 
kunskaper rinner iväg. Inte helt överraskande, med tanke på var jag funnit mina informanter via 
komvux, är att en svensk utbildningskomplettering är samtliga av mina informanters strategi för att 
ta sig vidare. Språk återkommer i den tidigare forskningen som en viktig faktor för att få ett 
kvalificerat arbete, både enligt Bjurling (2004), Knocke (2005) samt Aldén & Hammarstedt (2014). 
Vikten av det svenska språket är också någonting informanterna i min studie tagit till sig. Samtidigt 
som de går den formella vägen för att lära sig svenska efterfrågar de också utbildningar eller 
arbetsmarknadspolitiska lösningar som gör det möjligt att lära sig språket på jobbet, vilket är en 
återkommande idé också bland politiker och hos Arbetsförmedlingen själva (Bodin & Sjöberg 
2015). Det verkar inte som att det egentligen ligger i någons intresse – varken politiker, 
arbetsförmedlare eller arbetstagare – att låta fel person vara på fel plats. Ändå är det precis var dessa
informanter varit. I vissa fall så länge som 9 år.  Informanternas strategier för att ta sig vidare är en 
tolkning av vad de under sin tid i Sverige lärt sig är viktigt för att klassas som kvalificerad inom sitt 
yrkesområde. En kan dock diskutera huruvida de skulle behöva omförhandla sitt kapital om det inte 
vore för det postkoloniala tankesättet som tycks prägla svenska arbetsgivare (Hertzberg 2006, 
Knocke 2006, Mattsson 2005). Som Lukas uttrycker det är språkkunskaper i svenska mest viktigt 
för svenska, små företag. De internationella företag som anammat en global affärsidé har större 
acceptans för engelska. Det väcker frågan om det egentligen är vissa arbetsgivare som bör anpassa 
sig till en ny era? Informanterna i Bjurlings studie (2004) uttrycker en frustration över att andra 
språk och andra brytningar tycks accepteras av företag, att det existerar en tydlig hierarki kopplat 
till ursprung. Att svenska företag stänger ute viss utländsk kompetens kan tolkas som en strategi för 
att behålla sina positioner och slippa omförhandla villkoren för sina fält, enligt Bourdieu (Broady 
1998). Att koppla ihop det med det andra studier som pekar på att företag resonerar olika beroende 
på ens utbildnings ursprung kan tolkas som att arbetsgivare premierar det vita utbildningskapitalet 
och konstruerar andra som främmande, detta i enlighet med postkolonial favorisering av det vita 
(Friedberg 2000; Åslund m.fl. 2012; Mattsson 2005 145ff). Vi kan också se en strategi att hantera 
en diskriminering som inte erkänns från en av informanterna, Martin. Hans förslag på ändringar 
riktar sig mot gruppen utrikes födda. Han menar att det måste finnas incitament till att söka jobb, att
trygghetssystemet är för bekvämt. En förklaring till att utrikes födda inte är i arbete kan, enligt 
denna logik, vara för att de inte försöker. Någonting som forskningen talar emot (Aldén & 
Hammarstedt 2014). Detta är en retorik som är välkänd från politiskt håll, att en måste vilja söka 
jobb. Peralta  (2005) talar om hur vissa utrikes födda positionerade sig mot andra utrikes födda för 
att göra dem till ”mer” främlingar än dem själva. För att visa att de själva anammat ett ”svenskt” 
tankesätt och var villiga att ställa upp på de svenska levnadsvillkoren (Peralta 2005, 189). 
Budskapet som Martin delgav i sin helhet gav sken av just en sån här mental strategi för att finna 
sin plats och göra sig mer svensk. Att göra sig mer svensk är att positionera sig mot någonting 
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annat, att skapa det andra. Det andra är i Martins fall de utrikes födda som inte kämpar, för Martin 
vet själv att det går om en biter ihop. 

5. Diskussion
5.1 Slutgiltiga reflektioner
Det framgår av inledningen i detta arbete att det ligger i både de politiska partiernas samt 
Arbetsförmedlingens intresse att antingen generera eller finna arbete åt utrikes födda. Litteraturen 
visar att utrikes födda har ett ihärdigare sökbeteende bland platsannonserna än vad inrikes födda 
har. Ändå är arbetslösheten högre och etableringstiden längre för utrikes födda än för inrikes födda. 
Som tidigare konstaterats är det inte enbart politiska partier som sitter på lösningsförslag utan också
de enskilda informanterna har egna idéer om hur integrationspolitiken kan utvecklas. Dessa kan mer
eller mindre kopplas samman med olika politiska strömningar. Det väcker frågan huruvida idéerna 
hos informanterna odlats fram av egen erfarenhet eller av egen nyhetsbevakning.  Vad som dock är 
tydligt är att det existerar en diskrepans mellan den demokratiska tron på människor lika värde, 
meriters lika värde och allas rätt att bevisa vad de går för, och vad som faktiskt sker i de dagliga 
prövningarna av samma värderingar. I det dagliga mötet med de som tjänstemännen ska behandla 
lika. Medan politiker och arbetsförmedlare brainstormar fram strategier för att få in utrikes födda i 
arbete, görs det återkommande rekryteringsval – som vi kan se i litteraturen - som sållar ut utrikes 
födda (Bjurling 2004, Hertzberg 2006, Knocke 2006, Behtoui 2008, Aldén & Hammarstedt 2014).  
Det bekväma väljs framför det obekväma, som i mitt fall med att välja informanter. Det bekväma 
har i sin tur en tydlig koppling till det arbetsgivare är vana vid, till det bekanta. Det bekanta är som 
dem. Dessutom tycks det finnas en dubbel syn på de utrikes födda. Å ena sidan lämnas de, utifrån 
Bjurlings studie (2004) och mina informanters erfarenheter, ensamma i att finna arbete. På det sättet
myndighetsförklaras de. Å andra sidan är de erfarenheter de skaffat sig sen innan ogiltiga, därför att 
de härstammar från ett utbildningssystem ojämlikt med det svenska. På det sättet infantiliseras de 
utrikes födda. Det förstås utifrån det postkoloniala tankesättet som präglar ”väst”; någonting som är 
olikt är också ojämlikt. Det som kommer utifrån ska anpassa sig efter ”väst”, aldrig tvärtom. Å ena 
sidan ska utländsk kompetens tas tillvara på, men å andra sidan får utrikes födda gärna söka enklare 
jobb med lägre löner och lära sig svensk arbetsmoral, som setts i Hertzberg (2006) och som föreslås
av Arbetsförmedlingen själva (Bodin & Sjöberg 2015, Arbetsförmedlingen 2015). Kompetens skall 
tas tillvara på men den vittrar bort i kompletteringar på komvux, hos människor med långt högre 
utbildning än den de kompletterar. Kompetens som inte bara är värdefull för de enskilda individerna
som tagit del av den, utan som skulle bidra till att utveckla det samhälle de lever i nu, i Sverige. 
Lösningen sitter möjligtvis i det Lukas, George och delvis Martin föreslår; att granska och ställa 
högre krav på arbetsgivarna istället för arbetstagarna. Att det är där kontrollerandet av deras 
verksamhet bör ligga, inte ytterligare kontroll eller incitamentsskapande åtgärder för arbetssökande 
som till synes kämpar hårdast för att faktiskt finna ett meningsfullt arbete. Vår energi som 
tjänstemän eller forskare bör ligga i att granska och åtgärda de processer som håller ute utrikes 
födda från de positioner de arbetat länge för att komma till, både på individbasis och som 
demografisk grupp. Processerna verkar i sin tur främst upprätthållas av enskilda arbetsgivare i den 
dagliga rekryteringen, när de hellre väljer det bekanta framför det ”främmande”. Vår energi – min 
som studie- och yrkesvägledare eller som arbetsförmedlare – bör ligga i att finna strategier som 
arbetsgivare kan ta till sig i mötet med kompetent utländsk arbetskraft; är det möjligt för 
arbetsgivare att lära sig fler språk? Vad ska egentligen ses som ett hinder, arbetstagarens brister 
inom arbetsgivarens modersmål, eller tvärtom? Hur begränsande är det inte om arbetsgivaren enbart
förstår en variant av det svenska språket men ser andra varianter som ett problem? Hur begränsande
är det inte att enbart behärska svenska i en global ekonomi? Vilken press ska läggas på tjänstemän, 
på arbetsgivare, på inrikes födda, att försöka förstå innebörden av ett budskap hellre än haka upp sig
på individbaserade variationer i uttal, brytning, meningsuppbyggnad? Hur vänder vi språkkravet att 
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slå hårdare mot de med förmågan att anställa hellre än de som bara vill fortsätta bygga sin karriär?

5.2 Sammanfattade slutsatser
Denna studie har intervjuat och fyra medelålders män från Asien eller Mellanöstern och deras 
upplevelse av den svenska arbetsmarknaden. Mitt syfte har varit att undersöka hur de lyckades få ett
arbete i Sverige. Underliggande teman i intervjuerna har varit deras bakgrund, deras första tid i 
Sverige, deras möte med Arbetsförmedlingen och hur de ser på framtiden samt vilka förbättringar 
de kan spåna fram. Tre av fyra informanter hade eftergymnasial utbildning inom IT. Den fjärde hade
gymnasial utbildning och en mycket varierad karriär från sitt ursprungsland. Alla mina informanter 
hade fått sitt första arbete via kontakter och dessa arbeten hade i tre av fyra fall varit arbeten med 
dåliga villkor, exempelvis långa arbetsdagar, ingen lunchpaus och för låg lön. Utifrån Behtoui 
(2008) vet vi att utrikes födda missgynnas av att använda sina nätverk för att finna arbete. Vad som 
framkommer av mina informanter är att arbetena som finns tillgängliga är direkt skadliga för hälsan
i det långa loppet. Emellertid har två av fyra informanter lyckats få andra arbeten via formella eller 
direktkontaktande arbetssökningsmetoder vilket lett till bättre villkor. Ingen av de eftergymnasialt 
utbildade har dock lyckats få en tillfredsställande anställning inom sitt tidigare utbildningsområde. 
Det är alla informanters mål att till sist, med hjälp av utbildning, skaffa sig högkvalificerat arbete. 
Antingen genom att utbilda sig inom ett nytt område – sjuksköterska – eller komplettera sina 
utländska utbildningar med korta och svenska yrkesutbildningar. Att skaffa sig inhemsk utbildning 
är vad som, utifrån Friedberg (2000), leder till kvalificerat arbete och ett återvinnande av 
humankapital för utrikes födda. En viktig faktor som samtliga informanter håller med om är att 
språk är viktig för att få ett kvalificerat arbete. Detta är föga förvånande med tanke på att jag fann 
allihop på inom kurserna för Svenska Som Andraspråk på komvux. Ändock går vikten av svenska 
språket igenom i litteraturen, genom Knocke (2006), Kennerberg & Åslund (2012), Bjurling (2004),
m.fl. Vad som går att diskutera är urvalet av informanter, hur resultaten påverkas av att 
informanterna var tillräckligt utåtriktade för att ställa upp på intervju med en till synes främmande 
student. Hur hade sökmönstren och framgångsfaktorerna – om det går att tala om det i dessa 
informanters historier – sett ut för fyra asiatiska kvinnor? För fyra afrikanska kvinnor? Förslag på 
förbättringar är att arbetsgivare ska vara mer flexibla med språket, eller att det snabbt ska erbjudas 
praktik som motsvarar ens erfarenheter från ursprungslandet samt att Arbetsförmedlingen måste 
kontrollera arbetsplatserna som de subventionerar för att människor inte ska bli utnyttjade. Det 
senare förslaget kan ses som extra viktigt med tanke på att många borgerligt politiska förslag  går ut
på att uppehållstillstånd skall ges om utrikes födda lyckas få ett arbete. Intrycken av 
Arbetsförmedlingen har varit dels goda för att de hjälpt dem behålla arbeten med hjälp av 
lönesubventioneringar. Dels har det funnits en frustration från informanternas håll eftersom de inte 
fått hjälp med att hitta kvalificerade arbeten. Att ta tillvara på den kompetens som flyttar till Sverige
är något som Arbetsförmedlingen själv har som mål (Bodin & Sjöberg 2015, Arbetsförmedlingen 
2015). Vidare vill Arbetsförmedlingen fungera som en kompensatorisk kraft för utrikes föddas 
förlorade nätverk, vilket de utifrån mina informanters redogörelser inte gör (Bodin & Sjöberg 2015, 
37-8). Exempelvis uttrycker Jamie en frustration över att inte få hjälp med att utveckla sin karriär. 
Denna studie är för liten för att kunna göra generaliseringar utifrån. Samtidigt går resultaten tydligt 
igenom med vad som uttrycks i forskningen om utrikes föddas position på arbetsmarknaden. Vad 
jag i anknytning till resultaten och forskningen skulle vilja veta är var dessa informanter – eller 
deras klasskamrater – kommer befinna sig i karriären och motivationen om 5, 10 eller 20 år. Enligt 
statistiken som redovisats bör de vara etablerade, men kommer de vara etablerade inom det 
yrkesområde de önskade från början eller har de än en gång reviderat sin plan?

22



Karolina Nylund Hansson. Examensarbete 15 hp.

6. Litteraturförteckning
6.1 Böcker, artiklar och rapporter
Aldén, L., Hammarstedt, M. (2014). Utrikes födda på arbetsmarknaden – en översikt och 
internationell jämförelse. Linnaeus University.

Arai, M., Vilhelmsson, R. (2004). Unemployment-Risk Differentials Between Immigrant and 
Native Workers in Sweden. Industrial Relations, Vol 43, No 3. 

Arbetsförmedlingen. (2015). Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft – utmaningar för 
morgondagens arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen.

Bodin, F., Sjöberg, M. (2015). Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015: Etablering av vissa 
nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen. Elektronisk resurs. 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.71475a6414dd5d0d2a2c6e26/1441181187153/Upp
datering_Etablering_2015_september_1_till_A-dep150901_pdf.pdf

Behtoui, A, Dr. (2008). Informal Recruitment Methods and
Disadvantages of Immigrants in the Swedish Labour Market. Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 34:3, 411-430, DOI: 10.1080/13691830701880251

Bjurling, C. (2004). Komma till sin rätt. Om invandrade akademikers väg till kvalificerade arbeten:
hinder och öppningar. Högskoleverkets rapportserie 2004:37 R. Lenanders Grafiska AB, Kalmar, 
december 2004.

Centerpartiet. (2016) Närodlat integration – bättre flyktingmottagande i hela landet. Elektronisk 
resurs. https://www.centerpartiet.se/wp-content/uploads/2015/01/RapportIntegration.pdf. Hämtad 
2016-05-21.

Dahlstedt, M, Hertzberg, F., Urban, S., Ålund, A. (2007). Utbildning, arbete, medborgarskap. Borea
förlag. Finland. 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Friedberg, R. M. (2000) You Can't Take it With You? Immigrant Assimilation and the Portability of 
Human Capital. Journal of Labour Economics, Vol 18, No 2 (April 2000), pp 221-251.

Hall, S. (1992). The West and The Rest: Discourse and Power. Kapitel 6 i Formations of Modernity 
av Stuart Hall och Bram Gieben (red.).  Redwood Books, Trowbridge. Great Britain. 

Hertzberg, F. (2006). Kultur och kompetens. Bilden av ”de Andra” i arbetsmarknadspolitisk 
gräsrotsbyråkrati. I Neergaard, A. (red.) På tröskeln till lönearbete. Diskriminering, exkludering 
och underordning av personer med utländsk bakgrund. Statens offentliga utredningar. SOU 
2006:60. Stockholm.

Kennerberg, L., Åslund., O. (2010). Sfi och arbetsmarknaden. Rapport 2010:10. IFAU – institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Elektronisk resurs.

23



Karolina Nylund Hansson. Examensarbete 15 hp.

Knocke, W. (2006). Den strukturella diskrimineringens försåtlighet. Ett historiskt och nutida 
perspektiv. I Neergaard, A. (red.) På tröskeln till lönearbete. Diskriminering, exkludering och 
underordning av personer med utländsk bakgrund. Statens offentliga utredningar. SOU 2006:60. 
Stockholm.

Mattsson, K. (2005) Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och det ”vita västerländska”. I de 
los Reyes, P., Kamali, M. (red.). Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration 
och strukturell diskriminering. Statens offentliga utredningar SOU2005:41. Stockholm. 

Peralta, A. (2005). Det sagda och det tänkta. Begreppsanvändning och begreppsskifte i diskursen 
om invandrare och invandrarpolitik. I de los Reyes, P., Kamali, M. (red.). Bortom Vi och Dom. 
Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. Statens offentliga 
utredningar SOU2005:41. Stockholm. 

Riksrevisionen. (2008). Svenskundervisning för invandrare (sfi). En verksamhet med okända 
effekter. RiR 2008:13. Riksdagstryckeriet, Stockholm. 
 
Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets forskningsserie. 1:2011.

Åslund, O., Hensvik, L., Skans Nordström., O. (2012). Seeking similarity: How Immigrants and 
Natives Manage in the Labor Market. Institute for Labour Market Policy Evaluation (IFAU). 
Uppsala.

6.2 Webbsidor
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/. Hämtad 2016-05-01.

http://www.svt.se/agenda/agenda-15-maj Hämtad 2016-05-16.

http://www.svd.se/svart-att-fa-jobb-for-hogutbildade-utrikesfodda/om/svenskt-flyktingmottagande. 
Hämtad 2016-05-16.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/15-00-presskonferens-med-m-om-flyktingkrisen Hämtad 2016-
05-16.

24



Karolina Nylund Hansson. Examensarbete 15 hp.

BILAGOR

INTERVJUGUIDE

FÖRUT – ATT VARA NYANLÄND
HAR DU NÅGON UTBILDNING FRÅN HEMLANDET?
I SÅNA FALL – VILKEN?

VAD GJORDE DU INNAN DU KOM TILL SVERIGE?

VAD VAR ORSAKEN TILL ATT DU FLYTTADE?

BERÄTTA OM DIN FÖRSTA TID I SVERIGE.
T.EX. HUR VAR DITT MÖTE MED SVENSKA MYNDIGHETER?
VILKA VAR DU I KONTAKT MED? T.EX. MIGRATIONSVERKET. 
ARBETSFÖRMEDLINGEN. SOCIALTJÄNSTEN. ETC.

VAD UPPLEVDE DU VAR VIKTIGAST?

VAR TYCKER DU ATT TJÄNSTEMÄNNENS FOKUS LÅG?

SVENSK ARBETSMARKNAD
HAR DU VARIT I KONTAKT MED ARBETSFÖRMEDLINGEN?

VILKEN ROLL HAR ARBETSFÖRMEDLINGEN SPELAT FÖR DIG?

VILKA VAR DINA INTRYCK I MÖTET MED ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH 
FÖRMEDLARNA?

GICK DU NÅGON KURS HOS AF. T.EX. CV-KURS.

BERÄTTA OM DITT ARBETE.

VAD TYCKER DU VAR VIKTIGT FÖR ATT DU FANN ARBETE?

FINNS DET NÅGRA LIKHETER MED DET DU GJORDE INNAN DU KOM TILL SVERIGE, 
OCH DITT ARBETE NU?

FRAMTIDEN
HUR SER DU PÅ DITT ARBETE?

VAD VILL DU GÖRA I FRAMTIDEN?

VAD ÄR DIN PLAN MED KOMVUX?

VILKET STÖD HADE DU BEHÖVT DÅ DU SÖKTE ARBETE? 
VILKA FÖRBÄTTRINGAR ÖNSKAR DU?
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