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Sammanfattning 
 

De senaste årtiondet har invandringen till Sverige ökat kraftigt vilket ger instanser som arbetar 

med denna grupp större ansvar och med detta ansvar kommer också högre krav. Då 

arbetslösheten för utrikesfödda är högre än hos den inrikesfödda delen av befolkningen så vill 

vi se hur arbetsförmedlingen jobbar med denna stora och viktiga grupp och om det finns 

skillnader i arbetssättet kontra hur man arbetar med inrikesfödda. Vi har intervjuat personer 

med erfarenhet av gruppen utrikesfödda på två AMS kontor i två större norrländska städer och 

sett hur arbetet på dessa arbetsplatser ser ut med den här gruppen. Mer specifikt hur det 

dagliga arbetet ser ut, vilka vanliga problem finns det och vilka dilemman utsätts 

handläggarna för. Våra resultat visar att arbetssättet visst skiljer sig åt då människor som 

kommer till Sverige många gånger har mer grundläggande behov än någon som bott här hela 

sitt liv och att det vid flertalet tillfällen inte ens handlar om jobb i ett första möte med en 

handläggare, utan snarare om att få en fungerande och duglig vardag. Vi konstaterar att 

integreringen är och har under en längre tid varit en oerhört långsam process som stått på 

tomgång de senaste åren. Vad som behöver göras är svårt att sätta fingret på då allt från 

resurser till högre prioritering bör ses över men att personer som kommer till Sverige i hopp 

om en nystart blir inkastad i ett system med årslånga köer för att få komma ut på den svenska 

arbetsmarknaden gynnar ingen. 

 

Nyckelord:  Utrikesfödd, Arbetssätt, Handläggare, Integrering, Process 
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Inledning 
 

Ali är 32 år och utbildad läkare i sitt hemland men har på grund av krig blivit tvungen att fly 

till Sverige och Stockholm. Ali kan inte språket men vill arbeta som läkare i sitt nya land, 

tyvärr är vägen dit oftast lång för gruppen utrikesfödda då de är och under en lång tid varit 

en åsidosatt grupp på den svenska arbetsmarknaden. Detta har lett till att Ali nu blir tvungen 

att jobba som taxichaufför i behov av pengar.1 

 

Tyvärr är detta en ganska vanlig bild när utrikesfödda kommer till Sverige och vill fortsätta att 

arbeta inom den bransch de redan har en utbildning ifrån sitt hemland. Att språket blir ett 

problem till en början är nog de flesta medvetna om men det finns fler faktorer som kan ligga 

bakom situationer som dessa och det kommer vi att studera i detta arbete. Enligt statistik från 

migrationsverket har invandringen ökat kraftigt de senaste tio åren och uppehållstillstånden 

har ökat med ca 90 %.2 En del av dessa kommer som utbytesstudenter eller via EES-avtalet, 

som möjliggör fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital mellan EU-länderna, men 

den största delen är flyktingar, adoptivbarn och anhöriga till människor som redan bor här. 3  

 

Sverige har idag ca 9 566 000 invånare och arbetslösheten hos den del av befolkningen som är 

arbetsför ligger på 8.1%4. Antalet utrikesfödda i Sverige var 2012 ca 1.5 miljon människor 

vilket motsvarar ungefär 15 % av befolkningen. Av denna grupp var 2008, enligt SCB, 76 % 

arbetslösa5. I takt med att invandringen har ökat så pass mycket som den har gjort sätter detta 

mycket stor press på arbetsförmedlingen som nu har nästan dubbelt så många fall att arbeta 

med idag jämfört med för tio år sedan. Detta problem, där en stor del utrikesfödda har svårt att 

få jobb, kommer ständigt att vara aktuellt för oss som studie- och yrkesvägledare då vi inom 

vissa områden arbetar med människor som har olika etniska bakgrunder och är på väg in i 

arbetslivet. Vår bristande kunskap inom det här området gör att vi, tack vare vår 

yrkesprofession, finner det extra intressant att studera och fördjupa oss i detta eftersom det 

mest troligt alltid kommer vara något som vi måste jobba med. Utifrån de siffror som vi 

redovisat ovan framgår det hur omfattande problemet är och det påverkar hela samhället. 

Detta arbete är riktat mot de som, i huvudsak, arbetar med vår målgrupp, exempelvis 

vägledare, rekryterare samt handläggare på arbetsförmedlingen.  

    

 

                                                           
1 Ali är en fiktiv person som står som exempel för invandrares jobbsituation i Sverige. 
2 Migrationsverket, tillgänglig: 
http://www.migrationsverket.se/download/18.78fcf371269cd4cda980004557/migration_sv.pdf 2013, (hämtad 
2013-04-16) 
3 EU-Upplysningen, ”EES-avtalet ger fri handel  åt fler länder”, tillgänglig: http://www.eu-upplysningen.se/EU-i-
Varlden/Handel-med-lander-utanfor-EU/EES-avtalet/ 2013, (hämtad 2013-04-13) 
4 Google, ”arbetslöshetprocent”, tillgänglig: 
https://www.google.se/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&met_y=unemployment_rate&idim=country:
se&fdim_y=seasonality:sa&dl=sv&hl=sv&q=arbetsl%C3%B6shet%20i%20sverige 2013, (hämtad 2013-04-06) 
5  SCB,i ”Integration –ett regionalt perspektiv”, tillgänglig: 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0105_2010A01_BR_BE57BR1001.pdf 2010, (hämtad 2013-04-28) 

http://www.migrationsverket.se/download/18.78fcf371269cd4cda980004557/migration_sv.pdf%202013
http://www.eu-upplysningen.se/EU-i-Varlden/Handel-med-lander-utanfor-EU/EES-avtalet/
http://www.eu-upplysningen.se/EU-i-Varlden/Handel-med-lander-utanfor-EU/EES-avtalet/
https://www.google.se/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&met_y=unemployment_rate&idim=country:se&fdim_y=seasonality:sa&dl=sv&hl=sv&q=arbetsl%C3%B6shet%20i%20sverige
https://www.google.se/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&met_y=unemployment_rate&idim=country:se&fdim_y=seasonality:sa&dl=sv&hl=sv&q=arbetsl%C3%B6shet%20i%20sverige
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0105_2010A01_BR_BE57BR1001.pdf
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Med denna bakgrund vill vi därför studera hur arbetsprocessen med den här gruppen fungerar 

och om denna process ser annorlunda ut gentemot hur arbetsförmedlingen jobbar med 

inrikesfödda som står utanför arbetsmarknaden. Att studera och kartlägga hela situationen i 

alla led för vår målgrupp hade blivit ett alldeles för stort åtagande så därför var vi tvungna att 

begränsa arbetet. Vi valde att inrikta oss på arbetsförmedlingens arbete med målgruppen 

eftersom detta är en, för många, självklar del i sökandet efter ett jobb.  

 

Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med arbetet är att nå kunskap om och att förstå hur arbetsförmedlingen arbetar med att 

integrera utrikesfödda i två större norrländska städer. Målgruppen är specifikt utrikesfödda 

som bor i Sverige men aldrig har arbetat här, är arbetslösa, och som enligt arbetsförmedlingen 

är redo att integreras på arbetsmarknaden.  

 

De frågeställningar vi kommer att undersöka är: 

 Hur ser arbetet ut mellan arbetsförmedlingen och gruppen utrikesfödda? Hur ser det 

första mötet ut? Vanliga frågor och problem de utrikesfödda har? Vilka svårigheter 

ser handläggaren?  

 Skiljer sig arbetsförmedlingens tillvägagångssätt åt mellan hur man arbetar med 

utrikesfödda och de inrikesfödda, om så är fallet, på vilket sätt? 

 Går det att urskilja några förbättringsutrymmen i arbetsförmedlingens arbete med 

målgruppen? Vad skulle man i sådana fall kunna göra? 
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Bakgrund 
 

Arbetsmarknaden 

 

Detta stycke beskriver hinder som en utrikesfödd kan stöta på i jakten på jobb samt 

arbetslöshetsrelaterande statistik från denna grupp. Ett stort problem för utrikesfödda i 

Sverige är att många av dem, cirka 35 %, saknar gymnasieutbildning vilket gör att de hamnar 

ännu längre ner bland urvalen hos arbetsgivaren när dessa söker dugliga kandidater. Språket 

är ofta ett handikapp men i dessa fall blir även utbildningen det. Trots att det finns mängder 

av jobb som inte kräver någon formell utbildning eller kompetens kräver nästan alla 

arbetsgivare att man har gått ut med fullständiga gymnasiebetyg.6 

 

När man som utrikesfödd kommer till Sverige är det inte ovanligt att utbildningar som har 

genomförts i hemlandet inte gäller av olika anledningar, och att betyg inte går att omvandla. 

Detta är ett stort problem och bidrar till stor frustration för den som har en utbildning 

hemifrån men inte har möjlighet att nyttja den här i Sverige. För dessa personer kan det vara 

aktuellt med validering för att mäta förkunskaperna och fastställa hur mycket som kan 

tillgodoräknas vid en eventuell utbildning här i Sverige. Det kan vara väldigt svårt att göra 

rättvisa bedömningar på kunskap som förvärvats i andra länder.7 Valideringen kan bli både 

inkluderande och exkluderande, trots att en person gynnas av validering så kan man valideras 

nedåt inom branschen. För att ta sig in på arbetsmarknaden snabbare och för att, i vissa fall, 

slippa läsa in kurser så kan exempelvis en sjuksköterska valideras för att sedan anställas som 

undersköterska. Detta sker även på grund av den generösa flyktingpolitik som Sverige 

bedriver och man har helt enkelt inte möjlighet att tillgodose alla utrikesfödda med jobb som 

matchar deras utbildning.8 

 

Ett arbete är så mycket mer än pengar på kontot en gång i månaden det är även en oerhört 

viktig del i den integrationsprocess som utrikesfödda vill och behöver ta del av.9 Med ett 

arbete kan individen inte bara konsumera och på så sätt öka Sveriges välfärd utan man blir 

också en del av samhället i större utsträckning och får ett kvitto på att man faktiskt är en del 

av något. Detta är en viktig detalj för välmående hos en person oavsett etnicitet eller 

nationalitet.10 2008 var sysselsättningsgraden bland utrikesfödda män ca 64 procent medan 

procentsatsen bland inrikesfödda män låg på 70 procent.11 Motsvarande siffror för 

utrikesfödda kvinnor var bara 53 procent medan sysselsättningsgraden bland inrikesfödda 

kvinnor var 66 procent. Värt att notera är att statistiken är baserad på människor i åldrarna  

                                                           
6 Arbetsförmedlingen,”Regionala arbetsmarknadsutsikter” tillgänglig: 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.724f561b1291295b6a580001243/ura_2010_4.pdf 2010, 

(hämtad 2013-05-02) 
7 Per Andersson & Andreas Fejes Kunskapers värde –validering i teori och praktik, Lund:Studentliteratur AB, 
2010, s. 14. 
8 Per Andersson & Andreas Fejes Kunskapers värde –validering i teori och praktik, Lund:Studentliteratur AB, 
2010, s. 15. 
9 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 421. 
10 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 421. 
11 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 422. 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.724f561b1291295b6a580001243/ura_2010_4.pdf
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15-75 istället som tidigare när man mätte ålderspannet mellan 16-64 år. Det finns även 

statistik som visar att när en utrikesfödd blir av med ett arbete så är denne arbetslös under 

längre perioder än inrikesfödda, vilket i sin tur ytterligare bidrar till försvårade möjligheter till 

en bra integrering på arbetsmarknaden.12 Det alltid så viktiga kontaktnätet är oftast mindre 

hos en utrikesfödd person vilket även det ökar klyftan mellan denna grupp och 

arbetsmarknaden då många jobb inte ens når till exempel arbetsförmedlingen utan hanteras 

internt, när även möjligheterna att göra karriär är sämre för utrikesfödda så börjar man tyda ett 

klart mönster. I en undersökning från 2001 var det så mycket som 60-85 % av alla jobb som 

tillsattes via kontakter hos arbetsgivaren istället för en offentlig annons i platsbanken.13  

 

Arbetsförmedlingen 

 

Arbetsförmedlingen är en statlig enhet som råder under arbetsmarknadsdepartementet och är 

Sveriges största arbetsförmedlare som på uppdrag av staten driver sin arbetsmarknadspolitiska 

verksamhet.14 Detta innebär politiska åtgärder som, till skillnad från privata arbetsförmedlare, 

riktar sig till de som står utan arbete. Eftersom arbetsförmedlingen är en statlig enhet har man 

ett större ansvar gentemot de arbetslösa, ett ansvar som en privat organisation inte är lika 

beroende av, där åtgärderna är allt ifrån aktiva såsom, utbildningar och arbetsförmedling som 

förbättrar chanserna att få jobb till passiva åtgärder som kan vara exempelvis ekonomiskt stöd 

så länge man är arbetslös. I förordningen med instruktion för arbetsförmedlingen kan man 

läsa följande: 

 

”Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att 

effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem 

som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt bidra till att stadigvarande öka 

sysselsättningen på lång sikt.”15 

 

I samma dokument kan man även läsa att arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar gentemot 

nyanlända utrikesfödda som innebär att de skall erbjudas de insatser som finns tillgängliga för 

att en etablering på arbetsmarknaden kan ske så snabbt och enkelt som möjligt. 16 

Arbetsförmedlingen fungerar alltså som mer än bara en arbetsförmedlare som visar var det 

finns lediga jobb, de arbetar även med att, i frågan om nyanlända utrikesfödda, stödja och i 

största möjliga mån driva på individerna i processen. 

 

                                                           
12 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 424. 
13 Magnus Dahlstedt m.fl. (red.)Utbildning, arbete, medborgarskap, Umeå:Reddaktörerna & Boréa Bokförlag, 
2007, s. 300. 
14Arbetsförmedlingen, "Uppdraget", tillgänglig:  http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-
verksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html, 2013, (hämtad 2013-03-27) 
15Riksdagen, "förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen", tillgänglig: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071030-med-
ins_sfs-2007-1030/,2013 (hämtad 2013-03-27) 
16Riksdagen, "förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen", tillgänglig: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071030-med-
ins_sfs-2007-1030/,2013 (hämtad 2013-03-27) 
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Arbetsförmedlingen har något som kallas för Instegsjobb som bygger på att kompetens som 

finns hos utrikesfödda ska komma till användning snabbare då det länge har varit en relativt 

outnyttjad källa när det kommer till kunskap och erfarenheter.17 Tanken är att de som är 

nyanlända utrikesfödda och besitter en kompetens, snabbare ska lära sig det svenska språket 

genom att komma in på arbetsmarknaden och ”tvingas” lära sig. Detta gäller de som har fått 

ett uppehållstillstånd de 36 senaste månaderna. Tanken är att man ska få arbetsgivare att ge 

utrikesfödda en chans att visa vad de kan och detta gör man genom att 80 % av lönen betalas 

ut som bidrag till arbetsgivaren och på så sätt ska det för denne bli billig arbetskraft och en 

chans för den utrikesfödde att visa vad hen kan. Detta liknar den typen av bidrag som man 

kan få om man varit arbetslös under en längre tid och gäller endast den som kommer från 

länder utanför EU/EES.18 

 

Etableringsinsatser 

 

Senare i resultatpresentationen skrivs det en del om etableringsinsatser, därför beskrivs det 

kortfattat om denna lag nedan så att läsaren får en bättre inblick i vad lagen innehåller och vad 

den är till för.  

 

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är en lag där 

arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och varje kommun från 2010 är ansvariga myndigheter. 

Lagen: 

 

 ”innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda 

vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge 

nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och 

samhällslivet.” 

 

Något förenklat kan man säga att lagen gäller för en nyanländ som fyllt 20 år men ännu inte 

65 och som innehar ett uppehållstillstånd. Lagen kan i vissa fall även gälla för nyanlända 

personer som fyllt 18 om personen i fråga inte har några föräldrar i landet. Detta säger lagen 

om vad de ansvariga myndigheternas olika roller skall vara: 

 

”Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser enligt denna lag och vara stödjande 

och pådrivande i förhållande till berörda parter.” 

 

”Länsstyrelserna ska främja samverkan mellan berörda kommuner och myndigheter, företag 

och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända.” 

 

                                                           
17 Arbetsförmedlingen, ”Instegsjobb- en möjlighet flör dig som är nyanländ invandrare”, tillgänglig: 
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ny-i-
Sverige/Instegsjobb.html 2013, (hämtad 2013-03-27) 
18 Arbetsförmedlingen, ”Instegsjobb- en möjlighet flör dig som är nyanländ invandrare”, tillgänglig: 
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ny-i-
Sverige/Instegsjobb.html 2013, (hämtad 2013-03-27) 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ny-i-Sverige/Instegsjobb.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ny-i-Sverige/Instegsjobb.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ny-i-Sverige/Instegsjobb.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Ny-i-Sverige/Instegsjobb.html
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”Varje kommun är skyldig att se till att nyanlända erbjuds samhällsorientering.” 19 

 

Lagen säger också att arbetsförmedlingen ska göra en etableringsplan för den nyanlända så att 

hens etablering påskyndas. Kortfattat kan man säga att denna etableringsplan gäller de som är 

friska, inte går i skola och inte har ett heltidsjobb. Planen får högst pågå i två år och skall 

minst innehålla en utbildning hos SFI, samhällsorientering och aktiviteter som kan underlätta 

den nyanländes etablering på den svenska arbetsmarknaden. Värt att nämna är att 

etableringsplanen upphör att gälla om tiden för planen gått ut, om personen i fråga fått ett 

heltidsarbete på minst sex månader eller påbörjat en högskoleutbildning. 

 

Diskriminering på arbetsmarknaden 

 

Ett tydligt tecken på att diskriminering även existerar i detta land är att man i undersökningar 

sett personer som har ett svensktklingande namn hade 50 procent större chans att få komma 

på arbetsintervju kontra en person med ett namn som var mer utländskt klingande.20 Generellt 

kan man säga att utrikesfödda på mer än ett sätt deltar på arbetsmarknaden på sämre villkor än 

inrikesfödda. Detta blir lätt en negativ spiral i form av en stor del av befolkningen som har 

lägre inkomster, ett mindre deltagande på arbetsmarknaden och sämre hälsa. Helt enkelt för 

många faktorer som inte bidrar positivt till integreringen på arbetsmarknaden.21  

 

Vad beror då dessa skillnader på? En punkt som har en relevant betydelse för att förstå varför 

det ser ut som det gör är diskriminering.  Enligt nationalencyklopedin så betyder 

diskriminering: 

 

”en särbehandling av individ eller grupp som innebär en olägenhet av något slag”.22  

 

En enkel indelning av själva ordet är direkt och indirekt diskriminering, där den direkta 

diskrimineringen kan ge sig i uttryck exempelvis när en arbetsgivare aktivt väljer att anställa 

en inrikesfödd före en utrikesfödd trots att den sistnämnda har bättre meriter.23 Exempel på 

indirekt diskriminering kan till exempel vara lagstiftning som inte skapas för att ha en 

diskriminerande effekt men som när den implementeras ger för eller nackdelar till olika 

grupper. Detta skulle kunna vara våra helgdagar, där många är kopplade till kristendomen och 

där då personer med andra värderingar och tro har andra dagar som är viktiga för dem men då 

inte automatiskt har ledigt.24 Hjerm menar att den vanligaste formen av diskriminering är 

kravet på språkkunskaper där arbetsgivare många gånger kan skydda sig bakom krav på bra 

                                                           
19 Riksdagen, ”Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”, tillgänglig 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010197-om-
arbet_sfs-2010-197/?bet=2010:197 2010(hämtad 2013-05-17) 
20 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 432. 
21 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 425. 
22 Nationalencyklopedin, “diskriminering”, tillgänglig: http://www.ne.se/lang/diskriminering 2013, (hämtad 
2013-04-19) 
23 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 429. 
24 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 433. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010197-om-arbet_sfs-2010-197/?bet=2010:197
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010197-om-arbet_sfs-2010-197/?bet=2010:197
http://www.ne.se/lang/diskriminering
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skriftliga och språkliga kunskaper då man inte vill anställa utrikesfödda.25 Givetvis så finns 

det jobb som exempelvis kräver goda kunskaper i det svenska språket men Hjerm menar att 

det inte alltid är ett motiverat krav till vissa typer av arbeten. Att man ska kunna behärska det 

svenska språket i tal och skrift känns visserligen relevant inom de flesta yrken men fördelen 

att ha erfarenheter från olika kulturer och religioner samt förmågan och fördelen att ha två 

språk uppmuntras sällan.26 Förändringar på arbetsmarknaden i stort är även det något som 

man bör ha i åtanke när det gäller utrikesföddas chanser att få ett jobb på den svenska 

arbetsmarknaden. Många av de lågkvalificerade jobben har ersatts av maskiner och ny 

teknologi, de jobb som oftast är i farozonen för varsel och omstruktureringar är även de jobb 

som många utrikesfödda sysselsätter sig med eller har en hyfsad chans att kunna jobba med.27 

Michael Hansson konkluderar i sin magisteruppsats att konjunkturförändringar även det har 

en inverkan på utrikesföddas möjligheter till jobb då han kunde se mönster hos arbetsgivare 

att anställningsfrekvensen hos utrikesfödda minskar desto färre jobb det finns att konkurrera 

om.28 Det finns onekligen en hel del problem som måste analyseras för att Sverige som land 

ska bli en mer väloljad maskin där utrikesfödda som kommer hit för att börja ett nytt liv med 

nya möjligheter ska bli reellt. Med denna bakgrund så finns det många intressanta frågor som 

vi genom våra intervjuer ska försöka få en djupare och mer personlig inblick i. 

 

Centrala begrepp 

 

Här beskriver vi kort några begrepp som förekommer i texten som är värda att förtydliga. 

 

Utrikesfödd - En person som inte är född i Sverige men som nu bor här. 

Inrikesfödd - En person som är född i Sverige och som bor här. 

Handläggare - En person som jobbar på arbetsförmedlingen och har som uppgift att samtala 

och hjälpa arbetslösa människor. 

Standardisering - Hur likartat något utförs från en gång till en annan, exempelvis en intervju. 

Strukturering - Hur stor kontroll man har över arbetet och dess utgång, exempelvis 

intervjufrågor och intervjusvar. 

Etableringsinsatser -  Lag som ska underlätta och påskynda vissa utrikesföddas etablering i 

arbets- och samhällslivet. 

Validering - En process där man bedömer en persons kunskaper och kompetens.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 429. 
26 Nader Ahmadi (red.) Ungdom, kulturmöten, identitet, Stockholm:Liber AB, 2003, s. 18. 
27 Tomas Berglund & Stefan Schedin (red.) Arbetslivet, Lund:Studentliteratur AB, 2011, s. 429. 
28 Michael Hansson, ”Svenska blåbär är i alla fall bäst”:En studie av arbetsförmedlingens handläggning av 
arbetslöshet bland invandrare. Magisteruppsats. Stockholms Universitet, 1997.  
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Tidigare forskning 
  

I boken Utbildning, kompetens och arbete skriver Åberg i sitt kapitel, om överutbildning.29 

Han skriver om hur okvalificerade arbeten försvinner utomlands och hur handel med utlandet 

förvärrar situationen för de som arbetar i de branscherna med okvalificerade yrken. Han ser 

att problemet med en hög arbetslöshet främst beror på att det inte i samma utsträckning finns 

arbeten med låga utbildningskrav. Många av de lågutbildade jobben menar han kommer att 

försvinna till utlandet där det är betydligt billigare att producera sina varor. Antingen måste 

folk flytta efter jobben utomlands eller välja att söka sig till högre utbildning för att konkurera 

om de jobb som fortfarande finns kvar i Sverige. Detta kan enkelt kopplas samman med den 

höga arbetslöshet hos utrikesfödda som råder i dagens samhälle, då det är brist på jobb som 

inte kräver någon formell utbildning.30 När denna grupp söker jobb hamnar de oftast sist i kön 

då det redan finns massvis av människor där som har det svenska språket flytande och har 

arbetslivserfarenhet inom vissa branscher. Alternativet är att, även för de nyanlända, söka sig 

till högre utbildning men utan det svenska språket är det tufft, inte minst på universitet eller 

högskola. Om det handlar om skattefrågor, moral eller brist på arbetskraft att svenska företag 

flyttar produktion utomlands är inget som är aktuellt i detta arbete men det är möjligt att det 

påverkar en stor del av vår målgrupp.  

 

I en magisteruppsats från 1997 som har inspirerat oss inom detta område, finns det delar som 

kommer att användas för en jämförelse med våra egna resultat. Studien tar framför allt upp 

frågan om det är svårare för utrikesfödda än för svenskar att få arbete. Resultaten i Michael 

Hanssons uppsats beskriver hur språket samt den sociala och kulturella kompetensen spelar en 

avgörande roll för integreringen på arbetsmarknaden. Han redovisar även hur arbetsgivare i 

stor utsträckning avstår från att anställa personer med utländsk bakgrund.31 

 

I sitt arbete, Gräsrotsbyrokrati och normativ svenskhet, skriver Fredrik Hertzberg om faktorer 

som kan påverka invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden.32 Arbetet är skrivet för 11 år 

sedan men tar upp arbetssätt hos arbetsförmedlingen som är intressanta och visar på 

inställningen i deras arbete. Hertzberg skriver om hur de arbetssökande delas in i olika 

kategorier beroende på hur tillgängliga de är för att arbeta. I kategori 1.1 placeras de som är 

fullt tillgängliga och som omgående kan ta en anställning. I kategori 1.2 finner man de som är 

i behov av vägledning och därför inte kan börja arbeta med en gång, har man redan fått 

vägledning och vägledaren gjort bedömningen att man behöver en åtgärd blir man placerad i 

kategori 1.3. I den sista kategorin 1.4 placerades de som "blev över" och det blev en 

restkategori. Man placerade sökanden där som inte kunde arbeta just nu på grund av olika 

anledningar men gemensamt för alla var att AMS inte ville ha med dem i 

arbetslöshetsstatistiken och därför placerades dem där. Detta gjorde att många hamnade 

                                                           
29 Kenneth Abrahamsson m.fl. Ubildning, kompetens och arbete. Lund:Studentliteratur AB, 2002,  s. 43. 
30 Kenneth Abrahamsson m.fl. Ubildning, kompetens och arbete. Lund:Studentliteratur AB, 2002,  s. 43. 
31 Michael Hansson, ”Svenska blåbär är i alla fall bäst”:En studie av arbetsförmedlingens handläggning av 
arbetslöshet bland invandrare. Magisteruppsats. Stockholms Universitet, 1997.  
32 Sthlm Uni,. "Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet", tillgänglig: 
http://nile.lub.lu.se/arbarch/aio/2003/aio2003_07.pdf 2013, (hämtad 2014-04-19) 
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tillfälligt där för att inte dra ner statistiken för arbetsförmedlingen men det gjorde även att de 

hamnade sist i kön när lediga arbeten delades ut. Många fanns i denna kategori just för att de 

inte kunde arbeta men en del hamnade här tillfälligt för att de inte kunde jobba just nu vilket 

gjorde att de kan ha gått miste om potentiella jobbmöjligheter.33 

 

Ett annat arbete vi hämtat en del inspiration ifrån är i Güler Alicis licentiatuppsats, Integration 

på arbetsmarknaden, en studie av personer med utländsk bakgrund, där Alici både försöker 

identifiera hinder men även saker som underlättar integreringen på arbetsmarknaden för 

personer med utländsk bakgrund.34 Alici skriver bland annat om hur den rådande 

arbetsmarknadsintegrationen, eller kanske bristen på bra integration, i många fall tvingar den 

utrikesfödda till att starta eget, oftast inom service- och restaurangbranschen. Detta blir ett sätt 

för den utrikesfödda att försörja sin familj på, trots att personen i fråga kanske har helt andra 

kvalifikationer, men som på grund av svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden 

inte har något annat val. Alici skriver att konsekvenserna av denna utveckling kan bli en 

fortsatt etniskt indelad arbetsmarknad mellan utrikes- och inrikesfödda personer vilket kan 

sträcka sig i flera generationer framöver om integreringen inte blir bättre.35 

 

I uppsatsen kan man även läsa hur bristen på integrering leder till att den utrikesfödde även 

får det kämpigt ekonomiskt såväl som relationsmässigt då ett eget företag tar upp mycket tid 

och allt som oftast kräver lån för att komma igång. Då all tid går åt till det egna företaget så 

finns det sparsamt med fritid där den utrikesfödde möjligtvis skulle kunna socialisera i det 

svenska samhället och på så sätt knyta nya kontakter. De långa arbetsdagarna sätter också stor 

press på familjelivet som även det blir lidande. Alici skriver även om hur utrikesfödda får det 

svårt att låna pengar från banker, då bankerna bedömer att de finansiella riskerna är för stora. 

Detta leder till att man lånar pengar av vänner och bekanta som allt som oftast redan är inne i 

service- och restaurangbranschen vilket ytterligare försvårar integrationen på 

arbetsmarknaden då de utrikesfödda som startar eget blir lite av ett slutet sällskap som bara tyr 

sig till varandra.36 

 

Då vi läst igenom dessa arbeten så har vi både kunnat konstatera att mycket är sig fortfarande 

likt och att våra egna tankar och funderingar ligger i linje med det som även andra har 

konstaterat, men också hur många olika lager integreringen på den svenska arbetsmarknaden 

består av där det inte bara finns ett stort problem som med lite engagemang går att lösa på en 

överskådlig tid. Forskarnas gemensamma åsikt är att problemen är många och att det krävs 

resurser, tålamod och handlingskraft för att få en mer integrerad arbetsmarknad i Sverige utan 

rädsla för något annorlunda, diverse grupperingar och utanförskap.  

                                                           
33 Sthlm Uni,. "Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet", tillgänglig: 
http://nile.lub.lu.se/arbarch/aio/2003/aio2003_07.pdf 2013, (hämtad 2014-04-19) 
34 Luleå Uni. "Integration på arbetsmarknaden", tillgänglig: http://epubl.ltu.se/1402-1757/2007/35/LTU-LIC-
0735-SE.pdf 2013, (hämtad 2014-04-20) 
35 Luleå Uni. "Integration på arbetsmarknaden", tillgänglig: http://epubl.ltu.se/1402-1757/2007/35/LTU-LIC-
0735-SE.pdf 2013, (hämtad 2014-04-20) s.83 
36 Luleå Uni. "Integration på arbetsmarknaden", tillgänglig: http://epubl.ltu.se/1402-1757/2007/35/LTU-LIC-
0735-SE.pdf 2013, (hämtad 2014-04-20) s.83 
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Metod 

 

Studiens syfte är som tidigare nämnt att nå kunskap om och förstå hur arbetsförmedlingen 

arbetar med att integrera utrikesfödda i två större norrländska städer. Målgruppen är specifikt 

utrikesfödda som bor i Sverige men aldrig har arbetat här, är arbetslösa, och som enligt 

Arbetsförmedlingen är redo att integreras på arbetsmarknaden. I boken doing interviews 

nämner Kvale att den kvalitativa intervjun är viktig för att utforska hur personer förstår och 

ser på sin omvärld. Han menar att den ger en unik inblick i intervjupersonens sfär, där 

personen fritt kan beskriva sina sysslor och erfarenheter.37 Trost jämför, i sin bok kvalitativa 

intervjuer, kvalitativa intervjuer med kvantitativa studier och vilka fördelar de olika 

metoderna har, där Trost menar att den kvalitativa intervjun utmärks av att man från enkelt 

ställda frågor får tillbaka komplexa och innehållsrika svar,38 medan man i en kvantitativ 

studie istället får kortare och enklare svar av många deltagare för att sedan försöka se mönster 

och uppskatta en helhet.39 Trosts bok om intervjuer har legat till grund för oss då vi jämfört 

våra frågeställningar, och hela upplägget med vårt arbete, gentemot hans förklaringar av 

diverse sätt att samla in data på. Vi har därför i denna studie valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Då intervjudeltagarna är fem till antalet, ansåg vi detta vara för få personer för att 

göra en kvantitativ studie. Då vi dessutom har många frågor som kräver längre svar så tyckte 

vi att den kvalitativa intervjun skulle vara den metod som passade oss bäst. Vi kommer även 

under studiens gång att studera arbetsförmedlingens direktiv och styrdokument för att se hur 

dessa följs av våra intervjupersoner. 40 

 

Vad gäller standardisering, alltså hur pass lika våra intervjuer kommer se ut från gång till 

gång, så tycker vi att vi uppnår en viss standardisering då vi i princip ställer samma frågor till 

alla intervjupersoner. Men då alla frågor inte går att implementera på alla vi intervjuar och att 

vi inte ställer frågorna med samma tonläge och betoning så går standardiseringen ner något. 

Gällande struktureringen på intervjun, alltså hur stor kontroll vi har över frågorna och svarens 

utformning, så är den ganska hög i det hänseende att våra frågor undersöker ett visst ämne och 

inte svävar in på flera olika områden. Men å andra sidan så är våra svarsmöjligheter väldigt 

öppna vilket gör att svaren på våra frågor blir ostrukturerade, dvs. att det egentligen är upp till 

intervjupersonen vilket svar vi får och kan svara väldigt olika utifrån dennes egna erfarenheter 

och upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Steinar Kvale, Doing interviews, London:SAGE Publications Ltd, 2008, s. 9. 
38 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund:Studentliteratur,2005, s. 25. 
39 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund:Studentliteratur,2005, s. 12-14 
40Riksdagen, "förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen", tillgänglig: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071030-med-
ins_sfs-2007-1030/,2013 (hämtad 2013-03-27) 
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Urval/avgränsningar 

 

I vårt urval gällande omfattningen av arbetet så fanns det en del variabler att ta hänsyn till. I 

våra intervjuer med personalen på arbetsförmedlingen har vi valt att hålla intervjuerna på två 

olika arbetsförmedlingar för att få en bredare bild över hur situationen ser ut och våra 

intervjuer hålls enskilt med personalen. På varje arbetsförmedling har vi intervjuat en 

platschef eller ansvarig i frågan samt en eller två handläggare för att få en så rättvis bild som 

möjligt där vi både ser hur chefens syn på situationen ser ut och sedan om det efterföljs av 

personalen och om det är rimliga mål att arbeta mot. Gällande vart intervjuerna skulle hållas 

rent geografiskt så bestämde vi oss rätt så snabbt för att kontakta arbetsförmedlingar i större 

norrländska städer.  

 

När vi diskuterade vilka vi ville ha som intervjupersoner så var egentligen de enda kriterierna 

att personerna jobbade på arbetsförmedlingen och hade erfarenhet av att ha jobbat med 

gruppen utrikesfödda. Vi tyckte inte att ytterligare avgränsningar som exempelvis att ställa 

krav på mångårig erfarenhet eller en jämn könsfördelning var nödvändigt då det skulle 

försvåra våra möjligheter att få till det antalet intervjuer vi hade i åtanke och utan 

avgränsningar så hoppades vi snarare att det skulle ge ett bredare perspektiv med fler typer av 

arbetslivserfarenhet. Målet var också att försöka få prata med en platschef såväl som 

handläggare för att se om det finns skillnader i åsikter där. Sett till antalet intervjupersoner så 

tänkte vi att 4-6 personer skulle räcka vilket kan tyckas vara rätt så få personer men eftersom 

handläggarna jobbar efter samma riktlinjer så förutspådde vi att många av svaren skulle vara 

rätt så likartade och att vi rätt så snabbt skulle uppnå någon form av mättnadskänsla41 gällande 

intervjupersonernas svar.   

 

Genomförande 

 

Både i vår initiala kontakt med intervjupersonerna och under intervjutillfällena har vi varit 

noga med att upplysa om att vi följer de fyra forskningsetiska principerna, som vi nedan 

beskriver, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.42 Att följa dessa direktiv är viktiga för oss för att visa att det vi gör är seriöst 

och att ingen av de medverkande kommer att hängas ut eller känna sig kränkta på något vis 

efter att ha ställt upp och hjälpt oss med detta arbete. 

 

När vi diskuterade hur vi skulle gå tillväga under själva intervjuerna med 

inspelningsutrustning och anteckningar osv. så tyckte vi att det inte skadade att försöka få 

med så mycket material som möjligt från intervjuerna. Därför valde vi att även fast vi var två 

både spela in intervjuerna och anteckna under själva intervjun för att sedan rätt så snabbt efter 

intervjun sätta oss ned och skriva ned saker som inte en diktafon kan upptäcka, exempelvis 

kroppsspråk. Av rätt så självklara anledningar så valde vi att en av oss under intervjun höll i 

taktpinnen medan den andra mer antecknade och försökte ställa bra följdfrågor som 

                                                           
41 Steinar Kvale, Doing interviews, London:SAGE Publications Ltd, 2008, s. 43. 
42 Vetenskapsrådet "Forskningsetiska principer", tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2014, 
(hämtad 2014-09-03) 
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huvudintervjuaren kanske missade. Fördelarna med detta tillvägagångssätt var att den 

personen som hade en mer administrativ roll under intervjuerna kunde se på intervjun med ett 

slags fågelperspektiv och exempelvis snappa upp trådar som intervjuaren missade.  

 

Den initiala kontakten togs via mejl och vi hade egentliga inga problem att etablera en kontakt 

med de personer vi var intresserade av att intervjua. Vi beskrev utförligt i  ett mejl vad vi ville 

ha ut av våra intervjuer och vad frågorna i stort skulle behandla. Vi erbjöd oss också att i 

förväg skicka frågorna till intervjupersonerna men detta var inget som någon tyckte var 

nödvändigt. Både i våra mejl och innan vi började våra intervjuer så tog vi upp frågan om 

anonymitet och att varken de själva eller arbetsplatsens geografiska läge skulle röjas i arbete. 

Innan intervjuerna så försökte vi arbeta igenom en del av våra frågor för att få fram så 

lättförståeliga och enkla frågor som möjligt så att vi inte ödslade en massa tid på att förklara 

vad vi menade utan istället låta intervjupersonen stå för pratandet.  

 

Själva intervjuerna varierade i längd men låg någonstans mellan 25-45 minuter och vi frågade 

samtliga deltagare om det var okej att spela in intervjuerna vilket alla godkände. Det blev 

sammanlagt fyra intervjuer med fem personer då två handläggare samtidigt närvarande under 

en av intervjuerna. Vi upplevde det som att alla intervjuer gick förhållandevis bra där 

otydlighet från vår sida, eller missförstånd av andemeningen i en ställd fråga missuppfattades, 

var de enda problem vi stötte på.  Vi försökte att börja intervjun med rätt så enkla frågor där 

intervjupersonen själv fritt kunde berätta om sina egna erfarenheter. När vi avslutat intervjun 

så erbjöd vi givetvis intervjupersonerna att ta del av resultatet när de väl var färdigt och 

informerade även om att det bara var vi som skulle lyssna på det inspelade materialet och att 

dessa inspelningar skulle raderas efter att de analyserats. Trost nämner att transkription, alltså 

omskrivningen av tal till text, kan vara väldigt tidsödande men vi kände ändå att detta var det 

tillvägagångssätt som passade oss bäst för att få ut så mycket som möjligt i analysavsnittet.43  

 

Intervjufrågor 

 

I vår kvalitativa intervjuundersökning tog vi fram frågor som skulle belysa 

arbetsförmedlingens sätt att hantera gruppen arbetslösa utrikesfödda och ställde dessa på ett 

sådant vis att det fanns utrymme för intervjupersonerna att fylla ut med egna åsikter. Det 

kunde röra sig om förbättringsområden som de såg i sitt arbete och hur pass svåra eller enkla 

dessa var att genomföra där möjligtvis lagar och styrdokument försvårade nya arbetssätt. Vår 

tanke när vi utformade frågorna var i grund och botten att vi ville ställa frågor som kunde 

hjälpa oss att besvara vårat syfte och våra frågeställningar. Med detta i åtanke så kom många 

av frågorna vi ville ha svar på rätt så naturligt när vi satt och spånade innan intervjuerna även 

om en del följdfrågor ibland bara uppstod på plats under själva intervjuandet. En del frågor 

uppkom efter att vi läst arbetsförmedlingens styrdokument och direktiv för att se hur dessa 

följdes av handläggarna och vad deras åsikter om dessa var.  

 

                                                           
43 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund:Studentliteratur,2005, s. 50-52 
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 I detta arbete finns det en bilaga i slutet med de huvudsakliga frågor som vi tyckte var 

intressanta och som vi ville veta mer om. Som sagt så improviserades det fram en del frågor 

under själva intervjuerna som vi inte hade med i vår mall, men själva grundfrågorna och det 

som var kärnan i våra intervjuer finns bifogat i slutet av arbetet. Angående strukturen på 

frågorna så valde vi att börja med lite mer generella frågor gällande olika erfarenheter, detta 

för att både vi skulle få en bättre uppfattningen om vem det var vi intervjuade men även för 

att mjukstarta intervjun och få den som blev intervjuad att känna sig avslappna genom att 

svara på rätt så enkla frågor till en början. Därefter gick vi vidare med kärnfrågorna för att 

avsluta med någon enstaka fråga som behandlar ett längre tidsperspektiv, om den intervjuade 

hade en längre erfarenhet av arbete med utrikesfödda dvs. 

 

Bearbetning 

 

Som vi nämnt så har själva bearbetningen av det insamlade materialet bestått av att vi skrivit 

ned det viktiga delarna från våra intervjuer ordagrant. Dessa transkriptioner tillsammans med 

våra egna anteckningar från intervjuerna har utgjort mallen för arbetet under resultatdelen. De 

citat som finns i resultatet har inte ändrats på utan skrivits ned så som intervjupersonerna 

själva sa dem under intervjutillfället.      
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Resultat 
 

I resultatdelen så presenteras det kortfattat vilka våra intervjudeltagare är för att sedan gå in på 

vad som sades under själva intervjuerna där intervjupersonernas egna tankar kring våra frågor 

behandlas. Kapitlet är uppdelat i underrubriker som kortfattat ska beskriva vilka ämnen som 

diskuteras just där.  

 

Intervjudeltagare 

 

Detta är de fem personer som vi har intervjuat, givetvis är namnen fiktiva då vi tillsammans 

med intervjupersonerna slutit ett muntligt avtal om anonymitet. Alla fem personerna jobbar 

eller har jobbat med olika projekt på arbetsförmedlingen där fokus legat på att hjälpa gruppen 

utrikesfödda till ett arbete. 

 

Erik – Arbetat på arbetsförmedlingen i 17 år och innehar en chefsposition på ams, har en 

socionomutbildning som bakgrund.  

 

Anna – Arbetat på arbetsförmedlingen i fyra år och jobbar som handläggare, har en syv – 

utbildning som bakgrund. 

 

Per – Arbetat på arbetsförmedlingen i 22 år innehar en chefsposition på ams och, har en 

social utbildning som bakgrund. 

 

Karin – Arbetat på arbetsförmedlingen i 1 år och jobbar som handläggare, har en 

juristutbildning från ett annat land som bakgrund. 

 

Bengt – Arbetat på arbetsförmedlingen i 20 år och jobbar som handläggare, har en social 

utbildning som bakgrund. 
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Tidigare arbetslivserfarenheter 

 

Större delen av våra intervjupersoner har arbetat på arbetsförmedlingen en längre tid men 

genomgående i de svar vi fick vad gällde tidigare arbetslivserfarenheter så var det sociala jobb 

där man jobbade med och hjälpte människor på olika sätt som var av majoritet. Allt från att 

arbeta med missbrukare och jobba på ungdomsgård till att arbeta som tolk eller ha en 

administrativ roll på ett företag. I de flesta fall så ansåg man att de tidigare erfarenheter man 

haft innan man börjat på arbetsförmedlingen varit till nytta och gjort att man lättare kommit 

till rätta på sin nya arbetsplats. Erik säger: ”personligen så tror jag att en tidigare erfarenhet av 

olika yrken är till stor hjälp om man jobbar som handläggare på arbetsförmedlingen.” 

 

Det första mötet 

 

Alla intervjupersonerna svarade att det fanns stora skillnader i det första mötet med en inrikes 

kontra utrikesfödd. För det första så finns det grupper inom grupperna gällande utrikesfödda 

vilket gör det väldigt svårt att få ett generellt svar vad som skiljer sig åt i ett inledande samtal 

mellan en person som är född i landet och någon som är utrikesfödd. Bengt menade att sedan 

2010, när etableringsinsatser blev något som arbetsförmedlingen skulle jobba med, så kan han 

både möta utrikesfödda som varit i landet 2-4 dagar eller det mer vanligt förekommande, den 

långtidsarbetslöse. Dessa två möten i sig menar Bengt kan skilja sig minst lika mycket åt som 

mötet mellan en utrikesfödd som varit i landet en längre tid och en inrikesfödd person.  

 

De konkreta exempel vi fick under intervjuerna på saker som kunde se olika ut i det inledande 

mötet var att användandet av tolk inte var ovanligt. Per konstaterar att detta är något som kan 

vara oerhört tidskrävande då kommunikationen blir något haltande och viss information kan 

försvinna mellan raderna under ett sådant samtal. Det är inte heller ovanligt att utrikesfödda 

kommer med brev man fått från posten från någon myndighet och där förståelsen av det 

svenska språket inte är tillräcklig för att man skall kunna utläsa vad som står i brevet. I ett 

första möte så kan det vara så enkelt att handläggaren får börja med att förklara det svenska 

systemet, allt från de sociala bitarna till hur exempelvis barnomsorgen fungerar. Karin 

instämmer i påståendet att handläggaren sedan etableringsinsatserna infördes fått mer 

socialarbete på sitt bord än tidigare. Rent allmänt så är alla intervjupersonerna inne på att 

skillnaderna i mötet med en utrikesfödd och en inrikesfödd är stora och när det i mötet med 

"svensken" nästan uteslutande handlar om jobb så kan tankarna hos den utrikesfödda ligga på 

allt annat än jobb vid en första träff. Bengt säger: ”om man kommer som ensamstående 

sjubarnsmamma till exempel, man… man tänker inte jobb precis. Men är man 24 år och har 

en pågående utbildning från det land man kommer ifrån då har man ett annat tänk, självklart 

är det så.” 
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Arbetsmetoder 

 

Bengt berättar att arbetsförmedlingen två gånger varje år gör en prognos över hur 

arbetsmarknaden ser ut, både hur läget ser ut för tillfället men också att man blickar framåt 

och försöker hitta indikationer på åt vilket håll det kommer svänga längre fram. Bengt 

fortsätter: ”Utifrån det så upphandlar man arbetsmarknadsutbildningar där behoven finns.” 

Karin beskriver att när det exempelvis kommer till utrikesfödda så försöker man samla in data 

vilka kompetenser som finns, är det då många personer med liknande erfarenheter så kan det 

startas en kurs till exempel i omvårdnad eller lokalvård. Ett exempel på en etableringsinsats 

som är vanligt förekommande var att den utrikesfödde fick kombinera någon form av 

yrkesutbildning med svenska för invandrare (SFI). Detta var något som handläggarna tyckte 

för det mesta mottogs väl av den nyanlände som både fick lära sig språket och samtidigt 

aktivera sig och förkovra sig i saker som inte alltid kan läras ut bakom en skolbänk. I arbetet 

ute på fältet där handläggaren åker ut och informerar arbetsgivare om deras uppdrag och vad 

arbetsgivarna kan gynnas av vid ett samarbete så nämner två av handläggarna att det finns 

riktlinjer att man alltid ska visa upp alla typer av arbetssökande. Men i samma veva så nämner 

handläggaren också för arbetsgivaren att denne kan få olika typer av anställningsstöd om man 

anställer en nyanländ person, Anna menar att det ibland kan vara tungan på vågen för en del 

arbetsgivare. Detta var inget Karin diskuterade utan hon upplevde att: ”det är ju ändå 

kompetensen som avgör.”  

 

Vi bad även intervjupersonerna ge exempel på hur en etableringsinsats skulle se ut i den bästa 

av världar där allt går som på räls. Konsensus här var att den nyanlände först hamnar på SFI 

för att sedan hamna på en praktikplats och när den är över få en anställning på samma företag. 

Även om detta inte händer dagligen så menar Per att praktiken är ovärderlig. Den nyanlände 

känner sig delaktig i samhället och även om det inte skulle leda till jobb så kan exempelvis 

goda referenser från arbetsgivaren vara nog så viktigt i sökandet efter en trygg anställning. 

Bengt redogör att en av anledningarna till att arbetsförmedlingen tog på sig ett större ansvar 

för nyanlända var den dystra statistiken på att det tar sju år innan en nyanländ etablerat sig på 

arbetsmarknaden något han beklagade sig över. Statistiken visar dessutom att sju år är 

medianen dvs. siffrorna visar inte dagen man anlände till Sverige utan den dag man fick 

uppehållstillstånd.44  

 

Validering 

 

Gällande hur intervjupersonerna jobbar med validering så svarade alla att de hade erfarenhet 

av detta och att det görs kontinuerligt men kanske inte alltid så djupgående. Med djupgående 

så menar man att givetvis så tittar man på tidigare erfarenheter som finns på papper men att 

sitta ner och diskutera mer noggrant vad personen faktiskt kan och inte kan var ovanligare, 

många gånger negligeras detta pga. tidsbrist. Karin berättar att hon personligen inte varit med 

om att någon inte behövt komplettera någon del för att kunna konkurrera på den svenska 

                                                           
44 Regeringen, ”Ny politik för nyanländas etablering”, tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/sb/d/11291/a/136026 2009 (hämtad 2013-05-19) 

http://www.regeringen.se/sb/d/11291/a/136026
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arbetsmarknaden, hon fortsätter berätta att jobb som elektriker, frisör och jobb inom vården är 

vanliga valideringsyrken. Erik förklarar också svårigheten med validering, där en person kan 

ha jobbat som bilmekaniker hela sitt liv i hemlandet och när denne kommer till Sverige så är 

det en ansenlig mängd nya moderna bilar där mycket är datoriserat och kräver ett helt annat 

arbetsätt. Anna menar att legitimerade yrken är ett bra exempel där det alltid antigen behövs 

kompletteras eller läsas om. Skulle den nyanlände istället vilja söka sig mot akademiska 

studier på en högskola så fortsätter Anna berätta att även här finns det saker hon hjälper till 

med, det kan exempelvis vara att hjälpa till med kontakten till högskoleverket eller komvux. 

På det stora hela så är uppfattningen ändå att arbetsförmedlingens ökade ansvar för nyanlända 

och, de sedan 2010 års etableringsinsatser som nu finns att tillhandahålla, är positiva. Karin 

menar att även om inte etableringsinsatsen alla gånger skapar ett jobb efter två år så får man i 

befattningen som handläggare en bättre inblick i vilka resurser som finns att tillgå och är redo 

att sättas i bruk. 

 

Samarbeten utanför arbetsplatsen 

 

De tre intervjupersonerna som för närvarande jobbar som handläggare var alla tydliga med att 

kontakten mellan handläggare och arbetsgivare var viktig. Har handläggaren en bra relation 

med arbetsgivarna och ett stort kontaktnät från flera olika typer av arbetsplatser så underlättar 

det i sökandet efter, exempelvis möjligheten till praktik, betydligt. Anna nämner att en del 

arbetsgivare är hon personligen kontaktperson för och på så sätt får hon lättare reda på om det 

dyker upp någon ledig tjänst, samtidigt som arbetsgivaren litar på att hon lyckas matcha 

arbetsgivarens önskemål på ett tillfredställande sätt. Bengt beskriver hur de som är ute på 

uppdrag från arbetsförmedlingen ska ha det tänket med sig att alla personer oavsett ursprung 

ska ha möjligheten att få en anställning och även förmedla detta vidare till arbetsgivarna.   

På frågan om intervjupersonerna märkt av någon förbehållsamhet från arbetsgivarnas sida när 

det kommer till den sökandes ursprung så svarar samtliga nej på den frågan. Däremot så är det 

betydligt vanligare att arbetsgivaren har önskemål att den sökande har goda kunskaper i det 

svenska språket. Erik uttrycker det så här: ”Visst kan det ibland kännas som ett svepskäl, men 

lika ofta så när arbetsgivaren väl prövat med invandrare så är man positiv till att man provat.”  

Att människor från en viss nationalitet önskas av arbetsgivare var inte något som våra 

intervjupersoner upplevt i någon större grad, däremot så kunde vissa språkkunskaper 

efterfrågas exempelvis om ett företag har kontakter mot ett visst land, förslagsvis arabiska 

som är ett utbrett språk, då kunde arbetsgivaren höra sig för hos handläggaren om denne 

visste om någon med dessa språkliga kunskaper. 

 

Arbetsförmedlingen samarbetar numera också med en del bemanningsföretag och överlag så 

var alla positivt inställda till samarbetet mellan arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen, 

Per hävdar att samarbetet tagit bort en del av arbetsbördan från arbetsförmedlingen och att 

bemanningsföretagen får komma och presentera sig och knyta kontakter tycker han har varit 

en positiv utveckling rent rekryteringsmässigt. Det enda negativa som dök upp gällande 

bemanningsföretagen var att en intervjuperson upplevde att jobbcoacherna och deras metoder 

ibland verkade något oprövade och lite oseriösa. Detta var inget intervjupersonen upplevt 

själv utan bara hört detta från klienter hon själv samtalat med. 
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Självupplevda svårigheter för de utrikesfödda 

 

När vi frågade om intervjupersonerna kunde se några generella hinder för utrikesfödda att ta 

sig in på arbetsmarknaden så var det, som vi beskrivit ovan, arbetsgivarnas frågor om hur det 

är med det svenska språket som kunde sätta käppar i hjulet. Frågor från arbetsgivaren som 

skulle vara religöst förknippade exempelvis om den arbetssökande bär slöja eller praktiserar 

någon specifik religion hade ingen av våra intervjupersoner varit med om. Även om det var 

ovanligt så berättade två av våra intervjupersoner att det någon enstaka gång funnits vissa 

krav från den arbetssökande på att man som muslim inte vill jobba på exempelvis en 

restaurang som hanterar och serverar fläsk. Ett annat exempel kunde vara att en del har så lågt 

självförtroende eftersom de inte känner sig tillräckligt bekväm med det svenska språket, att de 

helt enkelt inte vågar gå på arbetsintervjuer eller för den delen söka ett jobb. Men som sagt 

var detta inte kutym utan bara något som intervjupersonerna upplevt någon enstaka gång.  

Gällande huruvida intervjupersonerna ställde sig till frågan om de bedömde att de skickade ut 

överkvalificerade personer till lågkvalificerade yrken så var den sammantagna känslan att 

detta inte var vanligt. Däremot så hade flertalet intervjupersoner ibland märkt av en viss 

frustration, främst hos akademiker, då processen att få ett jobb oftast är långsam.  Karin 

beskriver hur det kan se ut: ”det är jättevanligt att man kommer första veckorna och oj, nu 

kommer jag till det nya landet. Sen efter sex, sju, åtta månader har man dalat ganska 

ordentligt för då börjar man se, och det är inte så enkelt med exempelvis språket eller att det 

är problem med migrationsverket.”  

 

Denna resa från att ha varit fylld med entusiasm och lycka över en nystart till att sedan känna 

en viss nedstämdhet hade flera intervjupersoner upplevt mer än en gång. Att ständigt bollas 

mellan myndigheter i ett land där man inte förstår sig på systemet eller kan språket tär på 

psyket och kan bli ett långvarit problem för många individer. Detta är något Per beskriver som 

beklagligt men tyvärr en del av verkligheten. Samtidigt så menar han att detta är något som 

han och hans medarbetare ständigt har i åtanke och försöker hitta olika lösningar för att 

underlätta för dessa individer så gott det går. 

 

Historiskt perspektiv 

 

Denna intervjudel ställdes till de tre intervjupersoner med lite längre erfarenhet för att se om 

de kunnat urskilja några förändringar. Ingen av dem kunde medge att det var några stora 

skiftningar som skett men trenden från arbetsgivarna att inte fokusera lika mycket på meriter 

utan ge ett större utrymme för den sociala kompetensen var något man tydligt kunde se. Per 

berättar att det hänt att utrikesfödda fått höra att man inte är som en svensk och därför inte fått 

jobbet, Per fortsätter och säger att även om det är en klumpig formulering så behöver inte 

arbetsgivaren säga detta av ondo. Han menar att har en individ en annan kulturell bakgrund så 

finns det arbetsgivare som inte riktigt vågar utforska möjligheten att anställa någon som inte 

är, som Per beskriver det: ”inne i det svenska tänket”. Kraven på språk tycker alla tre alltid 

har funnits där men att det förr var mer vanligt, beroende hur arbetsmarknaden såg ut, att det 

skiftade i hur stor utsträckning arbetsgivaren satt detta som ett krav.  
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På frågan hur intervjupersonerna upplever utrikesföddas situation idag kontra för 10 år sedan 

så tycker Bengt att folk i hans kommun är mer van med människor som har en 

invandrarbakgrund nu än för 10 år sedan. Han menar att folk har insett att de behöver mer och 

en annorlunda kompetens än den som redan finns här, men att det ändå fortfarande är svårt att 

ta sig in på arbetsmarknaden, särskilt med den höga arbetslösheten som finns idag. Bengt 

fortsätter och berättar att han för 10 år sedan upplevde det som att människor med ett liknade 

utseende som den genomsnittlige svensken var mer gångbart på arbetsmarknaden än någon 

med en mörkare hy, detta tycker han dock nu helt försvunnit och att det oberoende på hur 

situationen på arbetsmarknaden ser ut är lika lätt eller svårt för den utrikesfödde oavsett 

nationalitet eller hudfärg att få ett jobb. Sammanfattningsvis så är alla tre intervjupersonerna 

överens om att utvecklingen på vissa ställen inte gått i den takt som den borde men att där 

förändringar har skett så är det till det bättre, där arbetsgivare oftast är mer öppna och inser 

behovet av en mångkulturell arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Analys 
 

I det här avsnittet analyseras vad vi kunnat utröna av resultaten från våra intervjuer. Förutom 

vilka mönster vi personligen kunde hitta så kommer vi även att jämföra en del av våra resultat 

med resultaten från Mikael Hanssons magisteruppsats. Då han var inne på liknande områden 

som oss själva tyckte vi att det skulle vara ett intressant sätt att se om och hur utvecklingen på 

arbetsförmedlingen sett ut.  

 

Det första mötet 

 

Alla intervjupersonerna i vår undersökning var rörande överens om att det var stora skillnader 

i ett första möte med en person med inhemsk kontra utländsk bakgrund. Där vissa 

intervjupersoner menade att när en inrikesfödd person kommer för samtal handlar det i 99 

procent av fallen om jobbrelaterade frågor, medan ett samtal med någon av utländsk bakgrund 

kunde handla om allt mellan himmel och jord och att det titt som tätt inte var jobben som stod 

högst upp på agendan. Utöver dessa skillnader så upplevde vi det som att intervjupersonerna 

ändå hade förvånansvärt svårt att ge konkreta exempel på hur ett samtal med en person med 

utländsk bakgrund kunde se ut, vi fick bland annat som svar att det finns så många olika 

stadier en person kan befinna sig i och att inget samtal är det andra likt. Att handläggaren 

blivit lite mer av en socialarbetare än tidigare med de sedan 2010 nya etableringsinsatserna 

var inget man beklagade sig över eller upplevde som en börda utan snarare bara något man 

konstaterade. En möjlig förklaring till detta är att bemanningsföretagen kommit in och tagit en 

del av de arbetsuppgifter som handläggaren själv gjorde innan samarbetet uppstod.  

 

Arbetsmetoder 

 

Mikael Hansson skriver i sin magisteruppsats att en av hans intervjupersoner uttryckte sig 

som så att arbetsförmedlingens åtgärder för att hjälpa arbetslösa med utländsk bakgrund var 

kortsiktiga.45 Detta var inget man upplevde bland dagens anställda då det mer än en gång 

årligen görs prognoser över hur arbetsmarknaden ser ut och hur den kan tänkas se ut i 

framtiden. Även om statistik från 200946 visar att det fortfarande tar lång tid för en 

utrikesfödd att etablera sig på arbetsmarknaden så var man överlag positiv till 

etableringsinsatserna även om de inte alltid ledde till jobb för den arbetssökande. Jobb eller 

inte så får arbetsförmedlingen ett bättre underlag att jobba med för att på så sätt lättare kunna 

hjälpa den arbetssökande, dessutom får handläggaren en värdefull erfarenhet vad som 

fungerar och vad som behöver förbättras, med detta i bagaget så kanske handläggaren blir 

bättre på sina egna arbetsuppgifter. 

 

                                                           
45 Michael Hansson, ”Svenska blåbär är i alla fall bäst”:En studie av arbetsförmedlingens handläggning av 
arbetslöshet bland invandrare. Magisteruppsats. Stockholms Universitet, 1997. 
46 Regeringen, ”Ny politik för nyanländas etablering”, tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/sb/d/11291/a/136026 2009 (hämtad 2013-05-19) 

http://www.regeringen.se/sb/d/11291/a/136026
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Under våra intervjuer så kunde vi se att mer än hälften av våra intervjupersoner upplevde att 

de ibland så att säga försökte locka arbetsgivarna med prat om olika typer av anställningsstöd 

så att arbetsgivaren på så sätt skulle bli mer mottaglig för att anställa en person med utländsk 

bakgrund. Några av våra intervjupersoner nämnde att de visserligen helst av allt ville slippa 

att försöka "muta" arbetsgivaren med olika ekonomiska sanktioner men om det ledde till att 

fler arbetslösa utrikesfödda får en anställning så ansågs det vara ett nödvändigt ont. Jämför 

man med Mikael Hanssons intervjuer så har det inte hänt särskilt mycket på den här fronten. 

Redan då så fick han liknande svar som oss från sina intervjupersoner, nämligen att det ibland 

krävdes att man klargjorde att det fanns vissa ekonomiska fördelar med att anställa en person 

med utländsk bakgrund.47 Men som sagt så är dessa anställningsstöd något som även gör att 

den arbetslöse kan få in en fot på arbetsmarknaden och förhoppningsvis få en anställning eller 

i alla fall en bra referens efter avslutad arbetsperiod.  

 

Den dystra statistiken som en av våra intervjupersoner nämnde för oss där det tar sju år, från 

det man fått uppehållstillstånd, för en utrikesfödd person att ta sig in på arbetsmarknaden är 

ännu ett bevis på hur mycket det finns att jobba på med den här gruppen. Med detta i 

bakhuvudet så var många av intervjupersonerna positiva till etableringsinsatserna, om än inte i 

allt, så i mycket. Praktiken var något som man såg mycket positivt till och när individen väl 

fått en plats på exempelvis ett företag så var det många handläggare som upplevde ett lyft i 

personens sätt att vara. Intervjupersonerna upplevde att många utrikesfödda kände en 

delaktighet och en lättnad över att ha ett, om än tillfälligt, syfte med sin vardag.  

 

Validering 

 

Gällande valideringen och dess betydelse så var det ett verktyg som frekvent användes, då de 

allra flesta som kommer till Sverige för att söka jobb måste komplettera eller ytterligare 

förkovra sig inom ett specifikt gebit för att vara redo för arbetsmarknaden. Men en del av 

intervjupersonerna menade att det mesta gjordes i förbifarten mer som en reflex än att faktiskt 

titta på vad det är personen kan och inte kan. En av våra intervjupersoner beskrev att hon 

aldrig varit med om en person som inte behövt komplettera, vilket vi spontant tyckte var 

överraskande. Men läget i landet verkar kräva en annan kompetens än den som erbjuds i 

individernas hemländer, kanske inte att personen måste börja om på ny kula men några 

justeringar kommer att behövas innan personen är klassad som arbetsför. 

 

Mikael Hansson beskriver att han i sina resultat kunde se att arbetsgivarna 1997, nu som då 

tittade på betyg och referenser från de arbetssökande, samt att det även då genomfördes 

validering av kunskaper så att den utrikesfödde skulle vara bättre rustad för den svenska 

arbetsmarknaden.48 Under våra intervjuer så märkte vi ingen större skillnad gentemot de 

resultat Hansson kunde se. Idag så måste i princip alla utrikesfödda komplettera sina redan 

existerande kunskaper från sina hemländer för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, 

                                                           
47 Michael Hansson, ”Svenska blåbär är i alla fall bäst”:En studie av arbetsförmedlingens handläggning av 
arbetslöshet bland invandrare. Magisteruppsats. Stockholms Universitet, 1997. 
48 Michael Hansson, ”Svenska blåbär är i alla fall bäst”:En studie av arbetsförmedlingens handläggning av 
arbetslöshet bland invandrare. Magisteruppsats. Stockholms Universitet, 1997. 
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möjligtvis att validering görs i en större utsträckning idag men i övrigt ser processen likartad 

ut. När väl kompletteringarna är gjorda så ska betyg och dokument från andra länder vara ett 

valitt sätt att få en anställning hos en arbetsgivare i Sverige enligt våra intervjupersoner. 

Några av våra intervjupersoner nämnde att valideringen ibland inte var särskilt uttömmande, 

men att dagens valideringsstrategi ändå gör att en utrikesfödd person har möjligheten att med 

betyg från sitt hemland efter viss komplettering äntra den svenska arbetsmarknaden. 

Problemet enligt våra intervjupersoner är snarare tidsbaserat då många kommer till Sverige 

och har med sig mycket energi och en stor entusiasm men att den försvinner lika fort då tiden 

det tar för en utrikesfödd person i Sverige idag att ta sig in på arbetsmarknaden är lång. 

 

Samarbeten utanför arbetsplatsen 

 

Gällande samarbetet mellan arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen så var det i alla fall 

bland de personer vi intervjuade en majoritet som hade en positiv inställning till det hela. Man 

tyckte att bemanningsföretagen hade en funktion att fylla och i vissa aspekter underlättade 

arbetet för handledaren. Även att det nu fanns större möjligheter att processa fler personer då 

det fanns ett större utbud av auktoriserad personal som kunde ta hand om de arbetssökande. 

En av våra intervjupersoner var mer skeptisk till samarbetet och menade att vad hon hört från 

personer som varit på ett specifikt bemanningsföretag så lät det som en relativt oseriös 

verksamhet, men hon menade samtidigt att det säkerligen fanns företag som gjorde ett bra 

jobb men att hennes egna erfarenheter än så länge varit mindre bra. 

 

Självupplevda svårigheter för de utrikesfödda 

 

När vi pratade med våra intervjupersoner om olika svårigheter som den utrikesfödde kan 

ställas inför så, som vi varit inne på ovan, var språket den faktor som var av störst betydelse. 

Allt från att den används som ett svepskäl av arbetsgivare för att de inte vill eller vågar 

anställa en person med utländsk bakgrund till att den utrikesfödda själv känner att denne inte 

behärskar språket tillräckligt väl och därför undviker att dyka upp på arbetsintervjuer. Under 

våra intervjuer så märkte vi att kärt barn har många namn och att just språkrelaterade problem 

var en röd tråd som ständigt dök upp under samtalen.  

 

Mikael Hansson beskriver i sin uppsats hur många av hans intervjupersoner såg kopplingar 

mellan hur arbetsmarknaden såg ut och hur pass noga arbetsgivaren var med att sätta krav på 

att de arbetssökande hade goda kunskaper i det svenska språket. Fanns det gott om jobb så var 

språket inte lika viktigt men var tiderna lite kärvare så skärptes även kraven från arbetsgivaren 

gällande språket.49 Analyserar man våra svar så var det ingen av intervjupersonerna som 

nämnde kopplingen mellan låg kontra högkonjunktur och hårdare språkkrav från 

arbetsgivarna. Däremot så menade man att det rent generellt blev ännu svårare för en 

utrikesfödd att ordna med ett jobb om den inrikesfödda gick arbetslös. I våra intervjuer så 

tyckte man snarare att språkkraven var något som ständigt låg på en jämn nivå oavsett hur det 

                                                           
49 Michael Hansson, ”Svenska blåbär är i alla fall bäst”:En studie av arbetsförmedlingens handläggning av 
arbetslöshet bland invandrare. Magisteruppsats. Stockholms Universitet, 1997. 
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såg ut på arbetsmarknaden. Några av intervjupersonerna upplevde dessa krav ibland som ett 

svepskäl för arbetsgivaren att komma undan, men en intervjuperson menade att när en 

arbetsgivare väl tagit steget och prövat anställa en person med utländsk bakgrund så var det 

sällan några problem som uppstod. Men denna tveksamhet att inte ens pröva att anställa 

personer från andra länder och med andra kulturer var något många av våra intervjupersoner 

beklagade sig över då de visste från egen erfarenhet att arbetsgivaren går miste om att få en 

grupp som inte är så likriktad. En grupp med olika erfarenheter har också oftast ett större 

spektra att välja ur när det kommer till allt från idéer, diskussioner och gruppdynamik till 

olika sätt att anta utmaningar och problem.  

 

Historiskt perspektiv 

 

Med de tre personer som hade en gedigen erfarenhet från arbetsförmedlingen så avslutade vi 

våra intervjuer med några frågor om de sett någon utveckling för de utrikesfödda på 

arbetsmarknaden. Övergången från arbetsgivarnas sida att sluta stirra sig blinda på meriter för 

att istället se mer på den sociala kompetensen var egentligen den enda stora förändringen man 

uppgav på rak arm. Man var också inne på att det i början av deras anställning hos 

arbetsförmedlingen var vanligare att en arbetsgivare bortsåg från språkliga krav om landet var 

inne i en högkonjunktur, medans språkkravet idag mera ligger på en jämn nivå oavsett läget 

på arbetsmarknaden.  

 

En av intervjupersonerna pratade också om att han upplevde en klar förbättring i hans 

kommun gällande hur villig en arbetsgivare är att anställa en utrikesfödd nu kontra förr. Han 

menade att de som befinner sig i en position där de behöver anställa inser värdet av olika 

kompetenser mer idag och att människor med kunskaper från andra länder kan ge den 

variation som behövs för att ett företag ytterligare ska ta ett steg i rätt riktning. Detta i 

kombination med att den inrikesfödde medborgaren överlag i dagens samhälle är betydligt 

mer öppen för gränsöverskridande samarbeten än vad man var för 20-30 år sedan gör att vår 

intervjuperson är positiv till den utveckling som han sett gällande utrikesföddas möjligheter 

till arbete. Men allt är långt ifrån guld och gröna skogar menar samtliga tre intervjupersoner, 

även om de mesta av de förändringar som skett under deras vistelse på arbetsförmedlingen 

varit till det bättre, så menar man att utvecklingen har gått alldeles för långsamt. Ett system 

där en nyanländ får vänta flera år innan hen kan etablera sig på arbetsmarknaden är inte 

tillräckligt bra och även fast det görs en del för att korta ned dessa tider så menar man att det 

behövs mer resurser för att få ett väloljat maskineri där årslånga väntetider för att etablera sig 

på arbetsmarknaden är ett minne blott. 
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Diskussion 
 

Kortfattat kan man säga att de resultat vi kommit fram till under arbetets gång är att 

arbetsförmedlingens arbete med utrikesfödda ser annorlunda ut än arbetet med en inrikesfödd 

person och att det är en oerhört långsam process där det finns möjligheter till effektivisering. 

Vi kan även konstatera att arbetsmetoderna för att slussa ut denna grupp på arbetsmarknaden 

sett likartat ut i flera årtionden och även om den generella uppfattningen från arbetsgivarnas 

sida blivit mer positiv så finns det även här mycket att jobba med och sträva emot. 

 

Prioriteringar och resurser 

 

Det första som blev rätt så noterbart innan vi ens hunnit färdigt med alla intervjuer var hur 

pass många liknande svar vi fick från intervjupersonerna. Vi uppnådde en viss mättnadskänsla 

i en del svar från våra intervjupersoner relativt fort. Vad detta beror på är svårt att sätta fingret 

på men det skulle kunna bero på våra egna frågor, som ställdes på liknande sätt till 

intervjupersonerna, eller att det på vissa frågor kanske inte gavs tillräckligt mycket svängrum 

att svara med. En annan hypotes skulle kunna vara att de mål och riktlinjer som 

arbetsförmedlingen har efterföljs väl av dess anställda, och att oavsett vart du jobbar finns en 

liknande syn på hur saker bör skötas för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Oberoende 

om du har en social utbildning och jobbat på arbetsförmedlingen i över 20 år eller sitter på en 

studie- och yrkesvägledarutbildning och jobbat där i fyra år så var tänket rätt så lika, detta var 

något vi reflekterade över och tyckte var intressant.  

 

Under arbetets gång har vi fått en klar bild av hur Arbetsförmedlingen och dess anställda, på 

de ställen vi besökt, jobbar med gruppen utrikesfödda. Där intentionerna från handledarna är 

goda men att det också är en oerhört långsam process där handledarens erfarenhet och 

arbetssätt ibland underlättar, men tyvärr inte gör någon större skillnad, för integreringen av de 

utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. Ett bra arbetsätt kan bara ta dig en bit av 

sträckan men vi upplever att i det här fallet är det resurserna och riktlinjerna som avgör om du 

tar dig över mållinjen eller inte. Vi upplever att arbetsförmedlingen och dess handläggares 

arbetssätt med de utrikesfödda känns vettigt och hjälp ges där hjälp behövs även när frågorna 

ibland inte handlar om saker som arbetsförmedlingen och dess anställda i första hand finns 

där för att bistå med. Vi upplever att våra intervjupersoner gör vad de kan med de resurser 

som finns och när processen för en utrikesfödd att integreras på den svenska arbetsmarknaden 

i dagsläget, som vi ser det, är oacceptabelt lång, och vi inte ser några större problem i själva 

arbetet, så måste det vara resurserna som är boven i dramat. Resurser behöver inte 

nödvändigtvis vara pengar utan det kan också handla om prioritering. Att sätta något högst 

upp på agendan och upplysa allmänheten om hur läget i landet ligger kan vara nog så effektiv 

som en påse med pengar. 

 

När vi under våra intervjuer försökte ta reda på om det fanns skillnader i det arbetsätt en 

handledare använde sig av när man träffade en "svensk" kontra en utrikesfödd så blev vi 

snabbt varse att skillnaderna var stora. Egentligen så kan man nästan inte diskutera kring vad 
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skillnaderna i arbetssättet var utan snarare hur arbetssättet såg ut med de olika grupperna. Där 

man i majoriteten av fallen med en person som är född och uppvuxen i Sverige kunde börja 

kartlägga hur personens nuvarande situation såg ut så var detta alternativ en otänkbar 

inledning med många av de utrikesfödda. Ska man hårdra det så handlade den initiala 

kontakten med den utrikesfödda mångt och mycket om att klara vardagen, vare sig det 

handlade om att få ett brev från någon myndighet förklarat för sig eller tips på var det finns 

hjälp att söka ekonomiska bidrag. Man skulle kunna säga att skillnaden i arbetssätt mellan en 

första kontakt med en inrikes kontra utrikesfödd person oftast var bristen på likheter. 

Visserligen förstod vi innan vi gjorde våra intervjuer att man inte kan ha samma 

tillvägagångssätt med de båda grupperna men att prat om jobb och hur man skall gå tillväga 

för att göra sig attraktivare på en svensk arbetsmarknad, i vissa fall var helt orealistiskt för den 

utrikesfödde, var inget vi haft i åtanke. Detta är givetvis ett bidragande problem till  den 

alldeles för långa tid det tar för den utrikesfödda att etablera sig i det svenska arbetslivet som 

vi nu nedan skall diskutera ytterligare. 

 

Etableringen på den svenska arbetsmarknaden 

 

En av de saker vi reagerade starkast på under arbetet var den faktiska tiden det tar för en 

utrikesfödd att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Sju år, från det man fått beviljat 

uppehållstillstånd, är en häpnadsväckande siffra som både chockerar och förundrar. 

Intervjupersonerna kunde inte annat än beklaga sig över denna dystra statistik och hänvisa till 

att det är mer resurser som krävs för att vända på den här negativa trenden. Vi menar att det 

skulle vara helt andra miner hos en utrikesfödd som i ett första möte med arbetsförmedlingen 

fick klargjort för sig att hen kommer att få kämpa i sju år innan denne får ta del av den 

svenska arbetsmarknaden. Men samtidigt så kanske det tillvägagångssättet är det mest ärliga 

då det är så verkligheten ser ut idag. Ett långsökt scenario skulle vara att denna ärlighet 

fungerar som en morot åt de arbetssökande som vill visa att det minsann för just mig inte 

kommer ta så lång tid. Det faktum att inträdet på arbetsmarknaden är flera år bort skulle göra 

att människorna i behov av arbete i sitt nya land skulle jobba ännu hårdare för att just realisera 

denna önskan. Ett mer troligt scenario är förstås att denna dystra information skulle få den 

arbetssökande att fullständigt tappa motivationen till att komma ut på den svenska 

arbetsmarknaden. Faktum är att det faktiskt är detta som sker just nu i dagens samhälle, enda 

skillnaden är att istället för att få veta den dystra sanningen vid ett initialt möte med en 

handläggare på arbetsförmedlingen så är bara leveransen av den bittra sanningen mer 

utdragen. Det är snarare något som den utrikesfödda själv inser efter år av 

kompetenskompletteringar, möten med olika handläggare, möten med arbetsgivare och 

berättelser från andra personer som befinner sig i liknande situationer. Den slitna klyschan att 

tid är pengar måste kännas rätt fånig för personerna som befinner sig mitt i detta långsamma 

ekorrhjul.  
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Möjliga åtgärder? 

 

Mer resurser var det som krävdes för att korta ner etableringstiden på den svenska 

arbetsmarknaden enligt våra intervjupersoner. Vad skall man då göra med dessa nyfunna 

resurser? Det är ingen lättbesvarad fråga men med en kombination av våra egna tankar kring 

frågan och vad intervjupersonerna föreslog så ska vi nedan diskutera kring möjliga förslag på 

åtgärder som skulle kunna fungera för att korta ned dessa sju år.  

 

Fokus bör vara att göra saker och ting enklare, där ett alternativ som skulle underlätta en hel 

del men som i praktiken kan vara svårare att implementera är att göra ett mer likartat 

studiesystem globalt, dvs. oavsett vilket land du studerar i så ser utbildningen ungefär likadan 

ut. Detta i sin tur skulle leda till ett mindre arbete gällande olika kompletteringar på den redan 

befintliga utbildningen individen har från sitt hemland, vilket i sin tur skulle korta ner 

väntetiden att etablera sig på arbetsmarknaden. Vet arbetsgivaren om att en person med en 

specifik utbildning från ett annat land gör ett lika bra jobb som en person som har en liknande 

utbildning från Sverige så är förhoppningsvis chansen större att man också anställer den 

utrikesfödde då båda individerna besitter liknande kompetens.  

 

Om det nu är så att den utrikesfödde vill börja från noll i sitt nya land och påbörja en svensk 

utbildning så är det även här viktigt att ha ett system, som Sverige i mångt och mycket har, 

som underlättar och lockar personer från andra länder att utbilda sig och, kanske framförallt, 

att efter utbildningen stanna kvar här för att dela med sig av sina kunskaper. Tyvärr så tror vi 

att ändringarna som skedde 2011 med EES-avtalet påverkade de svenska universiteten och 

högskolorna negativt då man skjuter sig själv i foten med införandet av studieavgifter. 

 

Något som framkom under våra intervjuer var att handledare upplevt att en del arbetsgivare 

själva tar tag i den interna rekryteringen och söker sig till andra länder för att hitta kompetent 

arbetskraft. Givetvis så kan det vara så att den kompetens man eftersträvar inte finns i vårt 

avlånga land men mer troligt, menar våra intervjupersoner, så gör den nog det. Därför är det 

olyckligt att företag rekryterar folk från andra länder då personer med liknande kompetens går 

runt och är arbetslösa i Sverige. Även här kan man återknyta till vikten av en bred kulturell 

utbildningsmiljö där folk från olika delar av världen kommer hit, utbildar sig och stannar kvar 

efter avklarad utbildning så vi får en större variation i den arbetsföra delen av befolkningen. 

 

Något som våra intervjupersoner också nämner är hur de ibland upplevde att de lockade 

arbetsgivarna med att det fanns bidrag att få om man anställde en utrikesfödd person. Även 

om det har en något negativ klang att man behöver locka en arbetsgivare med olika 

ekonomiska bidrag så tycker vi ändå på det stora hela att detta är någonting positivt. Om 

arbetsgivarna blir informerade att det kan vara lönsamt att anställa en utrikesfödd person och 

nu anställer i större utsträckning så kan det inte vara annat än positivt. Den utrikesfödde får 

chansen att slussas in i arbetslivet och förhoppningsvis så trivs båda parter med 

arrangemanget, vilket också nämndes av en av våra intervjupersoner, nämligen att många 

arbetsgivare som väl prövat anställa en utrikesfödd gärna gjorde detta igen då man var nöjda 

med det initiala samarbetet. Detta hoppas vi i sin tur kan leda till att arbetsgivaren i framtiden 
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i större utsträckning breddar sin sökning nästa gång man skall anställa ny personal. Så även 

om handläggare försöker locka arbetsgivare med att visa fördelarna att anställa en utrikesfödd 

så väger den förhoppningsvis positiva snöbollseffekt denna taktik genererar till mer gott än 

ont.  

 

Detta är några av de saker vi tänkt på som skulle kunna korta ner tiden det tar för en 

utrikesfödd person att i dagens samhälle integreras på den svenska arbetsmarknaden. Som 

våra intervjupersoner påpekade så handlar mångt och mycket om just resurser och det vi 

reagerar mest över är att även om statistiken finns i svart och vitt så verkar den stora grupp 

som utrikesfödda i Sverige är vara väldigt lågprioriterad, och har varit så över en längre tid 

nu. Oavsett hur det politiska läget i landet sett ut och oavsett om Sverige varit inne i en låg 

kontra högkonjunktur har dessa länge eftertraktade resurser lyst med sin frånvaro, vilket vi 

både tycker är beklagligt och underligt.  

 

De svårlösta problemen 

 

Efter att ha diskuterat kring hur den faktiska integreringsprocessen i dagsläget ser ut och lagt 

fram förslag på möjliga åtgärder för att minska längden på denna process så tänkte vi nu gå in 

på faktorer som om möjligt är ännu svårare att påverka och som vi under arbetets gång blivit 

påminda om är ett problem idag för de utrikesfödda. Något som vi under våra intervjuer 

upplevde fortfarande kunde vara ett problem idag, även om det sakta men säkert verkar gå åt 

rätt håll, är det vi väljer att kalla för den dolda diskrimineringen. Alltså där arbetsgivaren 

egentligen inte har någon vilja att anställa en utrikesfödd och därför gömmer sig bakom 

exempelvis språkkrav i sina jobbannonser för att på så sätt sålla bort en grupp redan från start. 

Även om detta var vanligare för ett tjugotal år sedan så verkar det fortfarande förekomma 

utifrån vad vi fått fram från våra intervjuer. Några handledare nämnde att det ibland kändes 

som att en arbetsgivare bara viftade omotiverat med krav på bra svenska i tal och skrift i 

jobbannonsen utan att egentligen tänkt efter. Intervjupersonerna menade att jobben gick att 

utföra utan detta krav från arbetsgivaren helt enkelt.  

 

Som vi upplevde det så var det ett ibland medvetet och ibland omedvetet grepp från en del 

arbetsgivare när de satte ut dessa jobbannonser och något vi personligen tyckte var trist att 

höra och något som utesluter en rätt så stor och i många fall kompetent grupp människor 

genom att sätta dessa specifika språkkrav. Detta är väldigt olyckligt och ett problem som kan 

vara svårt att få bukt på. Ett alternativ som en av våra intervjupersoner nämnde, och själv 

försökte göra, var att när han är i kontakt med en arbetsgivare så kan han ibland fråga om 

språkkraven verkligen behövs. Det här tror vi är ett bra sätt att få arbetsgivarna 

uppmärksamma på problemet. Ett annat tänkbart alternativ skulle kunna vara att 

arbetsförmedlingen själva systematiskt i en första kontakt med arbetsgivaren frågar denne, i 

de fall språkkrav finns med i jobbannonsen, om detta verkligen är nödvändigt. 

 

En annan svår nöt att knäcka är det viktiga kontaktnätet som är en maktfaktor på dagens 

arbetsmarknad. Som vi skrivit tidigare så nådde 2001 så mycket som 60-85% av alla jobb 

aldrig ut till exempelvis arbetsförmedlingen eller i diverse jobbannonser. Istället 
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distribuerades dessa jobb inom människors diverse kontaktnät på något vis. Det säger ju sig 

självt att en utrikesfödd som nyss kommit till Sverige i majoriteten av fallen inte har ett 

särskilt stort kontaktnät och får det då svårt att likt en spindel som känner vibrationer i nätet 

när ett potentiellt byte fastnat hitta dessa jobb som aldrig når ut till allmänheten. I slutändan så 

handlar detta om integration, desto snabbare en utrikesfödd kan integreras i det svenska 

samhället och på den svenska arbetsmarknaden desto större är chansen att dessa personer 

också utvecklar sitt eget spindelnät av kontakter.  

 

Som sagt så är det ett problem som inte löser sig självt över en natt men med mer resurser till 

exempelvis arbetsförmedlingen och implementeringen av nya åtgärder, varför inte någon av 

de vi diskuterat ovan, så måste integreringen av utrikesfödda i samhället accelereras. Denna 

accelerering i sin tur kortar förhoppningsvis ned tiden för en etablering på arbetsmarknaden 

och ger de utrikesfödda bättre verktyg och ett bredare kontaktnät så de kan bli så 

konkurrenskraftiga som möjligt så fort som möjligt. Vi är medvetna om att det låter lätt på 

papperet men att verkligheten ser annorlunda ut. Det vi diskuterar ovan är kanske svårt att 

implementera i vissa fall men borde fortfarande vara något att sträva emot, för sätter man inte 

upp positiva mål så är det svårt att göra skillnad. Som vi själva sett under arbetets gång och 

som våra intervjupersoner också berättat för oss är gruppen utrikesfödda en negligerad grupp i 

dagens Sverige där det finns mycket potential som inte tas till vara på och  så har det varit för 

denna bortglömda grupp i flertalet år nu. 

 

Slutord 

 

Under arbetets gång så har vi fått en inblick i det jobb arbetsförmedlingens handledare gör 

och vilka dilemman och svårigheter de upplever på en daglig basis. Vi har kunnat konstatera 

att även om arbetet med de utrikesfödda inte försämrats genom åren så är förbättringarna 

alldeles för skrala med tanke på den tid som passerat. Även om de mest erfarna av våra 

intervjupersoner upplevde att arbetet med denna grupp blivit bättre på många plan så är 

förbättringarna i förhållande till den tid som passerat, och hur pass stora problem utrikesfödda 

har att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, alldeles för knapphändiga. Som vi ser 

det så är det i mångt och mycket politiska beslut som måste tas för att några större 

förändringar skall ske.  

 

Gruppen utrikesfödda är, och har under en längre tid varit, en lågprioriterad grupp på den 

svenska arbetsmarknaden, vilket vi tycker är besynnerligt då det är en kraft som skulle bidra 

till ett mer mångkulturellt arbetsliv och ett större spektra för en arbetsgivare att välja 

arbetskraft ifrån. Vi kan bara efter att ha jobbat med detta arbete slå fast att saker och ting 

behöver förändras på den svenska arbetsmarknaden så att vi alla kan få plats för att på så sätt 

driva den svenska samhällsekonomin framåt där Sverige är en mångkulturell arbetsplats som 

ger människor möjligheter istället för årslånga köer och där arbetsgivare ser potential istället 

för språkförbistringar. Hade det inte varit bättre med en arbetsmarknad där vår fiktiva person 

Ali som i egenskap av läkare i sitt hemland istället för att måsta ta jobb som taxichaufför 

omedelbart får hjälp för att så snabbt som möjligt integreras på den svenska arbetsmarknaden 

där hans kunskaper används på rätt sätt. 
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Ali är 32 år och utbildad läkare i sitt hemland men har på grund av krig blivit tvungen att fly 

till Sverige och Stockholm. Ali kan inte språket men vill arbeta som läkare i sitt nya land,  

tack vare en omstrukturering där problemen med gruppen utrikesföddas integrering på 

arbetsmarknaden hamnat högt upp på agendan fick Ali snabbt hjälp i sitt nya hemland och 

arbetar nu som läkare och känner sig mer och mer bekväm med det svenska språket för varje 

ny patient han träffar.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
50 Ali är en fiktiv person som står som exempel för invandrares situation i Sverige. 



 

32 
 

Metoddiskussion 
 

När vi nu i slutskedet av arbetet blickar tillbaka på det vi gjort och ser till vad som skulle 

kunnat gjorts annorlunda så dyker en del tankar upp. Det största problemet som vi ser det är 

vår avsaknad av personliga erfarenheter från den grupp arbetet till stor del handlar om, 

nämligen de utrikesfödda. Ett antal intervjuer med personer från denna grupp hade säkerligen 

gjort arbetet mer dynamiskt då läsaren fått ta del av båda sidor av myntet. Nu får man istället 

läsa om hur handläggare på arbetsförmedlingen uppfattar sin egen situation och hur de 

uppfattar att den utrikesfödde uppfattar sin egen situation. Detta kan visserligen stämma till 

viss del men saknaden av berättelser hur en utrikesfödd själv tycker och tänker om den 

situation hen befinner sig i är en brist i vårt arbete. En annan kategori som vi nämner är 

arbetsgivaren och i ett större projekt så skulle även intervjuer med denna grupp kunnat bidra 

med ytterligare en dimension till arbetet i stort. 
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I 
 

Bilagor 
 

Intervjufrågor 
 

Hur länge har du arbetat inom arbetsförmedlingen? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

 

Hur ser det ut när en person kommer hit och vill skriva in sig och börja söka jobb? 

 

Kan du ge exempel på hur ett första möte kan se ut med en utrikesfödd? 

 

Skiljer sig tillvägagångssättet mellan en utrikesfödd och en inrikesfödd? 

 

Kan du ge exempel på ett vanligt problem som kan dyka upp under arbetssökningsprocessen? 

 

Arbetar ni aktivt för att hålla er uppdaterade på arbetsmarknadens utveckling? Behov, trender  

hos arbetsgivare etc. 

 

Har ni några arbetsmarknadsåtgärder/etableringsinsatser för utrikesfödda och kan du ge 

exempel på hur dessa kan se ut? 

 

Ingår det i era arbetsuppgifter att på något sätt försöka öka mångfalden på arbetsmarknaden? 

 

Hur ser en optimal process ut där etableringen är "snabb och effektiv" som era styrdokument 

beskriver? 

 

Under processen, har du någon kontakt med arbetsgivare och hur ser kontakten i sådana fall 

ut? 

 

Märker du någon skillnad hos arbetsgivaren beroende på den sökandes ursprung? 

 

Ser du att det finns några generella hinder i processen för en utrikesfödd att ta sig in på 

arbetsmarknaden? 

 

Ser du att kulturella skillnader på något sätt försvårar integreringen på arbetsmarknaden? 

 

Arbetar ni någonting med att validera personers tidigare kunskaper från  deras hemländer? 

 

Hur stor vikt läggs på tidigare erfarenheter från hemlandet? 



 

II 
 

Är arbetsförmedlingen involverade i de situationer när nyanlända vill börja studera direkt de 

kommer hit? Om ja, hur ser arbetet ut? 

 

I hur stor utsträckning bedömer du att ni skickar ut överkvalificerade personer till vissa 

yrken? 

 

Jobbar ni tillsammans med bemanningsföretag eller har ni någon form av arbete med dem? 

Om ja, hur ser arbetet ut?  

 

Finns det någon specifik efterfrågan på nationalitet från arbetsgivaren, exemplevis som 

svenskar i Norge? 

 

(Om personen är erfaren) Kan du se att kraven på språk och social kompetens ändrats idag 

jämfört med för tio år sedan? Krav från er på arbetsförmedlingen eller från arbetsgivare? 

 

(Om personen är erfaren) Kan du ge exempel på om du sett några skillnader på hur 

situationen ser ut nu konstra tio år sedan för den utrikesfödde? Är det svårare eller lättare för 

den utrikesfödde att ta sig in på arbetsmarknaden idag? 

 


