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1 Inledning  

Förflyttningar av människor runt världen har skett under århundraden, men det är sedan andra 

världskriget som Sverige har kommit att bli ett invandringsland. Enligt statistik och forskning av 

världens migrationsflöde består 15 procent av Sveriges befolkning idag av utrikes födda, vilket är 

det största antalet Sverige någonsin haft (SCB, 2013).  

Migration kan ses som något positivt på flera nivåer; det ökar människors frihet och möjligheter 

att fritt kunna röra sig mellan länder, det ger ekonomiska vinster, höjer i flera fall 

levnadsstandarden, motverkar svält och fattigdom och ger skydd till människor i nöd. De flesta 

människor som flyttar till Sverige bidrar till utvecklingen av den svenska ekonomin genom sitt 

arbete, antingen som anställd eller som egen företagare. Nästan var sjätte person som arbetar i 

Sverige är född i ett annat land, och var sjätte företag är grundat av en utrikes född person. Trots 

framsteg har Sverige problem när det kommer till invandrares integration på arbetsmarknaden 

(Segerfeldt, 2013, s. 4). Det är för tillfället någonting som inte fungerar som det ska med 

integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Det blir tydligt vid en internationell jämförelse 

där Sverige är ett av de länder i Europa som är sämst på att integrera invandrare på 

arbetsmarknaden (Segerfeldt, 2013, s.6).  Statistiska centralbyråns (SCB) statistik från 2011 visar 

att endast 57 procent av utrikes födda var etablerade på den svenska arbetsmarknaden, jämfört 

med inrikes födda där 82 procent var etablerade (SCB, 2013, 47-48).  

I den offentliga debatten går diskussionen i liknande riktning. I en undersökning gjord av Dagens 

Nyheter (DN) i början av 2015 presenterades statistik om invandrares problematik att ta sig in på 

den svenska arbetsmarknaden. DN granskade hur väl individer som fick permanent 

uppehållstillstånd år 2004 har etablerats på arbetsmarknaden. Resultaten visar att endast 46 

procent av dem har en inkomst över 13 000 kr, vilket är långt under Sveriges medianinkomst 

(Örstadius, 2015a). Ekonomisk utsatthet eller arbetslöshet är bidragande faktorer till utanförskap 

i det sociala samhället. I Sverige är det mer förekommande med socialt utanförskap bland 

invandrare än bland inrikes födda svenskar (Winblad, 2008). Att många invandrare står utanför 

arbetsmarknaden kan bero på brist av utbildning, men även högutbildade akademiker med 

utländsk bakgrund har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett annat problem är att invandrare 

saknar det kontaktnät som svenskar automatiskt får genom att växa upp i Sverige (Mattmar, 

Holmin & Olofsson, 2014).  
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Vad det innebär att vara integrerad är, som studien kommer återkomma till, ett svårdefinierat 

begrepp. Likaså är det svårt att definiera begreppet utanförskap då begreppsbestämningen av 

utanförskap är vag eftersom olika aktörer använder sig av olika definitioner (Ekonomifakta, 

2015).  

Om man ser på situationen från en annan synvinkel kan en positiv utveckling upptäckas. Aldrig 

tidigare har så många utrikes födda haft ett jobb att gå till, sedan 2006 har drygt 150 000 

invandrare fått ett nytt jobb i Sverige. Det kan jämföras med antalet sysselsatta totalt sett, som 

har ökat med drygt 220 000 mellan 2006 och 2012. Över 70 000 företag är startade av utrikes 

födda, var tredje läkare, och var fjärde tandläkare i Sverige är utrikes född (SCB, 2011). Det 

välfärdssamhälle som Sverige har i dag, framförallt inom vårdsektorn, skulle inte klara sig utan 

den arbetskraft som den utrikes födda befolkningen står för (DN, 2011). Det finns även statistik 

på att fler sysselsatta utrikes födda har gått om inrikes födda i medelarbetstid per vecka, och även 

att heltidarbeten bland utrikes födda har ökat med 1,9 procent jämfört med 1,2 procent bland 

inrikes födda (Svenskt Näringsliv, 2012).  

Det kvarstår dock skillnader i sysselsättning bland utrikes- och inrikes födda och utanförskapen 

är ett växande problem. Sex av tio svenskar anser att Sverige gynnas av invandringen men att det 

finns problem inom integrationen (Örstadius, 2015b). Problematiken med den tidigare 

forskningen som finns tillgänglig är att den generaliserar invandrare i Sverige, det är svårt att hitta 

material där den enskilda individen får sin röst hörd. Det är vanligt att se invandringen i sig som 

problemet, istället för att försöka reda ut det verkliga problemet och fokusera på de resurser 

invandrare kan bidra med till samhället (Demibag-Sten & Norberg, 2012; Mattmar, Holmin & 

Olofsson, 2014). Genom att fokusera på individers historia kommer följande undersökning 

försöka gå bortom det föregivet tagna och peka på sprickorna i den ofta förenklade bilden av 

invandrare och integrationen på arbetsmarknaden.  
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1.1 Syfte  

Dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle och integrationen av invandrare har därmed blivit 

en viktig fråga. Framför allt integrationen på arbetsmarknaden. Sett till statistiken är det större 

andel inrikes födda svenskar som är aktiva på arbetsmarknaden jämfört med utrikesfödda. 

Utrikesfödda förefaller ha svårare att få anställning inom de områden de vill och anser sig ha rätt 

kompetens och utbildning inom. Syftet med den här studien är att undersöka om invandrare 

själva upplever några problem med integrationen på den svenska arbetsmarknaden, och vilka 

dessa problem kan vara.  

1.2 Frågeställning 

För att stärka syftet med studien kommer följande frågeställningar att besvaras; 

 Hur upplever invandrare sin grad av integration på den svenska arbetsmarknaden? 

 Anser invandrare att deras utländska bakgrund påverkar deras arbetsliv?  

 Anser invandrare att det finns något problem med integrationen på den svenska 

arbetsmarknaden?  

2 Begreppsdefinition 

I följande avsnitt presenteras definitioner av viktiga begrepp som används i denna uppsats. 

Begreppen presenteras utifrån tidigare forskning och statliga konventioner.  

2.1 Begreppet invandrare 

I detta arbete kommer begreppet invandrare definiera personer med utländsk bakgrund som är 

folkbokförda i Sverige. (Regeringskansliet, 2000:43, s. 20-23; SCB, 2009 s. 90-91). 

En definition av invandrare gjord av SOU från 1971 lyder följande; 

I det allmänna språkbruket använder man benämningen invandrare om i Sverige bosatta personer av 

utländsk härkomst, framför allt då sådana som har kommit till Sverige efter andra världskriget. Till 

invandrarna räknas vanligen även i Sverige födda utlänningar. Ibland avser man med invandrare alla 

i Sverige bosatta utländska medborgare, ibland räknar man även in naturaliserade svenska 

medborgare. Det är svårt att på ett entydigt sätt definiera begreppet invandrare. (Regeringskansliet, 

2000:43, s.19).  

Begreppet invandrare är komplicerat och en definition är svår att fastställa då ordet idag används 

på flera olika sätt både i offentliga sammanhang och i det vardagliga språket. En definition kan 

baseras på sakliga förhållanden som födelseland och medborgarskap. Definitionen kan även 
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grundas av subjektiva kategoriseringar av människor genom uppfattning av sin egen identitet eller 

uppfattningen av andra individer som invandrare (Regeringen, 2001/02:129, s. 12). En definition 

av invandrare som används och är accepterad i de mesta delar av världen är; ” En invandrare är 

en person som flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid eller 

permanent.” (Regeringskansliet, 2000:43,s.31).  

 

Invandrare kan definieras olika beroende på vem man frågar, det är svårt att uttala sig om vem 

som är invandrare i det mångkulturella Sverige när det fattas en specifik beskrivning av vilka som 

anses vara invandrare. Enligt Regeringskansliet (2000:43, s, 20) kan man gå efter vissa kriterier en 

person anses inneha för att kategoriseras som invandrare såsom medborgarskap, födelseland, 

vistelsetid i landet, familj och språkkunskap (Regeringskansliet, 2000:43, s. 21). I denna studie har 

forskarna valt att använda begreppet invandrare då det i många av de tidigare forskningar inom 

integration har använts samma begrepp och forskarna anser att ordet passar i en studie som 

denna.  

2.2 Begreppet integration 

Definitionen av begreppet integration enligt SOU 2004:048 lyder följande; ”den process genom 

vilka etniska och kulturella minoriteter inlemmas i samhället.” Det betyder att samtidigt som 

invandrare deltar i sitt nya hemlands traditioner och värderingar, så försöker de även behålla sina 

egna från sitt urspungsland. (SOU 2004:048, s. 206). 

Enligt SOU (2004:048) avser begreppet integration ett system, med olika individuella faktorer och 

element. Använder man detta perspektiv på den samhällsvetenskapliga delen av integration, alltså 

integration av invandrare avser då begreppet samhället som ett system (SOU 2004:048, s. 221). 

De olika faktorerna i systemet kan vara till exempel kommuner, städer, olika institutioner, 

organisationer och minoritetsgrupper. Det kan däremot aldrig vara individuella personer. Inom 

detta synsätt är det inte individen i sig som är integrerad, utan samhället som system. Detta är 

inget märkligt, då man till exempel även använder segregation som ett systembegrepp för ett visst 

område eller ort, och inte för att förklara en individ. En förklaring till den sociala 

sammanhållningen i ett samhälle är arbetsdelningen, den leder till yrkesmässig skillnad men den 

sammanlagda helheten av alla olika arbeten i arbetslivet blir ändå en form av integration. 

Eftersom väldigt komplicerade beroendeförhållanden av varandra som individer utvecklas i ett 

fungerande system med arbetsfördelning (SOU 2004:048, s. 222).    
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Det finns inte direkt någon officiell definition av integration inom EUs medlemsländer, dock 

fastställdes en samling ”Gemensamma grundläggande principer om integration”. I denna samling 

beskrivs integration som en rörlig tvåvägsprocess, där en ömsesidig anpassning mellan invandrare 

och inrikes födda måste fungera för bästa resultat. Alla EU länder pekar på att de grundläggande 

principerna som språkutveckling, utbildning, sysselsättning, lika tillgång till tjänster och politiskt 

deltagande är några av de viktigaste punkterna i en lyckad integrationspolitik (Wiesbrock, 2013, 

s.5). 

2.3 Begreppet Humankapital 

OECD’s definiering av begreppet humankapital är följande; ”de kunskaper, färdigheter, 

kompetenser och egenskaper som ingår i individer som underlättar skapande av personliga, 

sociala och ekonomiska välfärd” (Keeley, 2007, s.29). 

Begreppet humankapital kan spåras tillbaka till 1700-talets ekonom Adam Smiths. Smiths teori 

var att marknadsekonomin inte drevs av en kollektiv massa utan av kunskaper och förmågor 

bland samhällets invånare. Smith menade att alla individers kapasitet var ett slags kapital. Det 

skulle emellertid ta ända till början av 1960-talet tills termen började användas som ett 

ekonomiskt begrepp. Flertaler ekonomer, som Theodor Schults, införde ordet kapital som en 

nationalekonomisk term för att förklara sammanbandet mellan utbildning och kunskap med 

ekonomisk tillväxt. Smith och Schultz menade att de individer som investerade i utbildning 

bygger upp sitt eget kapital som i sin tur kan leda till långsiktig avkastning. Humankapital avser 

inte endast den kunskap man skaffar genom utbildning och yrkeserfarenhet utan även individers 

egna medfödda talanger och färdigheter. Näringslivet har en snävare syn på humankapital och ser 

huvudsakligen en individs kompetenser som är relevanta för ett specifikt yrkesområde (Keeley, 

2007, s.26-29).  

3 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras innebörden och utvecklingen av integrationspolitiken i Sverige och 

vidare hur integrationen på arbetsmarknaden är konstruerad.  

3.1 Invandringen till Sverige 

I Sverige finns människor från världens alla hörn representerade. Redan 2002 hade över en 

miljon människor invandrat till Sverige. Detta är en dramatisk ökning om man ser över tid, då det 

år 1950 bara fanns 200 000 invandrade personer i Sverige. Invandringen till Sverige har varierat 
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kraftigt under årens lopp, så även anledningen till att människor valt att invandra till Sverige 

(SOU 2010:16, s.27). 

 Invandringen till Sverige under 1960-talet bestod främst av människor från Finland, men även 

människor från södra Europa. Dessa människor flyttade till Sverige för att arbeta och klassades 

därför som arbetskraftsinvandrare. När efterfrågan på arbetskraften minskade, samtidigt som 

reglerna för invandring blev hårdare ledde detta till att invandringen bytte karaktär från 

arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring. Mellan 1970 och 1980 flydde stora mängder 

människor från Mellanöstern till Sverige, och under 1990-talet anlände även många flyktingar från 

före detta Jugoslavien och Somalia (SOU 2010:16, s.27). I dagsläget invandrar människor främst 

till Sverige på grund av skyddsbehov, men även på grund av att de har anhöriga i Sverige. Sverige 

var under första halvåret 2014 ett av de fyra länderna i världen som tagit emot flest asylsökningar, 

28 500 personer sökte då asyl i Sverige (UNHCR, 2014, s.11).  

3.2 Från invandrarpolitik till integrationspolitik 

De senaste åren har integrationen i Sverige kommit att bli ett av de viktigaste ämnena på den 

politiska dagordningen. Integration är en högprioriterad fråga bland politiker men även bland 

Sveriges befolkning.  Flytta till begreppsdefinitionen av integration istället? 

Sverige insåg tidigt betydelsen med en fungerande integration och redan i mitten av 1960-talet 

infördes de första åtgärderna med att underlätta nyanländas anpassning till det nya landet. År 

1968 bestämdes att invandringen till Sverige skulle regleras, i och med detta skulle en 

levnadsstandard lik de inföddas nås. Åren därefter införde regeringen nya riktlinjer för 

integrationspolitiken; jämlikhet, valfrihet och samverkan. I och med de nya riktlinjerna övergavs 

den tidigare assimilationspolitiken som Sverige haft. Vikten av ett mångkulturellt samhälle där 

individer integreras sattes istället på agendan. Därmed var underlaget till dagens 

integrationspolitik inrättat. Målet var att underlätta invandrares anpassning till det nya samhället 

genom att stödja individerna men utan att tvinga dem att överge sin ursprungliga kultur 

(Regeringen, 1997/98:16).  

Hösten 1997 beslutade regeringen att ändra Sveriges invandrarpolitik till integrationspolitik, med 

propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden- från invandrarpolitik till integrationspolitik” 

(prop.1997/98:16).  Med det nya beslutet kom politiken att utformas av Sveriges mångkulturalism 

och olika etniciteter, invandrare ska få samma stöd och demokratiska värden som vilken annan 

etnisk svensk, samt ett förebyggande mot främlingsfientlighet och diskriminering (Regeringen, 
2001/02:129).   
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En rad åtgärder skulle tas i verkan enligt regeringen (2001/02:129) för att utveckla integrationen 

och nå de mål som eftersträvades; att alla som bor i Sverige har likadana rättigheter och 

möjligheter, oavsett etnicitet och bakgrund. Några av de viktigaste punkterna i den nya 

integrationspolitiken blev då; arbete och försörjning, utbildning och språkkunskaper och att 

motverka segregation inom bostadsområden. Den nya politiken hade etniskt mångfald som 

utgångspunkt, och en ny syn på att hela samhället måste sammarbeta för en lyckad 

integrationspolitik ska kunna uppnås. (Wiesbrock, 2013, s.7).  

Sedan integrationspolitiken infördes 1997 har den ständigt varit i utveckling, den senaste i raden 

av åtgärder är etableringsreformen som trädde i kraft år 2010. Etableringsreformen ska underlätta 

och påskynda invandrare och nyanländas etablering på arbetsmarknaden, samt öka 

sammanhållningen i Sverige genom att skapa fler jobb och minska klyftorna på 

arbetsmarknaden(Regeringen, 2009/10:60, s.61). Etableringsreformen omfattar alla nyanlända 

med uppehållstillstånd i ålder 20-64 år, samt nyanlända i åldern 18-19 utan föräldrar i Sverige, och 

även anhöriga som ansökt om upphållstillstånd (Arbetsförmedlingen, 2015). I regeringens reform 

presenteras fyra områden; 1) jobb snabbt genom språk, utbildning, validering och bostad, 2) 

utbildning i skola och förskola, 3) alla kommuner ska bidra i mottagandet, 4) det civila samhället 

har en nyckelroll. Dessa punkter anses vara de viktigaste för att nyanlända så snabbt som möjligt 

ska etableras och integreras i det nya samhället (Regeringen, 2015).  

3.3 Invandrarna och arbetsmarknaden 

Generellt sett är sysselsättningsgraden hos invandrargrupper tjugo procent lägre än hos inrikes 

födda svenskar (Tegsjö, 2004, s.75-77). Enligt Tegsjö (2004) är det tydligt att människor som 

invandrat från närbelägna länder till Sverige har en högre benägenhet att jobba än människor som 

kommer från länder bortom Europa. Vad som även är viktigt, och enligt statistiken spelar stor 

roll för vilka chanser invandrare har på den svenska arbetsmarknaden är tiden en individ 

spenderat i Sverige. Desto längre tid en individ varit i Sverige, desto större chanser anses 

individen ha att få en sysselsättning. Av Sveriges 4,1 miljoner förvärvsarbetande människorna år 

2003 var nästan 540 000 personer med utländsk bakgrund, vilket är 13 procent av det totala 

beloppet förvärvsarbetande. Statistik visar att detta innebär att 185 000 personer med utländsk 

bakgrund skulle kunna ha en anställning på den svenska arbetsmarknaden. Detta gäller då om 

personer med utländsk bakgrund hade haft samma förvärvsintensitet som etniska svenskar på 

arbetsmarknaden (Tegsjö, 2004, s.75-77).  
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Den offentliga arbetsfördelningen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten drivs och 

ansvaras av Arbetsförmedlingen. För att nyanlända invandrare så snabbt och effektivt som 

möjligt ska etableras på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen ett ansvar att förse dem med 

den hjälp de behöver. Arbetsförmedlingen ska förse individer med en individuellt anpassad 

aktivitet baserat på yrkeskompetens och kunskap (SOU, 2008:58. s. 231-232). 

4 Tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och utredningar som är relevanta för en fördjupning 

av studien om integration på den svenska arbetsmarknaden. 

4.1 Olika förutsättningar och bostadssegregation 

När det kommer ett stort antal människor från låginkomstländer med lågt humankapital till 

Sverige kan det bli problem. I dagens Sverige finns knappt några jobb där ingen eller lite 

utbildning krävs. Sverige är idag ett välutvecklat land med en högutbildad befolkning vilket även 

avspeglar sig på arbetsmarknaden. Många av de invandrare som väljer att bosätta sig i Sverige har 

utbildning och erfarenhet men den är i många fall inte likgiltig med den svenska, vilket leder till 

svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och att en anställning i många fall uteblir. Bland 

utrikes födda personer i Sverige var arbetslösheten år 2012, 15.9 procent jämfört med inrikes 

födda som låg på endast 6.4 procent (Segerfeldt, 2013, s.4-12). Svårigheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden leder i många fall till arbetslöshet eller att invandrare ofta hamnar i så kallade 

atypiska arbeten. Atypiska arbeten är tillfälliga anställningar och korta deltidsanställningar inom 

yrkesområden som i många fall kräver få eller inga tidigare kunskaper. Atypiska arbeten bör inte 

enbart ses som något negativt, då det ger individen en chans till försörjning och ett utökat 

humankapital. Dock innebär ett atypiskt arbete en osäkerhet för individen då lönenivån i många 

fall är lägre, arbetslöshetsrisken stor vilket skapar oro inför en oviss framtid. Atypiska arbeten kan 

även ha en negativ effekt på samhället, de kan öka segregationen på arbetsmarknaden då det 

oftast är en viss grupp av individer inom dessa yrkesområden (Jonsson & Wallette, 2001, s.153-

156).  

I dagens Sverige tenderar debatten att behandla invandrare som en homogen grupp individer, 

detta är ett problem då alla människor är olika. Det finns invandrare som är högutbildade från 

välfärdsländer samtidigt som det finns invandrare utan utbildning från fattiga 

utvecklingsländer(Segerfeldt, 2013,s.5). I Sverige är 31 procent av arbetande invandrare 

överkvalificerade för sitt yrke i jämförelse med enbart 11 procent bland inrikes födda (Wiesbrock, 
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2013, s.17). Enligt Strömberg et.al (2014, s.646) är kontakten en invandrare får med inrikes födda 

när de bosätter sig i ett nytt land mycket viktig för individens integration. En invandrare som 

bosätter sig i ett område där majoriteten är svenskar påskyndar integrationsprocessen och är en 

positiv egenskap när de söker sig ut på arbetsmarknaden. Vidare enligt Strömberg et.al påverkar 

området en invandrare bor i hur väl denne blir accepterad i arbetsgruppen, då det byggs upp en 

sorts gemenskap genom bostadsområde.  

I Sverige är boendesegregationen ett problem, många nyanlända invandrare blir placerade i 

invandrartäta områden där få inrikes födda bor (Strömberg et.al, 2014, s.648). Störst grupper av 

invandrare finns att hitta i Sveriges storstäder, där de ofta bosätter sig utanför statskärnan. 

Eftersom flest jobb är koncentrerade till innerstaden blir stora grupper invandrare ofta fast i 

områdena utanför och chansen att nå ut till innerstaden sjunker (Sjögren & Zenou, 2007a, s.11). 

Segregation är ofta negativt korrelerad med ekonomisk status; invandrare med låg 

sysselsättningsgrad är ofta mer segregerade från inrikes födda och invandrare som arbetar 

tillsammans med enbart andra invandrare tjänar generellt mindre än de invandrare som har 

inrikes födda kollegor (Åslund & Skans 2002, s.471). Enligt Åslund & Skans (2002, s.482) är 

segregationen på arbetsmarknaden mer utpräglad i storstäder än på mindre orter i Sverige. Detta 

är av största sannolikhet på grund av att det finns större utrymme för isolering inom alla de olika 

yrkesområdena i de större städerna. 

Den bristande ekonomin invandrare tenderar att ha gör dock att möjligheten att kunna bosätta 

sig i ett annat område försämras vilket också påverkar chansen att få ett arbete utanför individens 

bostadsområde. I vissa fall spelar det roll för arbetsgivare var de anställda bor, då de anser att en 

lång distans till arbetsplatsen kan påverka arbetet negativt genom frånvaro eller förseningar. 

Människor som lever i invandrartäta bostadsområden kan uppleva stigmatisering på 

arbetsmarknaden då arbetsgivare och kollegor har en viss föreställning om att samspelet mellan 

svenskar och invandrare inte kan fungera. I många fall tenderar de individer som bor i 

invandrartäta områden att bli fast där, både när det gäller bostad och jobb (Strömberg et.al 2014, 

s.648-650). 

Invandrare bedöms vara särskilt utsatta för att inte kunna vara självförsörjande, i allmänhet anses 

därför invandrare i högre grad använda sig av socialbidrag. Forskning visar att en enskilds 

individs framgång på arbetsmarknaden påverkas av den miljö denne bor och arbetar i men även 

av kunskapen bland medmänniskorna. En invandrare som lever bland många andra som livnär 

sig på socialbidrag tenderar att göra likaså. Det är en sorts social norm som ska följas för att få 
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tillhöra en viss grupp. Tidigare s tudier visar att uppväxtmiljö och bostadsområde har stor 

påverkan på en individs utbildning, arbetslöshet och socialbidragsberoende (Sjögren & Zenou, 

2007a, s.14).  

4.2 Humankapitalteorin och Roy-modellen 

En av utgångspunkterna i uppsatsen utgår från humankapitalteorin, denna teori förklarar 

individers framgång på arbetsmarknaden till deras produktiva egenskaper, färdigheter, kunnande 

och tillgång till information och nätverk. Dessa egenskaper och kunskaper kan vara egenlärda 

eller förvärvade (Sjögren & Zenou, 2007a, s.11). Humankapitalteorin används ofta inom studier 

på integration och i undersökningar inom arbetsmarkanden. Teorin passar att användas i denna 

uppsats om integration då den demonstrerar hur viktigt en individs humankapital kan vara för att 

integreras på bästa möjliga sätt i samhället och på arbetsmarknaden. Och även om utrikesföddas 

humankapital faktiskt tas i akt i det nya landet. Borjas (1999, s.2-3; 11- 14) menar att inrikes födda 

i värdlandet drar nytta av invandring så länge invandrare och inrikes födda skiljer sig i deras 

produktiva begåvningar. På detta sätt menas att det är en fördel ju större skillnad det är på 

begåvningar mellan inrikes födda och utrikesfödda på arbetsmarknaden, då en utrikesfödd kan 

komplettera med dessa egenskaper inom ett område där det saknas kompetens. Detta leder enligt 

Borjas till en stabil arbetsmarknad där alla kan ta del och få använda sitt humankapital (Borjas, 

1999, s.2-3; 11- 14). 

 

Enligt Sjögren & Zenou, (2007a, s.12) finns ett starkt samband mellan skälen till invandring, 

ursprungsland och en invandrad individs humankapital. Det är viktigt att ha i åtanke vilka skäl 

som kan orsaka en flytt, vilka faktorer som påverkar valet av land att flytta till och vem som väljer 

att flytta. Det är skillnad på om man har valt att flytta och bosätta sig i ett land på grund av 

arbetsmarknadsskäl eller om man varit tvungen att fly sitt hemland på grund av krig, oro och 

förföljelse. I många fall kan en migration vara en investering i en individ och dess familjs 

humankapital, i andra fall kan det ha en negativ påverkan. Vem det är som väljer att flytta kan 

fångas inom ramen av den så kallade Roy-modellen. Den ursprungliga Roy-modellen framtagen 

av A.D Roy handlar om individers yrkesval, men parallellen till val av land är tydlig. Enligt 

modellen väljer individen att bosätta sig i det land där de anser sig ha störst avkastning av sitt 

humankapital, vilket leder till att det land som har mest faktorer som lockar en individ att kunna 

använda sitt humankapital därmed attraherar flest individer och ger dem störst möjlighet till 

framgång (Sjögren & Zenou, 2007a, s.12; Borjas, 1999, s.13-17).  
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4.3 Diskrimineringsteorier 

Teorier angående diskriminering är betydelsefull att använda i denna undersökning om 

integration. Forskare menar att det är svårt att fastslå en viss teori inom diskriminering. Det är 

snarare en samling av olika teorier som innehåller vissa slags orsaker och perspektiv som kan ses 

som diskriminering. Diskrimineringsteorier kan bidra till en bättre förståelse till varför invandrare 

upplever problem med att komma in på arbetsmarknaden eller att nå vissa positioner, och varför 

vissa individers humankapital nedvärderas på arbetsmarknaden.   

 

I Sverige finns en slags uppdelning av befolkningen, det finns ”svenskar” och så finns det 

”invandrare”. Skillnader mellan människor uppstår då inställningar till individer skiljer sig baserat 

på individers utseende och nationella ursprung (SOU, 2006:79, s.11; 46). ”Svenskar” ses redan 

som integrerade i samhället, det är ”invandrarna” som inte är integrerade och måste bli det 

genom att få hjälp från ”svenskar” (SOU, 2006:79, s.11). Det blir ett samhälle som kategoriserar 

befolkningen som ”vi och dem”. Det är svårt för en invandrare att uppnå de kriterier det innebär 

med att vara ”svensk”. Svenskheten är i de flesta fall utom räckhåll för ”de andra”, invandrarna, 

då de måste integreras och få tillträde till att vara ”svensk” av svenskarna själva. Vilket i de flesta 

fall inte händer, inställningen till att invandrare kommer att anamma svenskhet fullt ut är mycket 

små bland etniska svenskar. Allt detta i sig säger en del om varför integrationen i Sverige har 

hamnat i en återvändsgränd (SOU, 2005:41, s.7-12).  

 

Diskriminering på arbetsmarkanden kan yttra sig genom att individer får lägre lön på grund av 

etnicitet, religion, kulturell bakgrund eller liknande. Diskriminering är även att individer blir 

utelämnade under en rekryteringsprocess fastän de har likvärdiga eller bättre kvalifikationer som 

andra sökande. En studie gjord 2007 visar att individer med ett utländskt namn bara har hälften 

så stor chans som en individ med ett svenskklingande namn att bli kallad till arbetsintervju 

(Sjögren & Zenou, 2007b, s.19). En slags form av diskriminering är statisk diskriminering. Detta 

syftar till tillfällen då individer diskrimineras av arbetsgivare på grund av arbetsgivarens bristfälliga 

kunskap om individens bakgrund. En brist på information om individens etnicitet eller kulturella 

bakgrund kan leda till att arbetsgivaren förlitar sig på grupptillbehörighet och rykten om hur 

individer tillhörande denna grupp ”ska” vara och förlitar sig på dessa förutfattade meningar 

(Sjögren & Zenou, 2007b, s.13-14). Det finns olika former av diskriminering och den delas oftast 

upp i de tre kategorierna; strukturell, individuell och institutionell (SOU 2005:41, s.31).  
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Strukturell diskriminering 

Strukturell diskriminering syftar på majoritetssamhällets maktstruktur och institutionella ordning 

som oavsiktligt diskriminerar eller rangordnar en grupp av samhällets individer baserat på annan 

etnisk bakgrund (SOU, 2006:79, s.47-48). Det blir en negativ särbehandling av ”de andra”, fastän 

det i vissa fall inte är menat att diskriminera någon, sker det ändå genom att indirekta former av 

behandling av vissa individer och grupper har normaliserats av samhället (SOU, 2005:41, s.32).  

Individuell diskriminering 

Med individuell diskriminering menas enskilda individers attityd gentemot något. Vissa 

handlingar och värderingar av en individ som riktas mot specifika grupper i samhället (SOU, 

2006:79, s.48). Individuell diskriminering kan ske från båda håll, alltså är det inte endast individer 

från den dominerande majoritetsgruppen som diskriminerar utan även den underordnade 

gruppen (SOU, 2005:41, s.31) Individuell diskriminering på arbetsmarknaden är troligtvis den 

vanligaste, både från arbetsgivare och kollegor. En anställning kanske blir förbisedd på grund av 

att arbetsgivare inte känner tilltro till en viss etnisk grupp, eller att denne hellre vill arbeta 

tillsammans med etniska svenskar (SOU, 2006:79, s.48).  

Institutionell diskrimination 

Institutionaliserade diskriminering innebär ett rutinmässigt, systematiskt och bestående 

fråntagande av respekt och värdighet av vissa grupper i samhället. Det innebär även exkludering 

från möjligheter, privilegier och positioner, som annars är tillgängliga för individer av den 

dominerande majoritetsgruppen. Denna form av diskriminering kan uppstå när den dominanta 

gruppen automatiskt och oreflekterat tillämpar gällande organisatoriska och institutionella regler, 

lagar och arbetsmetoder (SOU, 2005:41, s.31-32). Institutioner så som arbetsplatser, skolor och 

organisationer är där det oftast talas om att institutionell diskriminering pågår. Diskrimineringen 

kan uppstå då rutinmässiga handlingar baserade på fördomar och förutfattade meningar om 

olikheter mellan etniciteter eller kulturella bakgrunder (SOU, 2006:79, s.48).  
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5 Metod och Material 

I följande avsnitt diskuteras metoden som används i denna studie. Vidare förklaras vilket material 

som har samlats in och hur forskningsetiken har använt under undersökningen.  

5.1 Kvalitativt angreppssätt  

Undersökningen som gjorts är en kvalitativ fallstudie. Fallstudier används ofta inom 

samhällsforskning, tillsammans med andra forskningsmetoder (Denscombe, 2009, s.59-64; 

Ejvegård, 2003, s.33) vilket är just vad denna undersökning kommer att göra.  Genom att utföra 

en fallstudie fokuserar forskarna i detta fall på en mindre grupp som undersöks på djupet för att 

få en mer detaljerad kunskap än vad som kan fås genom andra tillvägagångsätt (Patel & 

Davidsson, 2011, s.56-57). En liten del av ett större problem undersöks noggrant för att sedan 

kunna beskriva hur verkligheten ser ut, utan att behöva ta sig an hela det stora problemet men 

samtidigt få fram ett resultat som representerar den verkliga problematiken (Ejvegård, 2003, s.33).  

Fördelen med att göra en fallstudie är att ett fåtal utvalda personer i ett större sammanhang är 

kärnan i undersökningen vilket leder till en mer personlig och djup kunskap inom ämnet 

(Denscombe, 2009, s.71).  

5.1.1 Insamlingsmetod 

Då den här studien syftar till att utforska hur invandrare upplever integrationen på 

arbetsmarknaden eftersöks förståelse genom att undersöka invandrares egna upplevelser på 

arbetsmarknaden. Valet av metod för att samla in material föll därför på att utföra 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer ger forskarna möjlighet att vara flexibla 

under intervjuns gång för att få en så djup och givande diskussion med respondenten som 

möjligt. Respondenten får möjlighet att berätta och utveckla sina svar vilket kan ge mer 

information än vid en strukturerad intervju (Denscombe, 2009, s.233-235). Enligt Svensson & 

Starrin (1996) är en kvalitativ intervju ett korrekt medel för att identifiera eller upptäcka icke 

kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller betydelser. Genom att använda 

sig av en kvalitativ intervju är man intresserad av att försöka upptäcka vad det är som sker, 

snarare än att utforska omfattningen av någonting som är bestämt på förhand (Svensson & 

Starrin, 1996 s.58).  

Enligt Svensson & Starrin (1996) utgår den kvalitativa intervjun från ett antagande om att man 

inte från början kan veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla. Den här metoden kräver 

att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp vad som kan vara lämpligt för det centrala 

syftet med undersökningen (Svensson & Starrin, 1996, s.59). 
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5.2 Planering och genomförande 

5.2.1 Urval 

Urvalet av respondenter till undersökningen genomfördes genom ett strategiskt urval. 

Egenskaperna och kunskaperna hos individerna var det viktigaste för att kunna besvara 

forskningsfrågan (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.152). De valda respondenterna har 

betydelsefull erfarenhet och upplevelser som är viktiga för att få en djupare kunskap inom det 

valda ämnet. Det strategiska urvalet bestod av individer som är bekanta till forskarna, de var i 

förväg utvalda då de har kunskap som forskarna vet är användbar. En av strategierna när urvalet 

gjordes var att få en så bred variation som möjligt bland respondenterna, därför valdes individer 

med olika etnicitet, ålder, bakgrund och yrkeserfarenhet (Denscombe, 2009, s.251). 

Respondenterna är bosatta i olika städer och kommuner i Sverige med skillnad på invånarantal 

och storlek. Tre av respondenterna är bosatta i en mindre stad i Mellansverige, medan resterande 

respondenterna är bosatta runt om i några av Sveriges större städer.  

Tio respondenter har strategiskt valts ut av forskarna, respondenterna är i arbetsför ålder och 

består av både kvinnor och män. Den viktigaste egenskapen hos respondenterna är att de är 

födda i ett annat land än Sverige och därmed varit med om integration i olika grader. Valet av tio 

respondenter stöddes först och främst av den tid som var utsatt för undersökningen. Tio 

respondenter skulle hinnas med och allt material skulle hinna granskas och bearbetas noggrant 

inom tidsramen för studien. Tio respondenter är ett bra antal individer att inkludera i 

undersökningen då de får representera en liten del av en större grupp i samhället. Valet att 

använda både kvinnor och män grundade sig delvis i ett intresse om genusperspektiv påverkar 

integration. Genom att följa vetenskapsrådets forsknings etik och av respekt till respondenternas 

identitet har alla respondenter fått ett fingerat namn i uppsatsen.  

Respondenter 

Omed, man, 28 år, studerande och vårdare, född i Palestina, bott i Sverige i 21 år. 

Nermin, man, 25 år, projektkordinator, född i Bosnien Hercegovina, bott i Sverige i 22 år. 

Yousef, man, 25 år, arbetslös, född i Etiopien, adopterad till Sverige vid 1 års ålder. 

Ebo, man, 27 år, student och lagerarbetare, född i Burundi, bott i Sverige i 10 år. 

Munir, man, 25 år, lagerarbetare, född i Irak, bott i Sverige i 23 år. 
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Rana, kvinna, 29 år, elevassistent, född i Irak, bott i Sverige i 27 år. 

Belma, kvinna, 32 år, undersköterska, född i Kosovo, bott i Sverige i 15 år. 

Anna, kvinna, 22 år, projektledare, född i Litauen, bott i Sverige i 10 år. 

Irina, kvinna, 58 år, läkare, född i Ukraina, bott i Sverige i 13 år.  

Larissa, kvinna, 26 år, undersköterska, född i Kosovo, bott i Sverige i 24 år. 

5.2.2 Intervjuguide 

Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide med färdiga frågor utformade efter 

frågeställningarna i studien. Alla respondenter fick samma frågor under intervjuerna för att få 

fram den information som eftersöktes (se bilaga 1). Intervjuguiden är uppdelad i kategorier med 

olika områden som ansågs vara relevanta för studien. Intervjuerna inleddes med en kort 

bakgrundsdel för att få igång samtalet med respondenten.  Efter grundläggande frågor fortsätter 

guiden med huvudämnet; integration på arbetsmarknaden. Det är i denna del störst fokus ligger, 

frågorna är så öppna som möjligt för att ge respondenten chans att berätta så fritt som möjligt 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.157). Inga ledande frågor användes under intervjuerna då 

sådana frågor har en tendens att påverka respondenternas svar och därmed resultatet och 

validiteten i undersökningen. Ett enkelt språk med korta och konsista frågor användes för att 

undvika missförstånd och underlätta för respondenten (Patel & Davidsson, 2011, s.77-78). 

Intervjufrågorna var uppdelade i fyra tematiska kategorier; bakgrund, integration, humankapital 

och integrationens framtid. Detta för att ha en tydlig struktur under intervjun, och för att 

underlätta vid transkribering. En pilotstudie av frågorna utfördes innan de användes till 

intervjuerna för att pröva att de fungerade bra och gav en givande diskussion och för att forskrna 

skulle kunna justera och omformulera frågorna.  

5.2.3 Genomförande av intervju 

Tio respondenter intervjuades vid enskilda tillfällen under våren 2015 via personligt möte eller 

över telefon. Dessa möten ägde rum på en avtalad plats där respondenten kände sig trygg, och 

utan för stora störningsmoment. Intervjuer har flera fördelar, ett samspel mellan forskare och 

respondent sker där både tal, ansiktsuttryck och kroppsspråk är viktiga (Denscombe, 2009, 

s.235). Då en del av de strategiskt utvalda respondenterna inte är bosatta på samma ort som 

forskarna eller på grund av tidsbrist inte kunde mötas upp för intervju genomfördes istället 

telefonintervju. Innan avtalat möte eller telefonintervju skickades ett missivbrev (se bilaga 2) via 

mail till respondenterna för att förklara syftet med undersökningen och varför just denne 
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respondent ansågs kunna tillföra värdefullt material till undersökningen. I missivbrevet 

klargjordes även att undersökningen följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer och att 

respondenten när som helst under intervjun eller efteråt kan dra sig ur undersökningen. Etik är 

en viktig del i en studie och forskarna har i denna undersökning lagt stor vikt på etik och att följa 

de regler som finns. Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.5) har samhället, och individerna i samhället 

ett väl berättigat krav på att bedriva forskning inom aktuella och relevanta områden, detta medför 

också det faktum att forskningen bör hålla hög kvalité. Under studiens gång har forskarna följt 

Vetenskapsrådets (2002, s.7-14) huvudkrav på forskning där informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är viktiga delar att inkludera i en 

undersökning som inkluderar intervjuer. Dessa krav syftar till att alla deltagande respondenter ska 

informeras om undersökningen, deras rättigheter i och med deltagande och att de samtycker till 

att delta. Forskarna har även följt kraven på att allt insamlat material avrapporteras och hanteras 

på ett konfidentiellt sätt och att det endast kommer att användas i forskarnas undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12-14).   

Alla intervjuer spelades in för att få en fullständig dokumentation av samtalet och för att 

underlätta vid transkribering. Alla respondenter fick godkänna inspelningen innan den påbörjades 

och informerades om att allt material handskas konfidentiellt och kommer endast att användas 

för detta forskningssyfte (Denscombe, 2009, s. 259; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.162-

163).  

Forskarna hade i åtanke hur viktigt kroppsspråk, tonläge och attityd är vid intervjuer och hur lätt 

sådana faktorer kan påverka respondenten. Därför intog forskarna en så neutral roll som möjligt 

för att inte påverka respondenternas tankar och åsikter. Under telefon intervjuerna låg betydelsen 

mer på kommunikationen via talet, då inget möte ansikte mot ansikte ägde rum. Vid 

telefonintervjuerna skedde alltså inte samma samspel mellan intervjuare och respondent som vid 

ett möte; gester, uttryck och kroppsspråk kunde inte noteras. Stor vikt lades därför på att lyssna 

noga på röstläge och förändringar i tonläge. Enligt Novick (2008, s.2-4) är det inte så stor skillnad 

på en intervju över telefon eller via möte. I vissa fall kan till och med en telefon intervju ge mer 

material än vid ett möte, eftersom respondenten kan vara hemma i trygghet och känner mindre 

press över sin prestation. Negativa konsekvenser av en telefonintervju kan dock vara att 

respondenten befinner sig i en miljö som inte passar för intervju och därmed blir distraherad av 

annat eller att samtalet drabbas av störningar, och som tidigare nämnt, avsaknaden av 

kroppsspråk.  
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Intervjuguiden följdes under intervjun men eftersom det är en semistrukturerad intervju uppstod 

även spontana följdfrågor vilket gav en givande diskussion och upplysning. I de fall som 

respondenten tvekade eller svävade ut för mycket från ämnet var det intervjuarens uppgift att 

guida tillbaka respondenten till det aktuella ämnet och fokusera på undersökningen (Svensson & 

Starrin, 1996, s.65). Tiden för intervjuerna varierade beroende på hur snabbt samtalet kom igång 

och hur mycket respondenten hade att dela med sig av. Medeltiden för intervjuerna låg mellan 30 

till 40 minuter, med undantag för en som var kortare, runt 15 minuter och en som var längre med 

en tid på 60 minuter. Fastän det uppstod skillnader i tiden bland respondenterna ansåg forskarna 

att all information var användbar oberoende på tiden av intervjun. I den kortaste intervjun 

besvarades frågorna med kortare svar, respondenten svävade inte ut och talade om annat och 

hade helt enkelt inte så mycket information som forskarna hade hoppats på vilket resulterade i en 

kortare intervju. Den intervju som tog längst tid hade en respondent som hade mycket att berätta 

om varje fråga och som lätt svävade ut och talade om annat än det som efterfrågades, vilket i sin 

tur resulterade i en längre intervju än genomsnittet.  

Att ställa rätt frågor är viktigt för att få en lyckad intervju, men att kunna lyssna och förstå 

respondenten är ändå det avgörande. Under intervjuerna har respondenterna fått tala till punkt 

utan att avbrytas. Det har även uppstått tillfällen med en längre tystnad, detta ses dock inte som 

något negativt då det kan leda till att respondenten får en stunds betänketid och då kan ha något 

att tillägga. Det ger intervjuaren och respondenten tid att reflektera över frågan och samtalets 

gång och om det går att utveckla svaret eller frågan (Svensson & Starrin, 1996, s.66-68). Efter att 

alla frågor ställts har respondenten fått chansen att tillägga något till undersökningen som denne 

tycker forskarna har missat att ta med under intervjun (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.165). 

Vid avslut av intervjun tackas medverkande respondenter och erbjöds att ta del av det 

färdigställda arbetet och att när som helst kontakta forskarna om frågor skulle uppstå (Svensson 

& Starrin, 1996, s.53).   

5.3 Analysmetod 

Materialet som samlades in under intervjuerna genom ljudinspelning och anteckningar 

transkriberades till en analyserbar text. Där skrevs det viktigaste från intervjuerna in i textform. 

Pauser, skratt, tvekande, och konstiga meningar valdes att inte tas med i texten, då detta inte 

kändes relevant när forskarna senare skulle analysera, koda och tematisera materialet (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014, s.31). Forskarna har använt sig av tematisk analys för att studera 

materialet och jämföra mönster som hittats med data som bearbetats, men också med tidigare 

forskning och teorier inom området. Metoden kan delas in i olika steg genom analysen; reduktion 
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(kodning), presentation (tematisering) och slutsatser (summering). Detta menas att materialet 

först grovt granskas för att hitta användbart material som sedan mer noggrant ordnas för att 

slutligen kunna användas till analysen av undersöknigen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.33-

34). Efter transkriberingen av materialet påbörjades en kodning. Forskarna tog ut intressanta 

delar som var relevanta för undersökningen och som besvarade frågeställningarna. Under 

kodningen kunde mönster av vissa kategorier hittas och genom detta fastsälldes teman, i dessa 

teman finns den mest betydelsefulla informationen som samlats in under undersökningen 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.40). De teman forskarna hittade under kodningen var 

relativt enkla och tydliga att upptäcka då det redan i intervjuguiden var uppdelat i en viss ordning, 

vilket underlättade i analysen. De teman som hittades var; arbetsmarknaden, lika förutsättningar, 

bostadsområde och framtiden. När forskarna nått en stabilitet i koderna börjades analysen av vilken 

relation de olika koderna och temana har till varandra (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.40). 

Efter analysen av de olika koderna hittades en kod, eller tema som ansågs överordnad de andra 

och kunde stå för sig själv som en centralpunkt. Det var temat arbetsmarknaden, då flera 

intervjufrågor och svar kunde relateras till detta. När materialet sedan skulle behandlas och 

analyseras delades det in i de här olika temana och analyserades djupare bit för bit. Målet med 

tillvägagångssättet var att kunna presentera påståenden om och kring det analyserade materialet 

som kan fördjupa förståelsen för det här fenomenet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.40). 
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6 Resultat 

Under intervjuerna har respondenterna försökt ge sin bild av begreppet invandrare och menat att 

det är helt olika från person till person vem man anser vara en invandrare. Respondenterna har 

själva en viss syn och definition på vem som är en invandrare, och de kanske inte alltid ser sig 

själva som en del av den definitionen. Omed och Yousef ser sig som svenskar och betraktar 

Sverige som landet de kommer ifrån, vilket gör att de själva har svårt att fullt ut relatera till ordet 

invandrare. Svaret från sex respondenter var att de känner sig lite som en blandning, de ser sig 

både som svensk och som invandrare. De säger att det känns annorlunda beroende på situation 

och var i världen de befinner sig. Nermin berättar till exempel att ”När jag är utomlands, till 

exempel USA, säger jag ju att jag är svensk. Men om någon frågar mig i Sverige så säger jag ju 

bosnier”.  

Rana beskriver sig själv som en svensk med invandrarbakgrund. Larissa berättar att hon känner 

sig som en svensk när hon umgås med svenskar eller med en grupp med både svenskar och 

invandrare. När hon umgås med enbart andra invandrare känner hon sig mer som en invandrare, 

mycket på grund av att de sticker ut mer i samhället om det är en grupp bestående av invandrare. 

Detta på grund av att de talar ett annat språk och oftast har ett annorlunda utseende jämfört med 

etniska svenskar. Larissa säger att hon upplever att de ofta blir ”nedtittade” av omgivningen som 

drar alla invandrare över samma kam. Liknande svar gav även Anna. Hon berättade att folk 

automatiskt skulle klassa henne som invandrare om hon umgicks personer från samma hemland 

tillsammans ute bland andra människor då de talar sitt eget hemspråk med varandra. Detta skulle 

omgivningen troligtvis inte göra om de mötte henne ensam och då enbart hör henne tala svenska.  

Irina och Ebo, ser sig själva som invandrare. Irina gav förklaringen att hon är invandrare då hon 

utvandrat från hemlandet och invandrat till ett annat. Enligt Irina är detta definitionen av en 

invandrare, och det avser även henne. Ebo svarade att det är hans utseende, det vill säga hans 

mörka hy och fransk-afrikanska brytning som gör att han troligtvis aldrig fullt ut kommer att 

känna sig som en svensk.  

6.1 Arbetsmarknaden 

I undersökningen kunde ingen respondent återge någon direkt definition av integration på 

arbetsmarknaden. Respondenterna menar att det handlar om att vara anpassningsbar till andra 

människor och andras värderingar, oberoende av religion eller kulturell bakgrund. De talar om ett 

samarbete mellan människor för att skapa en behaglig miljö för alla på arbetsplatsen. Irinas syn på 
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integration var att individer som flyttar till ett nytt land ska samspela med det nya samhället och 

försöka hitta sin plats där.  

Alla respondenter utom Omed säger att de själva känner sig integrerade på den svenska 

arbetsmarknaden, ingen annan nämner heller något större problem de själva upplevt med att bli 

integrerad. Omed säger att hans känsla av att vara integrerad på arbetsplatsen har varierat mycket 

de senaste åren beroende på var han har jobbat. Han tycker det är stor skillnad på hur 

arbetsgivare och kollegor inom vissa yrkesomården hanterar integration och invandrare.  

När respondenterna ombads att ge en beskrivning på en individ som enligt dem är integrerad på 

arbetsmarknaden var svaren ganska kortfattade. Alla tyckte att det var en komplicerad fråga, att 

det är svårt att beskriva andras situation och att de endast har sig själva att referera till. Nermin 

och Munir tycker ett bra exempel på en person som är integrerad på arbetsmarknaden är dem 

själva. Dock nämnde alla tio respondenterna hur viktigt det är att kunna anpassa sig, samarbeta 

och hur viktigt det är att knyta kontakter för att integreras på arbetsmarknaden. Undersökningen 

visar att respondenterna anser att det är upp till individen själv att integrera sig i det nya landet 

och på arbetsmarknaden. Rana håller dock inte med. Hon menar att det är svårt att göra allting 

själv och att invandrare ofta behöver lite extra stöd och hjälp från samhället, och att samhället har 

ett ansvar att tillgodose detta.  Respondenterna tycker att nyanlända ska få hjälp av staten och 

kommuner att komma in i det nya samhället men att man inte helt ska förlita sig på statliga 

myndigheter. Som nyanländ, menar respondenterna, är det viktigt att få hjälp att anpassa sig och 

lära sig den nya kulturen och språket. Alla respondenterna menar emellertid att man måste kämpa 

själv om man vill komma någonstans, detta gäller inte bara invandrare utan generellt för alla.  

När respondenterna fick frågan om de tycker att integrationen på den svenska arbetsmarknaden 

fungerar kan respondenternas svar delas in i två svarsgrupper. Den största delen av 

respondenterna, sju av tio personer sa nej. Nejsägarna i frågan menar att det största problemet 

med integrationen på arbetsmarknaden är att det är olika villkor mellan invandrare och svenskar. 

Belma tycker att det ställs högre krav på invandrare fastän de i många fall har likvärdig utbildning 

och erfarenhet som svenskar. Hon berättar att när hon sökte jobb så var ett krav från 

arbetsgivaren för att få en anställning att hon hade körkort. När hon väl tagit körkort och fått en 

anställning framkom det att flera av hennes inrikes födda kollegor med samma anställning inte 

alls hade detta krav på sig.  

Irina tycker det största problemet är att det inte finns några jobb. ”Om inte ens svenskar kan få 

ett arbete, hur ska då invandrare kunna få ett arbete?”. Hon menar att Sverige är ett högutbildat 
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land och att det knappt finns några jobb kvar där utbildning och erfarenhet inte krävs. Ebo anser 

att staten bör ge invandrare mer hjälp att komma in på arbetsmarknaden genom praktikplatser. 

Han berättar att många i hans umgängeskrets med invandrarbakgrund har fått jobb genom detta, 

men, menar Ebo, idag finns det för få sådana platser.  Segregation inom arbetsmarknaden är ett 

stort problem enligt Rana, hon menar att det är lätt att arbetsplatser blir grupperade. På vissa 

arbetsplatser som har anställda av olika etniciteter blir det lätt att svenskarna håller sig för sig och 

invandrarna för sig. Detta, menar Rana försvårar integrationen för invandrare, då de egentligen 

inte umgås med de svenska kollegorna. Yousefs svar är liknande. Han tycker att grupperingen på 

arbetsplatser mellan svenskar och invandrare är ett problem för integrationen. Att endast umgås 

med individer med samma ursprung påverkar anpassningen till det nya landet negativt enligt 

Yousef.  

De som sa ja; Munir, Nermin och Anna anser att integrationen på arbetsmarknaden fungerar bra 

och de själva har aldrig har upplevt några problem eller känt sig utanför på arbetsmarknaden. 

Nermin, säger att han själv inte upplevt några större problem med att integrera sig på 

arbetsmarknaden men han vet att andra inte tycker den fungerar så bra som den kan göra. Han 

har upplevt lite smygrasism på arbetsplatser och tycker att det är ett problem på arbetsmarknaden 

som i vissa fall säkerligen kan orsaka att invandrare inte får jobb och därmed inte kan integrera 

sig. Anna är inne på samma spår och menar att hon förstår att arbetsgivare hellre anställer en 

svensk än en invandrare men att detta troligtvis gäller för de flesta länder. Anna menar att det inte 

behöver vara något negativt utan att arbetsgivare först och främst vill se till att sina egna, 

människor från sitt eget land kommer in på arbetsmarknaden. Anna förstår dock att många 

invandrare anser att integrationen inte fungerar då de själva har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden.  Hon menar att detta leder till att de då skyller på att det är fel på systemet och 

att det är på grund av deras utländska bakgrund de inte får något jobb, då hon menar att det i 

själva verket troligtvis är på grund av att de inte har nog med kompentens för anställningen.  

6.2  Lika förutsättningar? 

Åtta av respondenterna har själva inte upplevt att deras utländska bakgrund har varit ett problem 

vid jobbsökningar men de är medvetna om att det kan vara ett hinder för andra. Anna och 

Yousef berättar istället att de ibland upplever det som en fördel att ha en utländsk bakgrund vid 

jobbsökningar. Yousef menar att han blivit särbehandlad på ett bra sätt, då han tror att vissa 

arbetsgivare är rädda att verka främlingsfientliga om de avböjer en ansökan från en invandrare. 

Liknande svar gav även Anna. Dock ser hon det inte alltid som positivt. Anna menar att hon inte 

vill bli anställd för att arbetsgivaren tycker synd om henne eller för att de inte vågar säga nej till 
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invandrare. När Anna kom till Sverige och som tonåring sökte sommarjobb fick hon veta att hon 

fick jobbet för att arbetsgivaren tyckte att invandrare jobbar hårdare än svenskar och att 

invandrare inte ställer lika höga krav, och att de mest ska vara glada för att de får ett jobb. Hon 

berättar att detta trots allt stärkte och gjorde henne modigare när hon senare sökte andra jobb.  

Rana och Omed anser att invandrare har större svårigheter att få ett jobb än en svensk. Omed 

säger att han har stött på många motgångar på arbetsmarknaden och tror att han blivit bortvald 

på grund av sin utländska bakgrund. Rana säger att namnet är ett problem vid jobbansökningar. 

När de ser namnet väljer de bort henne fastän hon har likvärdig kompetens som andra sökande 

då arbetsgivare har en föreställning om att hon inte behärskar språket. Det finns, berättar Rana, 

flera tillfällen när hon har ringt arbetsgivare för att kolla hur det går med ansökningsprocessen. 

När arbetsgivare hör hur bra svenska hon talar ändras deras uppfattning om henne. Att utländska 

namn kan vara ett problem när man söker jobb är något nästan alla respondenter har nämnt 

under intervjuerna. De tror att det händer att arbetsgivare sållar bort ansökningar från personer 

med ett utländskt namn av olika orsaker så som främlingsfientlighet, förutfattade meningar och 

okunskap. Anna nämner att hon vet att hennes namn ibland kan vara ett problem då det är svårt 

att uttala och att det är svårt för kollegor och kunder hon har jobbat med att komma ihåg hennes 

namn.   

Fastän åtta av respondenterna säger att de inte upplevt att det är svårare att få ett jobb anser de 

att det finns områden på arbetsmarknaden som invandrare har svårare än svenskar att komma in 

på. Samma åtta personer tror att högkvalificerade arbeten oftare går till svenskar än till 

invandrare. Rana, Belma och Ebo berättar alla att de har familj och vänner i sin umgängeskrets 

som är utbildade och kompetenta för högkvalificerade jobb som finns lediga på arbetsmarknaden 

men att de ändå inte får dem. De kämpar hårt för att bevisa att de har kunskaperna som krävs 

och har kompletterat sin utbildning när de kommit till Sverige. Yousef tror självklart att det finns 

områden som invandrare har svårare att komma in på, men att det troligtvis ligger mest på 

personen i fråga och inte vilken bakgrund denne har. Han säger att många invandrare ofta 

använder sin utländska bakgrund som ursäkt för att de inte fick jobbet de ville ha, och får 

medhåll av Irina i detta. Hon tror att det kan vara svårare, men att detta inte är specifikt för 

Sverige. Även Irina tror att många skyller misslyckandet av jobbsökande på något annat, i vissa 

fall på sin utländska bakgrund.   

Nermin och Munir tror inte att invandrare har svårare att få högkvalificerade jobb än svenskar. 

Alla har lika förutsättningar på arbetsmarknaden, det är upp till personen själv att visa sin 
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kompetens och kunskap och visa framfötterna på arbetsmarknaden. Nermin tror att det är viktigt 

att skaffa sig ett så brett kontaktnät som möjligt och att det säkerligen är lättare att få ett 

högkvalificerat arbete via intern rekrytering än en extern. Men, menar Nermin, att skylla 

arbetslöshet på sin utländska bakgrund är fel.  

En viktig del i undersökningen var frågan om respondenterna ansåg att invandrares humankapital 

behandlas likvärdigt som svenskars i en jobbansökan. Belma och Rana tror inte att det gör det 

utan att invandrare ofta förbises. De båda menar att en ansökan från en person med utländskt 

namn förmodligen ofta sållas bort innan arbetsgivaren ens har tittat på personens kunskap och 

erfarenhet. De menar att svenskar ofta kommer i första hand. Alla respondenter delar inte denna 

bild. Munir tycker inte att invandrares humankapital försummas, han talar om att det finns regler 

om diskriminering inom arbetsmarknaden och att han tror att arbetsgivare följer dessa. Irina tror 

att en arbetsgivare värderar alla som har lika stor kompetens som anställningen kräver likvärdigt 

oberoende på etnicitet.   

Alla respondenter utom Ebo tycker att arbetsgivare oftast värdesätter deras utländska bakgrund, 

kultur och språkkunskaper. Ebo kunde inte svara om han tyckte det, då han inte sökt så mycket 

jobb och därför inte har erfarenhet av detta. När en invandrare är etablerad på arbetsmarknaden 

och får utnyttja sitt humankapital på bästa sätt tror respondenterna att arbetsgivare och kollegor 

ser flera fördelar med att arbeta tillsammans med personer med utländsk bakgrund. Larissa tycker 

det är bra att en arbetsplats har människor från olika kulturer och etnicitet. Inom vårdyrket som 

Larissa jobbar inom, kommer hon dagligen i kontakt med människor från andra länder och hon 

menar att man lär sig från varandra och får en förståelse för andras kultur och bakgrund. Alla 

respondenterna anser att deras språkkunskaper är en fördel på arbetsmarknaden. Att prata 

svenska menar de är något av det viktigaste för att komma in på arbetsmarknaden men att utöver 

det kunna andra språk är något de uppfattar att arbetsgivare uppskattar högt. Rana, Belma, 

Larissa, Irina och Omed har alla sociala yrken där de dagligen möter människor från olika delar 

av världen och har på sina arbetsplatser utnyttjat sina språkkunskaper då de har fått tolka i olika 

situationer. Detta är något både kollegor och arbetsgivare uppskattar mycket och då känns det 

enligt respondenterna att de kan dra nytta av att de har en utländsk bakgrund.  

Fem av respondenterna i undersökningen har aldrig känt sig särbehandlade av arbetsgivare eller 

kollegor. Anna, Larissa och Nermin svarade både ja och nej på frågan om de känt sig 

särbehandlade. De säger att det inte har varit några större incidenter de varit med om Anna 

berättar att hon känt sig särbehandlad av tidigare arbetsgivare då de tagit henne för givet. Som 
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hon nämnde tidigare så fick hon anställning på grund av hennes utländska bakgrund, då 

arbetsgivaren anser att invandrare inte är lika måna om att ställa krav på arbetsförhållanden som 

etniska svenskar är. Larissa och Nermin har inte känt sig särbehandlade av arbetsgivare men det 

har hänt att de känt sig illa behandlade av kollegor. Det är smågrejer på arbetsplatsen som skämt 

om invandrare, pikar och gliringar som oftast inte är allvarligt menade, men båda tycker det har 

känts jobbigt i vissa situationer. . Rana däremot kan inte återge en situation där hon kan minnas 

att hon känt sig särbehandlad eller diskriminerad på arbetsplatsen, men vet att det är vanligt 

förekommande.  

Omed är den enda respondenten som svarar att han känt sig särbehandlad och berättar om flera 

tillfällen då han blivit diskriminerad på arbetsplatsen. På sin förra arbetsplats fick han en högre 

tjänst, vilket direkt ledde till att kollegor började ge pikar och gliringar om att han som invandrare 

inte förtjänade en högt uppsatt position. Både hans utseende och kompetens ifrågasattes, han 

blev tillsagd av chefen att anpassa sig bättre till arbetsgruppen genom att bland annat raka av sitt 

skägg då kollegorna inte ville arbeta tillsammans med ”en terrorist”.  Han fick kommentarer om 

att han som invandrare inte hade kompetens för positionen och kollegorna klagade hos chefen.  

Kollegornas missnöje ledde till att han blev av med den högt uppsatta tjänsten och fick återgå till 

den sin tidigare tjänst. Allt detta påverkade Omed mycket negativt och ledde till att han sade upp 

sig och polisanmälde händelsen. På sin nya arbetsplats har Omed inte alls upplevt liknande 

beteende från arbetsgivare och kollegor utan trivs mycket bra och känner att hans utländska 

bakgrund snarare är en tillgång än ett hinder.  

Respondenternas uppfattning om skillnaden på integrationen mellan män och kvinnor, och 

olikheter av val av arbeten mellan könen diskuterades under intervjuerna. Sex av respondenterna 

tror inte att det är någon skillnad på hur män eller kvinnor integreras på arbetsmarknaden. De 

tycker att integrationen varierar från person till person oberoende kön. Nermin sa att han inte 

visste så mycket om integration och speciellt inte om skillnaden mellan män och kvinnor och 

kunde därför inte ge ett svar på frågan.  

Anna, Rana och Ebo anser att män och kvinnors integration skiljer sig åt. Anna tycker att klyftan 

mellan män och kvinnor på arbetsmarkanden fortfarande är stor, speciellt för invandrare, vilket 

avspeglar sig på integrationen. Hon tror även att valet av arbete skiljer sig, kvinnor väljer nog att 

ta ”enklare” arbeten, som att städa och laga mat. Männen där emot tar inte vilka jobb som helst 

utan inriktar sig på de ”manliga” jobben. Anna får medhåll från Rana som är inne på samma spår. 

Rana talar om kvinnors förväntade plats och roll i samhället och hon tror att invandrarkvinnor 
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ofta får anställning inom lågavlönade arbeten. Ebo menar också att det finns en norm om 

kvinnors plats på arbetsmarknaden, men att det skiljer sig mycket från Sverige och andra länder. 

Han säger att kvinnors status är högre i Sverige än i många andra länder. Ebo tror att kvinnor 

ofta vågar mer här, då Sverige uppmuntrar alla till lika möjligheter oavsett kön. Men han tror 

dock som ovan nämnda att kvinnor ofta hamnar inom ”kvinnoyrken” som städ eller inom 

vården.  

Larissa tror inte integrationen mellan män och kvinnor är olika. Dock tror hon att valet av arbete 

mellan könen skiljer sig. Som Ebo nämnde tidigare tror även Larissa att kvinnor har större 

valmöjlighet i Sverige än i många av sina hemländer. De vågar sig ut på arbetsmarknaden och vill 

kunna bidra till familjens försörjning. Munir tror att det är skillnad på vilka arbeten män och 

kvinnor väljer att ta, han anser att det finns kvinnliga och manliga yrken på arbetsmarknaden och 

att invandrare ofta väljer efter dessa grupperingar. Irina säger att hon tror att kvinnor känner att 

de måste ta hand om sin familj och tar de arbeten som finns. Hon tror även att kvinnor ofta 

känner en skyldighet att hjälpa sin familj som är kvar i hemlandet finansiellt.   

Omed svarade att han tror att skillnaden mellan män och kvinnors val av arbete var större förr 

och att etnicitet inte heller är en avgörande faktor i valet av yrke. Yousef tror att skillnaden på val 

av yrke mer beror på att män överlag är mer tävlingsinriktade än kvinnor och därför tar sig högre 

på arbetsmarknaden.                                                                                                 

6.3 Bostadsområde 

Vid intervjuerna ställdes frågan om respondenterna anser att bostadsområde påverkar 

integrationen på arbetsmarknaden. Nermin, Munir och Belma anser inte att bostadsområde har 

någon större påverkan på integration eller chanserna att få ett arbete. Nermin berättar att han är 

uppväxt i ett segregerat område i en större stad men att det inte påverkat hans chanser att lyckas 

på arbetsmarknaden. Resterande respondenter anser att bostadsområde har en påverkan på en 

individs integration både i samhället och på arbetsmarknaden. Ebo, Anna och Omed tycker att 

bostadsområdet säger mycket om en person och det påverkar säkerligen integrationen. Alla tre 

menar att det är omöjligt att placera alla invandrare i samma område och förvänta sig att de ska 

integreras i det svenska samhället. Ebo säger;  

Du kan inte ta en miljon invandrare och lägga dem på samma område. De kommer ha samma 

kultur, de fortsätter med samma språk, de kommer inte lära sig den nya kulturen eller språket. Så det 

känns som om de alltid kommer vara afrikaner eller araber och fortsätter med alla sina rutiner fast i 
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ett annat land. Så det går inte, man kan inte göra så. Man måste sätta dem i olika städer, de måste 

träffa svenskar, få svenska kompisar. 

Anna berättar om hennes första tid i Sverige, då hon bodde i ett område segregerat 

bostadsområde. Hon berättar att det var som ett eget litet samhälle där inga etniska svenskar 

bodde. Hon hade inga svenska vänner och talade mestadels sitt modersmål, vilket inte hjälpte 

henne att integreras i samhället. När Anna senare flyttade till ett område där fler svenskar bodde 

ändrades allt. Hon lärde sig svenska snabb, fick nya vänner som lärde henne den nya kulturen och 

hon kände sig som en del av det svenska samhället.  

Omed har liknande erfarenhet från sin uppväxt, han växte upp i en av Sveriges största städer i ett 

område känt för segregation. När han senare flyttade till en mindre ort upplevde han att det var 

lättare att komma in i samhället, få svenska kompisar och att utforska den nya kulturen. Omed 

menar att man kan vara högutbildad och ha bra kompetens men han tror att bostadsområdet kan 

påverka en arbetsgivares beslut i en jobbansökan. Rana och Larissa tycker inte att invandrare ska 

placeras på orter utanför stadskärnan som de ofta gör idag. Det påverkar möjligheten till arbete 

och man hamnar lite utanför allting. Larissa anser dock att det är upp till personen själv att välja 

en bra bostadsort där man har chans till arbete och gemenskap. Irina anser att val av bostadsort 

inte direkt påverkar en arbetsgivares uppfattning av en arbetssökande utan att problemet snarare 

är tillgänglighet av bostäder. I storstäderna finns det jobb men inga bostäder, och de bostäder 

som finns är utom räckhåll för mindre integrerade invandrare på grund av de höga priserna. I 

mindre städer finns bostäderna men inga jobb. Irina tror även att svenskarna i de mindre orterna 

går före invandrarna i en jobbansökan, vilket leder till att invandrarna ändå står utanför på 

arbetsmarknaden. Yousef tror inte att arbetsgivare nödvändigtvis bryr sig om var de anställda bor 

men att bostadsområdet kan vara ett problem på andra sätt. Han säger att invandrare som bara 

umgås med andra invandrare hamnar utanför och att kontaktnätet med svenskar försämras, vilket 

påverkar chanserna att få jobb.  

6.4 Integrationens framtid 

I den sista delen av intervjuerna ställdes frågan om respondenterna tycker det är viktigt att 

Sverige fortsätter att jobba med integrationen på arbetsmarknaden i framtiden. Alla tio 

respondenterna svarade att de tycker det. Vid frågan om de tycker att det är något som bör 

förändras eller förbättras var åsikterna många. Ebo tycker att SFI undervisningen som erbjuds till 

nyanlända och invandrare måste förbättras. Han tycker inte att den fungerar bra idag, det tar lång 

tid innan invandrarna får börja kurserna och att kurserna erbjuds vid för få tillfällen. Det tar 
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längre tid än vad det behöver göra enligt Ebo. Anna tycker att det är jätteviktigt att fortsätta 

jobba med integrationen på arbetsmarknaden men att den måste utvecklas. Hon tycker att 

stigmatiseringen av invandrare måste upphöra, bilden av att invandrare är hjälplösa och inte får 

några jobb är felaktig enligt Anna. Hon tycker att det borde vara krav på att invandrare måste lära 

sig svenska för att lättare kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Det är upp till invandrarna själva 

att se till att integreras och att allt ansvar inte kan läggas på statliga myndigheter.  Att invandrare 

anställs på grund av medömkan, tycker Anna är fel. Anna förklarar att människor i Sverige ska 

”Sluta tycka synd om invandrare som inte får jobb, det är ju många svenskar som inte heller får 

det. Det är fel sätt att behandla det på”.  

Larissa tycker inte att integrationen på arbetsmarknaden fungerar särskilt bra. Hon är medveten 

om att många nyanlända invandrare behöver extra stöd och bidrag för att etablera sig i det nya 

landet. Hon tycker emellertid att det är för många som blir kvar i bidragsbubblan. De blir 

bekväma med att leva på bidrag och försöker inte ens att lära sig språket eller att få ett jobb. Att 

ge invandrare mer bidrag än etniska svenskar tror Larissa påverkar svenskars syn på invandrare 

negativt. Hon förstår att folk blir upprörda när invandrare får förmåner som inte svenskar har 

tillgång till. Larissa berättar att hon vet flera familjer som har lämnat sina hemländer där de haft 

ett bra liv med bra jobb och bostad för att åka till Sverige. Deras val grundar sig på att de har en 

bild av att man som invandrare i Sverige bli tilldelad en bostad och att man kan leva på bidrag. 

Denna bild är inte korrekt enligt Larissa och anser att bilden av bidrags-Sverige måste förändras. 

Hon vet att familjerna hon berättade om har försummat det liv de hade i sina hemländer på 

grund av den felaktiga bild de haft av Sverige.    

Irina tycker sättet att hantera invandrares arbetslöshet är fel och skapar missnöje bland Sveriges 

befolkning.  Irina säger; ”Jag tycker det är fel att Arbetsförmedlingen ger invandrare arbete bara 

för att de måste. De svenskar som sökt samma arbete men inte får det på grund av att 

invandrarna måste in på arbetsmarkanden kommer känna sig illa behandlade av sin egen 

regering”. 

Belma, Nermin, Omed, och Munir tycker alla att det är viktigt att Sverige fortsätter att utveckla 

integrationen på arbetsmarknaden. De nämner bland annat hur viktigt det är att jobba 

tillsammans istället för emot varandra och att alla ska ha lika förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Yousef tror att det kommer vara viktigt att fortsätta jobba med integrationen invandringen till 

Sverige bara kommer att öka. Rana fortsätter på Yousefs teori och anser att Sverige måste jobba 
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ännu hårdare med integrationen för att kunna möta trycket i framtiden. Rana anser att Sverige har 

backat i integrationsfrågorna de senaste åren och hon känner oro för framtiden.  

När respondenterna diskuterar framtiden inom integrationen på arbetsmarknaden är 

synpunkterna många och relativt delade. Ebo tror att invandrare kommer ha större möjligheter 

att komma in på arbetsmarknaden i framtiden. Han tror att de invandrare som är aktiva på 

arbetsmarknaden idag kan komma att ses som förebilder för andra invandrare i framtiden. Han 

tror även att arbetsgivare kommer vara mer villiga att anställa personer med utländsk bakgrund då 

det, menar Ebo, är bevisat att de jobbar lika bra som etniska svenskar. Anna tror det kommer bli 

lättare för invandrare att få ett jobb i Sverige i framtiden då öppenheten bland människor 

kommer vara större. Hon tror att folk flyttar runt mer i världen idag och att människor i 

framtiden inte kommer lägga så stor vikt på andra människors ursprung. Omed och Munir är 

inne på samma spår. De tror att gränsen mellan svenskar och invandrare kommer att suddas ut i 

framtiden. Omed tror att synen på ”vi och dem” kommer minska och ge ett mer öppet klimat.  

Rana däremot tycker att det är upp till medborgarna att ändra sin inställning till invandrare för att 

få en mer öppen arbetsmarknad. Diskrimineringen och segregationen måste försvinna för att 

invandrarna ska kunna etablera sig i det svenska samhället. Belma är tveksam till hur 

arbetsmarknaden kommer att vara för invandrare i framtiden.  Hon tror inte det kommer bli en 

så stor förändring inom de närmaste åren om det inte kommer att finnas mer jobb. Irina håller 

med Belma och tror inte heller att arbetsmarknaden kommer bli bättre för invandrare. Irina anser 

att det beror på att ekonomin fortsätter att försämras. Det är brist på jobb och hon tror inte att 

detta är något som kommer att förbättras inom den snaraste framtiden. 

7 Analys 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen. I diskussionen kring 

studiens resultat anknyter vi till de teorier som presenterats tidigare och jämför de resultat denna 

studie kommit fram till med tidigare forskningen.  

7.1 Uppfattningen av sig själv 

Under intervjuerna framgick det att respondenterna hade svårt att ge en klar definition av 

begreppet integration. Dock var förklaringarna de gav av liknande drag som den Socialstyrelsen 

går efter. Under avsnittet Begreppet integration i studien framgår att integration i dess vanligaste 

definition syftar till ”den process genom vilka etniska och kulturella minoriteter inlemmas i 

samhället” (SOU 2004:048, s.206). Respondenternas definition av integration är att individen ska 
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anpassa sig till det nya landet, lära sig språket, dess kultur och att hitta sin plats i det nya 

samhället. Integration är ett brett uttryck som till stor del innebär olika saker för olika personer, 

som den här studien bevisar. För att integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras nämnde en 

av respondenterna att samarbete och en förmåga att anpassa sig är två viktiga faktorer. Detta 

innebär då att ett samarbete mellan samhället, befolkningen och de statliga myndigheterna är 

essentiellt för framtida utveckling. Det kräver då en klarare definition på begreppet integration än 

vad som finns tillgängligt idag, så att alla inblandade parter inser vilken riktning man ska välja.  

Resultatet av studien visade även att alla respondenter hade olika definitioner rörande vem som är 

en invandrare. Respondenterna fick även frågan om de ser sig själva som svensk eller som 

invandrare. Som tidigare forskning nämner är begreppet invandrare svårt att definiera, vilket går 

att utläsa i undersökningens resultat. Respondenterna i denna studie hade svårt att bestämma om 

de såg sig själva som invandrare eller svensk, detta trots att alla respondenter är födda i ett annat 

land. Sex av respondenterna ser sig själva som en blandning av svensk och invandrare medan två 

ser sig som svenskar och två ser sig själva som invandrare. Som tidigare nämnt i studien betraktas 

en invandrare i de flesta delar av världen vara någon som "flyttar från ett land till ett annat land, 

för att bosätta sig där en längre tid" (Regeringskansliet, 2000:43). Enligt den här definitionen är 

alltså alla respondenter att betrakta som invandrare i Sverige. Nämnvärt i det här sammanhanget 

är att de respondenter som betraktar sig själva som invandrare, anger att anledningen till detta 

beror på deras utseende eller deras namn. Munir säger "Jag upplever att omgivningen ser mig 

som en invandrare på grund av mitt namn, och därför känner jag mig ofta som en invandrare". 

Detta kan kopplas till den studie som gjordes 2007 där det framkom att individer med utländska 

namn ofta blir bortsållade under en anställningsprocess på grund av sitt namn(Sjögren & Zenou, 

2007b, s.19). Ebo har liknande uppfattning om problematiken av att ha ett utländskt namn, "Alla 

ser ju att jag inte är svensk, på grund av att jag är svart, och därför känner jag mig som en 

invandrare". Det här återspeglar alltså inte deras egna känslor av tillhörighet, utan de har 

accepterat att de är invandrare på grund av att omgivningen upplever dem som invandrare. 

7.2 Integrationen på arbetsmarknaden är komplicerad 

Respondenterna i undersökningen upplever sig själva som integrerade på arbetsmarknaden. De är 

dock väl medvetna om att det finns brister i integrationen och att invandrare överlag har svårare 

att ta sig in på arbetsmarknaden än inrikes födda svenskar. Detta är även något som är fastlagt 

genom tidigare forskning som visar att Sverige är ett av de länder i Europa som lyckats sämst 

med att integrera sina invandrare på arbetsmarknaden (Segerfeldt, 2013, s.6). Respondenterna i 

denna undersökning skiljer sig från statistiken då nio av tio respondenter är etablerade på den 
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svenska arbetsmarknaden. Anmärkningsvärt i studien är dock att endast tre respondenter anser 

att integrationen på arbetsmarknaden i Sverige fungerar. Detta alltså trots att de flesta 

respondenterna själva känner sig integrerade.  

Som tidigare nämnt i studien pågår det flera projekt och engagemang från statligt håll för att 

lyckas integrera invandrare i arbetslivet. Regeringen införde 2010 etableringsreformen. Tanken 

med etableringsreformen är att underlätta och påskynda invandrares etablering på 

arbetsmarknaden(Regeringen, 2009/10:60). Respondenterna i undersökningen har själva ingen 

erfarenhet av etableringsreformen då den sattes i bruk efter deras etablering på arbetsmarknaden. 

Däremot innehåller reformen (Regeringen, 2015) de områden som respondenterna ansåg 

viktigast för en lyckad integration; språk, utbildning, kommuners ansvarstagande och det civila 

samhällets roll är några av de viktigaste punkterna enligt båda parter.  

7.3 Olika förutsättningar 

Merparten av respondenterna i undersökningen har inte upplevt att deras utländska bakgrund har 

försvårat deras etablering på arbetsmarknaden. Anledningen till detta är att respondenterna anser 

att de har de produktiva egenskaper som språk, utbildning, erfarenhet och ett brett kontaktnät. 

Alla dessa egenskaper är vad humankapitalteorin är uppbyggt på, vilket kan förklara individers 

framgång på arbetsmarknaden (Sjögren & Zenou, 2007a, s.11). Borjas (1999) syn på 

humankapitalteorin grundar sig på att värdlandet eftertraktar egenskaper som de inrikes födda 

saknar och menar att en utrikesfödd kan komplettera detta. Det här är något respondenterna 

själva bekräftar då de har funnit sin plats på arbetsmarknaden där de kan använda sitt 

humankapital. Respondenterna tror att orsaken till att invandrare har svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden är på grund av att de inte har de egenskaper som behövs i Sverige. De menar 

att avsaknaden av det svenska språket, kontaktnät och utbildning försvårar integrationen och 

därmed etableringen på arbetsmarknaden. När etableringen på arbetsmarknaden uteblir för en 

invandrare är risken stor att denne hamnar i ett utanförskap.   

Tidigare forskning (Winblad, 2008) har slagit fast att ekonomisk utsatthet, ofta på grund av 

arbetslöshet är starkt bidragande faktorer till utanförskap i det svenska samhället. Det här är, som 

Winblad (2008) påpekar betydligt mer vanligt förekommande bland invandrare än etniska 

svenskar. Respondenterna i undersökningen anser att eftersom de är väl etablerade i samhället 

känner de inte av utanförskapen som råder bland många invandrare. Utanförskapen och 

segregationen tror respondenterna är ett problem i Sverige. Om inte detta problem kan lösas 

kommer, enligt respondenterna, troligtvis inte integrationen förbättras heller. Segregationen i 
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samhället leder i många fall till diskriminering och förutfattade meningar om olika etniciteter. 

Som de olika diskrimineringsteorierna, som presenterats tidigare i arbetet, är det inte ovanligt 

förekommande med strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Detta innebär till stor del att 

invandrare många gånger blir bortvalda eller särbehandlade på ett negativt sätt av arbetsgivare på 

grund av deras utländska bakgrund(SOU, 2006:79, s.47-48). De enda respondenterna som 

upplevt att det är ett problem att få en anställning på grund av sitt ursprung är Rana och Omed 

som båda ursprungligen kommer från Mellanöstern. Anledningen till detta tror de är deras 

utländska namn och arbetsgivares inställning till andra etniciteter.  

Individuell diskriminering är troligtvis den vanligaste formen av diskriminering på 

arbetsmarknaden vilket kan bekräftas av respondenterna i undersökningen. Trots att merparten 

av respondenterna själva inte upplevt några större incidenter med diskriminering på 

arbetsmarknaden, säger många att de vet att det är vanligt förekommande med diskriminering 

mot personer med utländsk bakgrund. Respondenterna nämner att det är vanligt förekommande 

med smygrasism, både på arbetsplatser och i samhället i övrigt. Det här är ett vanligt 

förekommande problem för invandrare, inte bara i Sverige, utan även i andra europeiska länder 

(Migrationsinfo, 2015). Nermin nämner hur han upplevt detta på sin arbetsplats genom kollegors 

skämt om invandrare, han tar det inte särskilt hårt men menar att det är klart att det kan uppstå 

jobbiga situationer. Som både tidigare forskning och respondenterna säger, så finns det många 

olika former av diskriminering. Anna och Yousef, har flera gånger känt att arbetsgivaren tyckt 

synd om dem, på grund av att de är invandrare, och därför har haft lättare att få en anställning. 

Detta kan ses som en annan slags form individuell diskriminering. SOU fastslår i sin rapport 

(2006:79) att individuell diskriminering innebär ett fråntagande av respekt och värdighet från 

vissa minoritetsgrupper, detta är i linje med vad respondenten Anna själv har upplevt. Den 

diskrimineringen Anna och Yousef upplevt är väldigt annorlunda från den Omed upplevt. Den 

diskriminering Omed blev utsatt för är enbart relaterad till hans utländska bakgrund, och de 

förutfattade meningarna kollegor och arbetsgivare hade om invandrare (SOU, 2006:79, s.48).  

Segerfeldt (2013, s.4-12) förklarar problematiken som uppstår när ett stort antal människor med 

lågt humankapital ska försöka ta sig in på arbetsmarknaden. I dag finns det få arbeten i Sverige 

där ingen eller lite utbildning krävs. Då många invandrares humankapital är lågt eller då 

erfarenheter inte tillgodoräknas på samma sätt i Sverige blir det svårt för dem att ta sig in på 

arbetsmarknaden. I flera fall får högutbildade personer ta arbeten med låg status och deras 

kunskap som egentligen är eftertraktad på arbetsmarknaden försummas. Respondenterna kan 

relatera till den tidigare forskningen då de tror att invandrare har svårare att få ett högkvalificerat 



 

32 

 

arbete fastän de har erfarenhet och utbildning. Rana, Belma och Ebo känner flera invandrare som 

är utbildade och kompetenta för högkvalificerade jobb som finns lediga på arbetsmarknaden men 

att de ändå inte får dem. De tror att detta till stor del beror på att arbetsgivaren inte vill anställa 

en invandrare.   

Enligt statistik är det vanligt att invandrare ofta hamnar i så kallade atypiska arbeten (Jonsson & 

Wallette, 2001, s.153-156). Rana tror att många invandrare hamnar inom yrken som till exempel 

städare, vårdare eller lagerarbetare då de inte kan ta sig in på andra områden som domineras av 

inrikes födda. Hon tror även att det är skillnad på yrkesval mellan kvinnor och män. Detta är 

något som Ebo, Anna, Larissa, Munir och Irina håller med om. De tror att det är stora skillnader 

mellan valet av yrke mellan invandrar kvinnor och män. De tror att kvinnorna oftare hamnar i de 

atypiska arbeten som vårdbiträde eller städare. Anna säger att hon tror att männen inte tar vilka 

jobb som helst utan riktar in sig på de ”manliga” jobben på arbetsmarknaden. Dock tror 

respondenterna att invandrarkvinnor ofta vågar sig ut på arbetsmarknaden när de kommer till 

Sverige. En individs val av yrke kan kopplas till Roy-modellen (Sjögren & Zenou, 2007). En 

individ väljer oftast det yrke där de tror sig få störst avkastning av sitt humankapital. Då en 

invandrares humankapital kanske inte tillgodoräknas i Sverige på samma sätt som det gjorde i 

hemlandet är det troligt att de söker sig till arbeten som denne är bekant med sen tidigare.  

7.4 Omgivningens påverkan 

Sjögren & Zenou (2007a, s.11) menar att humankapitalteorin förklarar individers framgång på 

arbetsmarknaden sett till deras produktiva egenskaper, men även deras tillgång till information 

och nätverk. Detta kan kopplas till en individs uppväxtmiljö och omgivning. Yousef tror att en 

invandrare som bor i ett segregerat område har mindre chans att komma på 

anställningsintervjuer. Han menar inte att arbetsgivaren tar så stor hänsyn till var den 

arbetssökande bor, utan att den arbetssökande påverkas av sin ofta arbetslösa omgivning så att 

denne aldrig söker jobbet.  

Tidigare forskning visar att bostadsområde har stor påverkan på en invandrares integration och 

etablering på arbetsmarknaden. Sverige har problem med bostadssegregationen, då majoriteten av 

nyanlända och andra invandrare blir placerade i invandrartäta områden (Strömberg et.al, 2014, 

s.648). Problemet med att placera stora grupper med människor med utländsk bakgrund på 

samma ställe är att de inte samspelar med svenskar och därmed minskar chansen att komma in i 

det nya samhället. Möjligheten att utveckla språket, knyta kontakter och integreras går enligt 

Strömberg et.al (2014) förlorad, vilket i in tur leder till ett segregerat samhälle. De respondenterna 
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som ansåg att bostadsområde påverkar integrationen har själva bott i någon av Sveriges större 

städer. De anser att problematiken med integrationen hänger samman med segregationen som 

finns i Sverige. Om man studerar den tidigare forskningen kan man ta del av Sjögren & Zenou’s 

(2007a, s.11) studie om att det oftast är i storstäderna den största segregationen tar plats. När 

respondenten Anna flyttade till Sverige som barn bosatte sig hennes familj i ett invandrartätt 

område i en av Sveriges största städer. Hon tyckte det kändes som om de levde i ett eget litet 

samhälle i Sverige, och att de inte kunde relatera till inrikes födda svenskar. När familjen några år 

senare valde att flytta till ett område där majoriteten var inrikes födda förändrades mycket. Anna 

fick nya vänner, lärde sig språket och anammade den svenska kulturen. Hon säger att om det inte 

vore för flytten skulle hon säkerligen inte vara så integrerad och ha den positionen hon idag har 

på arbetsmarknaden. Annas berättelse är ett bra exempel på Sjögren & Zenou’s teori om 

segregationens påverkan på integrationen och hur stor betydelse omginvingen har för en 

invandrares etablering på arbetsmarknaden.  

Respondenterna från storstäderna har alla upplevelser från de invandrartäta områdena och hur de 

påverkar individers val av utbildning och yrke. Även hur detta i sin tur påverkar dennes plats på 

arbetsmarknaden. Omed berättar att han fann det mycket lättare att utveckla det svenska språket 

och att komma in i samhället när han bodde på en mindre ort i södra Sverige, än när han i början 

av sin tid i Sverige bodde i ett av de stora miljonprojekten. Belma och Larissa är från mindre orter 

i Sverige. När de fick frågan om bostadsområdes påverkan på integration blev svaret att de inte 

tror att det har någon betydelse. Detta kan kopplas till Åslund & Skans (2002, s.482) forskning 

där de argumenterar om att människor som lever på en mindre ort ofta lever mer centrerat 

tillsammans och därmed blir invandrare lättare integrerade i samhället. Dock finns paradoxen om 

att de mindre städerna lider av arbetsbrist och storstäderna lider av bostadsbrist som Irina anser 

vara ett av problemen som påverkar den svenska arbetsmarknaden idag.  

7.5 Vad kan förbättras 

Då respondenterna ansåg att integrationen på arbetsmarknaden inte fungerar ställdes självklart 

följdfrågan om vad de tycker ska förbättras. Vid en diskussion om ämnet humankapital och 

produktiva egenskaper med respondenterna anser de allra flesta att det svenska språket är den 

viktigaste egenskapen för att kunna lyckas i arbetslivet. Respondenterna ansåg att utbildning är en 

viktig del i en individs utvecklingsprocess, för att förbättra sitt humankapital. Detta styrks också 

av att alla länder i den Europeiska Unionen pekar på att språkutveckling och utbildning är några 

av de viktigaste egenskaperna för en lyckad integrationspolitik (Wiesbrock, 2013). Reformen 

regeringen presenterade 2015 omfattar fyra fokusområden för att minska segregeringen och 
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fortare etablera nyanlända på arbetsmarknaden. 1) jobb snabbt genom språk, utbildning, 

validering och bostad, 2) utbildning i skola och förskola, 3) alla kommuner ska bidra i 

mottagandet, 4) det civila samhället har en nyckelroll. Dessa punkter anses vara de viktigaste för 

att nyanlända så snabbt som möjligt ska etableras och integreras i det nya samhället (Regeringen, 

2015). Alla dessa punkter är även något som respondenterna har nämnt som de viktigaste 

punkterna för en förbättrad integration. Om invandrare snabbt kommer in på arbetsmarknaden 

och kan försörja dem själva minskar antalet invandrare som är beroende av bidrag. Larissa tycker 

att det är för lätt för invandrare att leva på socialbidrag och att de ofta blir bekväma med det och 

struntar i att söka jobb Hon tror att detta är ett av problemen med att invandrare inte kommer in 

på arbetsmarknaden.  

För att få en öppnare arbetsmarknad säger respondenterna att det är viktigt att alla arbetar 

tillsammans. Segregationen måste minska, likaså den underliggande diskrimineringen på 

arbetsmarknaden. Omed och Munir tror att synen på ”vi och dem” är ett stort problem men att 

det inom en snar framtid kommer dessa gränser att suddas ut och ge ett mer öppet klimat. Enligt 

tidigare forskning är Sverige fortfarande uppdelat i ett ”vi och dem” tankesätt där det är svårt för 

invandrare att uppnå de kriterier det innebär med att vara ”svensk” (SOU, 2005:41, s.7-12). Att 

”svenskheten” är utom räckhåll för invandrare beror till största delen av att inrikes födda inte 

släpper in invandrare fullt ut. Som respondenterna säger så krävs en öppenhet mellan alla 

etniciteter, där allas humankapital och bakgrund accepteras och värderas likvärdigt för att få en 

fungerande integration på arbetsmarknaden.   

7.6 Metoddiskussion 

Att använda intervju som metod i undersökningen ansågs mest passande för studien då det var 

en djupare förståelse som eftersöktes. Resultaten från intervjuerna var goda och mycket 

användbart material samlades in för att analyseras. Antalet respondenter är relaterat till studiens 

omfattning och tidsram och deltagarna utgör ett icke-sannolikhetsurval. Detta är dock accepterat 

i en undersökning som denna som innefattar ett fåtal respondenter. Resultaten kan inte 

generalisera alla invandrare i Sverige. Forskarna tror dock att en studie som denna kan utgöra 

grund för större undersökningar på området och vara hypotesgenererande.  

Valet av respondenter kan ha påverkat undersökningens resultat då respondenterna är bekanta till 

forskarna. Möjligheten finns att frågorna besvarades på ett sätt som respondenterna ansåg skulle 

göra forskarna tillfredsställda och kan därför ha tillbakahållit vissa av sina egna åsikter. Under 

intervjuerna är dock inte detta något som uppfattades. Forskarna uppfattade istället att valet av 
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att göra intervjuer med bekanta underlättade och gjorde att stämningen var avslappnad och att 

respondenteran var sig själva och öppna för undersökningen. Det upplevdes aldrig som att ämnet 

var jobbigt att prata om för respondenterna då samtalen flöt på bra. Valet av respondenterna 

grundade sig främst i att de var utrikesfödda som invandrat till Sverige. Andra egenskaper som 

påverkade valet var att forskarna ville ha personer som redan var etablerade på arbetsmarknaden 

för att de kunde ge en bild av hur de upplever den. Alla respondenter har bott i Sverige en längre 

tid, har någon slags utbildning och alla utom en person var vid förtillfället verksamma på 

arbetsmarknaden. Frågeställningarna i studien kräver att respondenterna har någon slags 

erfarenhet från yrkeslivet och deras upplevelser av integrationen i Sverige. Svaren från 

respondenterna är som sagt inte generaliserbara för alla invandrare i Sverige, dock var det inte 

detta som eftersöktes i studien heller. Forskarna är väl medvetna om att resultaten kunde ha varit 

annorlunda om respondenterna varit nyanlända invandrare med mindre erfarenhet av 

arbetsmarknaden. Forskara är även medvetna om att en större undersökning med fler intervjuade 

utrikes födda skulle ha gett mer material att jämföra och analysera mot den tidigare forskningen.  

De svårigheter som uppstod under intervjuerna som kan ha påverkat resultaten kan ha varit att 

respondenterna inte alltid förstod syftet med frågorna. I vissa fall kan ord som integration och 

humankapital ha förvirrat respondenterna som då fått innebörden förklarad. Detta kan i vissa fall 

ha påverkat hur respondenterna svarat då de inte hade en egen uppfattning av ordets innebörd 

från början.  

Intervjuerna utfördes främst genom ett personligt möte där forskarna satt tillsammans med 

respondenten och diskuterade. Det gick dock inte att arrangera ett möte med ett fåtal av 

respondenterna utan intervjun utfördes över telefon. Detta kan ha påverkat kvaliteten och svaren 

då intervjun inte blir lika personlig som vid ett möte ansikte mot ansikte. Känslor och 

kroppsspråk uteblir genom telefonintervjuer. Att respondenterna inte skulle svara sanningsenligt 

på grund av att intervjun skedde över telefon är inte för forskarna troligt utan gav minst lika 

välutvecklade svar som vid möten med andra respondenter. Novick (2008, s.2-4) anser inte att 

intervjuer som utförs över telefon eller via möte skiljer sig åt så mycket. Enligt Novick kan 

telefonintervjuer i vissa fall ge mer information än via ett möte eftersom respondenten kan sitta i 

trygghet och prata utan att ha den nära kontakten. Dock nämner även Novick negativa 

konsekvenser som kan uppstå från telefonintervjuer, så som att respondenten befinner sig i 

opassande miljö, samtalet kan få störningar och som nämnt, avsaknaden av kroppsspråk. Dessa 

negativa konsekvenser var dock inget som hände under intervjuerna, utan alla intervjuer, både via 

möte och över telefon upplevdes positiva och gav värdefull information.  
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I undersökningen eftersöktes en så djup och personlig information som möjligt som forskarna 

ansåg inte skulle kunnat ha samlats in genom andra metoder så som enkätundersökningar eller 

observation. Enkät undersökningar skulle ha kunnat ha använts i undersökningen, men oftast 

inriktar sig enkätundersökningar till en större grupp av människor för att samla in data (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014, s.167). En enkätundersökning kunde ha gett svar från en större grupp, 

vilket kunde ha varit intressant, men troligtvis skulle de personliga berättelserna ha försummats 

genom denna metod.  
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8 Slutdiskussion 

Forskarna anser att integration på den svenska arbetsmarknaden är ett aktuellt ämne och ett 

viktigt forskningsområde där mer kunskap om ämnet behövs för att främja integrationsarbetet. 

Denna kunskap kan förhoppningsvis bidra till ett öppnare samhälle utan fördomar mot 

människor oavsett etnisk bakgrund, utseende, kultur och kön.   

Syftet med studien var att undersöka hur invandrarna i undersökningen upplever sin grad av 

integration på den svenska arbetsmarknaden och om de anser att deras utländska bakgrund 

någon gång har påverkat deras arbetsliv. Vidare undersökte forskarna även om de intervjuade 

invandrarna anser att det finns några problem med integrationen på den svenska 

arbetsmarknaden, och vilka dessa kan vara. Resultaten från undersökningen visar att 

respondenterna själva ser sig som väl integrerade på den svenska arbetsmarknaden och genom 

detta inte upplever att deras utländska bakgrund påverkar deras chanser på arbetsmarknaden i 

någon större skala. Resultatet från undersökningen visar på samma paralleller som tidigare 

forskning, angående att tiden en invandrare bott i Sverige spelar stor roll på dennes humankapital 

och hur detta påverkar chansen att integreras på arbetsmarknaden. Fastän respondenterna själva 

känner sig integrerade och som en del av det svenska arbetslivet förklarar de att de vet att det 

finns svårigheter för andra invandrare på arbetsmarknaden och har gett flera exempel på anhöriga 

och bekanta som diskriminerats på grund av deras härkomst.  

Tidigare forskningen som använts i undersökningen pekar på att individer med utländsk 

bakgrund oftare upplever diskrimination på arbetsmarknaden än vad inrikes födda gör. Detta är 

något som kan konstateras med denna undersökning, då flera av respondenterna gett exempel på 

diskriminering som är grundad på deras utländska bakgrund. Från undersökningen och 

granskning av tidigare forskning kan forskarna dra slutsatsen att humankapital och integration har 

en stark koppling. Forskarna anser att de invandrare som bosätter sig i Sverige idag kan uppleva 

större svårigheter att bli integrerade då antalet invandrare till Sverige ökat markant. Alla 

nyanlända får inte den hjälp de behöver för att kunna anpassa sig till det nya samhället. Många 

invandrare vill in på arbetsmarknaden men blir utanför då de har bristande språkkunskaper och 

deras erfarenheter värderas i vissa fall inte lika högt i Sverige. Att invandrares humankapital inte 

värderas likvärdigt i Sverige är enligt forskarna delvis på grund av olika former av diskriminering.  

Diskrimineringen är enligt många av respondenterna och den tidigare forskningen den främsta 

orsaken till bristerna i integrationen på den svenska arbetsmarknaden.  
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9 Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Namn, ålder, civilstånd, födelseort, boendeort, område, utbildning, sysselsättning, vilket/vilka 

språk talar du? 

Integration 

 Vilket land anser du vara ditt hemland? 

 Har du fått frågan ”var kommer du ifrån?” 

 Vad svarar du då?  

 Ser du dig som svensk eller som invandrare?  

 Upplever du att omgivningen ser dig som en ”invandrare”? 

 Vet du vad integration betyder, och vad innebär det för dig? 

 Beskriv en person som är integrerad på arbetsmarknaden enligt dig.  

 Tycker du att integrationen på arbetsmarknaden fungerar? 

 Om inte, varför? Vilka är problemen? 

 Känner du dig integrerad på arbetsmarknaden? 

 Vad är det som gör att du känner/inte känner dig integrerad? Skulle du 

vilja ha det annorlunda?  

 Tror du att det är någon skillnad på integrationen mellan kvinnor och män på 

arbetsmarknaden? 

 Varför? 

 Tror du att det är skillnad på vilka slags arbeten kvinnor och män väljer att ta? 

 Ska man integreras eller integrera sig? 

 Har din närmaste familj och vänner ett arbete? 

 Har du någonsin upplevt det svårt att få ett arbete pga. din etnicitet eller kulturella 

bakgrund? 

 Finns det speciella områden på arbetsmarknaden som invandrare har svårare än etniska 

svenskar att komma in på enligt dig?  

 Tror du att invandrare har svårare att få ett högkvalificerat arbete än en etnisk svensk? 

 Varför? 
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 Har du någonsin känt dig särbehandlad av arbetsgivare eller kollegor pga. din etnicitet/ 

kulturella bakgrund?  

 Tror du det är lättare för en invandrare att starta eget än att få en anställning? 

 Varför? 

 Tror du att ditt val av bostadsområde påverkar dina chanser på integration och att få 

jobb? 

 Har du många etniska svenskar i din umgängeskrets? 

 Vet du vad regeringen gör för att invandrare ska integreras? 

 

 

Humankapital 

 Anser du att arbetsgivare bryr sig om din utbildning, språkkunskaper och värderingar etc. 

på en arbetsplats? 

 Tror du att dina kunskaper och färdighet behandlas lika som en etnisk svensk i en 

jobbansökan? 

 Vad gör du för att utveckla och förbättra din kunskapsbank?  

 

Framtiden 

 Tror du att det är viktigt att Sverige fortsätter att jobba med integration på 

arbetsmarknaden i framtiden? 

 Vet du något som skulle kunna förändras och förbättras inom integrationen på 

arbetsmarknaden?  

 Tror du att arbetsmarknaden kommer att vara mer öppen för invandrare i framtiden?  

 

Har du något att tillägga? 
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10 Bilaga 2. Missivbrev 

Hej,  

Vi är två studenter från Högskolan Jönköping som studerar vår sista termin på programmet 

Internationellt Arbete- Globala studier. Under denna termin ska vi skriva ett examensarbete, 

ämnet vi valt att skriva om är integration på den svenska arbetsmarknaden.  

Syftet med arbetet är att undersöka vilka problem och svårigheter immigranter upplever på den 

svenska arbetsmarknaden idag, och även immigranters syn på integrationsfrågor på den svenska 

arbetsmarknaden.  

Vi har fördjupat oss i tidigare forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av immigranter genom intervjuer för att få en så djup och klar information om 

ämnet som möjligt. Därmed vill vi intervjua dig, som har erfarenhet och upplevelser av detta som 

är värdefull för oss och vårt examensarbete. Intervjun kommer att bestå av ett antal frågor om 

integration på arbetsmarknaden och vår förhoppning är att en givande diskussion kommer att 

uppstå genom dessa. Intervjun kommer att äga rum på en plats där du känner dig bekväm och 

kommer att ta mellan 30-60 min. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande i vår undersökning. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas anonymt i forskningsändamål.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

Hoppas vi ses! 

Vänliga hälsningar, 

Daniel Serrestam & Hannah Room 


