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Abstract 

The study is a qualitative survey with the purpose to through interviews with Employment 
Office social workers examine their perception of possibilities and obstacles in the 
employment market for immigrants. 
   This purpose is specified through two specific problems; how are cultural and ethnic 
affiliations portrayed in relation to what is perceived as Swedish in the communication with 
Employment Office social workers and whether they reckon that the specifications in the 
employment market are pragmatically or normatively motivated. 
   The materials are presented using a social constructivist perspective and in relation to 
previously conducted research and our chosen theory.  
   The results are presented and analyzed in themes. The main conclusions drawn from the 
interviews are that it primarily is the individual prerequisites that are central, but that 
structural factors also affect the entry into the employment market.  
   The interviewees refer to the specifications as being reasonably formulated, but that there 
are also implicit norms that determines the outcome of the recruitment process. Moreover, the 
Employment Office social workers are affected by the Swedish cultural context they work 
within, and that they experience ambivalence around the fact that employers assume a 
Swedish norm. This could conceal the competences of the unemployed and thus be excluding. 
 
Key words: employment, ethnicity, integration, immigrants, multi-cultural, society, labour 
market, work life, diversity. During research these words have been used in Swedish. 
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1.1 Inledning 

Under vår tid som socionomstuderande har vi arbetat som socialsekreterare respektive 

arbetskonsulent i två Stockholmsförorter med etniskt och kulturellt heterogen befolkning.  

Tankar som då väcktes hos oss var bland annat hur förutsättningarna för personer med 

utländsk bakgrund ser ut när det kommer till att söka jobb, och inte minst - hur jobbar man 

inom stadsdelsförvaltningarna med dessa grupper? Vi bestämde oss för att ta fasta på dessa 

funderingar i vår C-uppsats. Vi ser därmed denna uppsats som en möjlighet till fördjupning 

inom frågor som rör det mångkulturella sociala arbetet. Därför är vi intresserade av att studera 

och lyfta fram de aktörer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor inom förvaltningarna, 

nämligen arbetskonsulenterna.  

   Likt många av världens länder är Sverige idag ett samhälle där människor med olika 

etnicitet, bakgrund och kultur har sin hemvist. Tanken om assimilation av människor som av 

olika anledningar immigrerade till Sverige, övergavs under 1970-talet till förmån för en 

politik som betonade integration och bevarandet av olika kulturer.1 I olika europeiska länder 

har frågor kring det mångkulturella samhället väckts kring huruvida västerländska, liberala 

samhällsideal med rötter i kristendomen och upplysningen rimligen ska hållas som 

grundläggande värderingar i samhällen med medborgare med en annan kulturell och religiös 

bakgrund än denna2. Detta beror inte minst på att invandringen från utomeuropeiska länder 

har ökat3.  

   Trots att Sverige alltså idag består av en icke homogen befolkning finns dock åtskilliga 

tecken på att personer med utländsk bakgrund i dagsläget möter betydande svårigheter inom 

olika områden, inte minst gäller detta arbetsmarknaden. Med personer med utländsk bakgrund 

avses utrikes födda och inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda. Med personer med 

svensk bakgrund avses inrikes födda som har minst en inrikes född förälder4. Omfattningen 

av dessa svårigheter varierar mellan olika individer och grupper, men generellt är 

sysselsättningen betydligt lägre för personer med utländsk bakgrund än med svensk5. Inom 

forskningen finns i huvudsak tre grundläggande förklaringar till invandrares särställning på 

arbetsmarknaden6:  

                                                 
1Ds 2007:4. Arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Stockholm. Fritzes. 
2Watson, C.W. Multiculturalism Buckingham: Open University Press. 2000 
3Ds 2007:4. Arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund.  
4Ibid.  
5Franzén.C. Elsie. Invandring och arbetslöshet. Lund. Studentlitteratur.1997 
6Arbetslivsinstitutet. 2000. Var finns mångfalden? – Konstruktionen av mångfald inom svensk forskning och 
samhällsdebatt. Elanders Gotab. Stockholm.  
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• Den makroekonomiska utvecklingen och förändrade kompetenskrav i arbetslivet. 

• Kulturella olikheter mellan den infödda befolkningen och den invandrade 

arbetskraften.  

• Diskriminering    

Ett gemensamt drag för dessa förklaringsmodeller är att etnicitet och kulturella skillnader 

tillskrivs stor betydelse som indelningsgrund i arbetslivet och som förklaringsfaktor för en 

svag position i arbetslivet. De gemensamma nämnarna kultur och etnicitet blir intressanta att 

diskutera inom ramen för mångkulturellt socialt arbete eftersom arbetskonsulenterna i sitt 

arbete möter människor med utländsk bakgrund som uppbär bidrag istället för arbete. I de 

integrationspolitiska riktlinjerna sammanfattas att ”lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” är ett övergripande mål7.  

Dessa mål aktualiserar en diskussion kring de rättigheter, skyldigheter och möjligheter som 

människor med utländsk bakgrund möter på arbetsmarknaden, och inte minst på sin väg in på 

denna.  

1.2 Problemformulering 

Vi tror här att det kan vara intressant att inte bara studera de strukturella och samhälleliga 

förhållanden som utpekas som problematiska när det gäller utanförskapet på 

arbetsmarknaden. Det finns även en vits att studera de individer vilka verkar för att hjälpa 

människor till ett arbete på den svenska arbetsmarkanden. Genom att intervjua 

arbetskonsulenter vill vi söka få en djupare förståelse och tolkning av hur arbetskonsulenterna 

upplever och formulerar de arbetssökandes hinder och möjligheter att gå från bidrag till 

arbete. Vi vill i samtal med arbetskonsulenterna problematisera förhållandet mellan de 

önskemål och krav som ställs från arbetsmarknaden på individer, för att se vilken syn 

intervjupersonerna har på kultur, etnicitet och normativ svenskhet. Syftet med denna 

undersökning är att genom intervjuer med arbetskonsulenter studera hur de upplever 

möjligheter och hinder på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Detta syfte 

preciseras ytterligare i två frågeställningar: 

 

• Hur framställs andra kulturella och etniska tillhörigheter i förhållande till svenskhet i 

samtalet med arbetskonsulenterna? 

 
                                                 
7http://www.regeringen.se/sb/d/2279;jsessionid=alhcrGWdo548, 13/3-2007.  
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• Anser arbetskonsulenterna att de krav som ställs på arbetsmarknaden är pragmatiskt 

motiverade eller motiverade med hänsyn till andra mer normativa aspekter? 

Vi har valt att utgå från arbetskonsulenternas perspektiv vilka i förlängningen är 

representanter för staten.  

1.3 Disposition  

Uppsatsen har följande upplägg: efter detta inledande kapitel där vi beskriver vårt syfte och 

våra problemformuleringar samt ger en inledning och bakgrund till vår uppsats kommer vi i 

nästa kapitel att presentera hur vi gått tillväga. Kapitlet innehåller en redogörelse för studiens 

upplägg, genomförande och tillvägagångssätt vid val av metod, litteraturstudier och en 

diskussion om genomförandet av litteratursökning samt urvalet av intervjupersoner. Vidare 

diskuteras intervjuguiden samt genomförandet av intervjuerna och dess bearbetning. Kapitlet 

innehåller även en diskussion om etiska ställningstaganden, validitet, reliabilitet och studiens 

generaliserbarhet. Efter det kommer vi att redogöra för det kunskapsläge vi funnit relevant för 

vår studie. Vidare följer den teori vi valt att analysera vår datainsamling med. I denna del har 

vi också valt att förklara och redogöra för de begrepp vi funnit centrala för vår studie. Efter 

det följer en analys av vårt insamlade material och avslutningsvis kommer vi att föra en 

diskussion och ge en sammanfattning av vår studie.   

2.1 Studiens upplägg och genomförande 

2.2 Val av metod 

I detta kapitel redogörs för den metod vi valt samt hur vi för övrigt gått tillväga vid 

genomförandet av den empiriska undersökningen. Denna studie är av kvalitativ art.  

För att kunna uppfylla syftet och söka svar på våra frågeställningar har vi använt oss av 

relevant litteratur som berört vårt ämne samt gjort intervjuer med fyra arbetskonsulenter på 

två stadsdelsförvaltningar i Stockholm Stad. Dessa intervjuades en gång var. Vi har valt att 

använda oss av det socialkonstruktivistiska perspektivet som tolkningsram i analysen.  
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2.3 Litteraturstudier och genomförandet av litteratursökning 

För att finna litteratur till tidigare forskning och för att läsa in oss på ämnet sökte vi i 

databaserna LIBRIS och ASSIA- Applied Social Science Index and Abstracts. Dessa går att 

finna på Stockholms universitetsbibliotek. Vi har också sökt litteratur via sociala nätets 

hemsidas bibliotek, integrationsverkets hemsida, arbetslivsinstitutets hemsida, regeringens 

hemsida samt på www.mangfald.com. Följande sökord har använts i olika kombinationer; 

arbete, arbetsmarknad, arbetsliv, etnicitet, integration, invandrare, mångkulturalism, 

mångfald, samhälle.  

   Vi har dessutom tittat i referenslistorna i den litteratur vi hittat för att få ytterligare uppslag 

på vilken forskning som är aktuell inom våra områden. Vi fann efter ett tag i vår sökning att 

forskning, vetenskapliga artiklar, publikationer och litteratur återkom och tyckte oss då funnit 

en viss mättnad. Vi har främst valt nyare litteratur på området men självklart valt efter 

relevans för undersökningens syfte. Eftersom uppsatsens syfte är att beskriva 

arbetskonsulenter anställda i Stockholms Stads arbete har vi främst riktat in oss på forskning 

och litteratur som berör och beskriver situationen i Sverige.  

2.4.1 Kvalitativ forskningsdesign 

Kvale8 menar på att val av metod avgörs av syftet. Vi har därmed gjort bedömningen att en 

kvalitativ undersökning var den mest lämpade för vårt syfte eftersom vi vill förstå sociala 

processer, sammanhang och strukturer9. Forskningsintervjun definieras som en intervju vars 

syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening10. Den kvalitativa intervjun innebär också att vi kunde ställa mer 

komplicerade frågor. För att försöka besvara våra frågeställningar var det centralt för vår 

studie att kunna göra detta. Frågornas karaktär är också sådana att det varit viktigt att etablera 

en relation mellan oss som intervjuare och respondenterna vilket är en betydelsefull anledning 

till att välja en kvalitativ forskningsansats.  

2.4.2 Urval  
 
För att få så relevant information som möjligt har vi gjort ett strategiskt urval11 av 

informanter. Vi har därför enbart valt att se på de aktörer som arbetar med att underlätta 
                                                 
8 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur 1997 
9 Holme, Idar Magne & Krohn, Solvang Bernt. Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund. Studentlitteratur. 1996  
10 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun.  
11 Holme. Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder.  
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inträdet på arbetsmarknaden för personer som uppbär försörjningsstöd. För undersökningens 

syfte var det ett kriterium att intervjupersonerna var verksamma inom stadsdelar med en 

heterogen etnisk och kulturell befolkning. Detta urval gjordes främst utifrån den förförståelse 

vi fått under de perioder vi själva jobbat i sådana områden. I vår undersökning har vi valt att 

begränsa oss till två stadsdelar, vilket resulterade i två förorter varav den ena nordväst om 

Stockholm, den andra sydväst om staden. Dessa stadsdelar valdes ut just för att majoriteten av 

de klienter man arbetar med har utländsk bakgrund alternativt är utrikes födda. Vi har i vår 

undersökning begränsat oss till att intervjua arbetskonsulenter som är verksamma vid 

stadsdelarnas arbetsmarknadsenheter på så kallade Jobbcentrum och Arbetscentrum. Vi har 

valt att kalla båda för Jobbcentrum i uppsatsen. Vi kommer inte att namnge de specifika 

Jobbcentren då vår uppsats inte har en komparativ ansats. Det ger även intervjupersonerna så 

stor konfidentialitet som möjligt. 

   Båda Jobbcentrumen utgår från ”Skärholmsmodellen” vilken innebär en särskild metod för 

att arbeta med arbetslösa inom stadsdelarna. Första gången startades ett jobbcentrum 1998, ett 

projekt i Skärholmen som en del av storstadssatsningen. Storstadssatsningen var ett av de 

styrmedel som skapades för att bryta segregationen och vända utvecklingen i positiv riktning i 

bostadsområdena som ansågs vara mest socioekonomiskt och etniskt utsatta 

storstadsområdena i Sverige12. Arbetet på Jobbcentrum sker i samarbete med 

försörjningsstödsenheten inom respektive stadsdel. Alla som söker försörjningsstöd och är 

arbetslösa kommer till Jobbcentrum och träffar en arbetskonsulent. Alla aktiviteter är 

planerade och genomförda för att stärka individens möjligheter att bli självförsörjande. Vid 

det första inskrivningstillfället görs en kartläggning av individen. Sedan får klienterna hjälp 

med att upprätta ansökningshandlingar såsom ett CV och ett personligt brev. Samtidigt 

fungerar Jobbcentrum som en kontrollfunktion i den mening att närvaron för klienterna 

noteras och meddelas till socialsekreterarna vid försörjningsstöd då de ska göra en bedömning 

om försörjningsstöd. Jobbcentrum samarbetar även med Arbetsförmedlingen samt en rad 

interna och externa aktörer såsom arbetsgivare, praktikplatser, bemanningsföretag, 

studiecentrum och studievägledare.  

                                                 
12 SOU 2005:29 Storstad I rörelse, Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala 
utvecklingsavtal, Stockholm. Fritzes. 
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2.4.3 Intervjupersonerna 
 

Vi valde att intervjua fyra arbetskonsulenter, två kvinnor och två män. Tre av 

intervjupersonerna har socionomexamen och den fjärde går sin sista termin på 

socionomprogrammet. Den sistnämnda har dock haft sin praktik där och arbetat på 

jobbcentret i 1,5 år. Samtliga arbetar med människor med utländsk bakgrund i åldrarna 18 år 

och uppåt och som saknar arbete. För att finna intervjupersoner besökte vi respektive 

Jobbcentrum där vi presenterade oss själva och syftet med studien. Därefter frågade vi om 

någon i personalgruppen skulle vilja medverka i vår undersökning. I den första stadsdelen vi 

besökte anmälde en intervjuperson genast sitt intresse. Ytterligare en person i samma stadsdel 

anmälde sitt intresse en vecka senare. I den andra stadsdelen talade vi direkt med 

enhetschefen som sedan gav oss namn på personer i personalgruppen som önskade medverka 

i undersökningen. Således består informantgruppen av två män och två kvinnor i olika åldrar 

och med olika arbetslivserfarenhet, vilket vi fann intressant för studiens syfte och 

frågeställningar. Våra intervjupersoner är samtliga födda och uppväxta i Sverige, vilket kan 

komma att få betydelse för deras svar i intervjuerna.  

2.4.4 Intervjuguidens utformning  
 

I vår intervjuguide har vi utgått ifrån de frågor som legat till underlag i Fredrik Hertzbergs 

avhandling ”Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet - Hur arbetsförmedlare förstår en 

etniskt segregerad arbetsmarknad”13. En del frågor är desamma som i Hertzbergs avhandling 

medan andra är omformulerade utifrån vårt syfte. Några frågor är helt och hållet konstruerade 

efter vår problemformulering. Anledningen till att vi valde att utgå från Hertzbergs 

intervjuguide är att det är bra att utgå från frågor som redan använts i ett forskningssyfte då 

det ökar tillförlitligheten i vår uppsats. Genom att använda Hertzbergs frågor har vi hittat 

frågor som redan är granskade och genomdiskuterade av forskarsamhället vilket styrker 

trovärdigheten i frågorna14.   

                                                 
13 Hertzberg. Fredrik. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt 
segregerad arbetsmarknad. Arbetsliv i omvandling. 2003:7. Stockholm. Elanders Gotab.2003.  
14Esaiasson. Peter. (Red.), Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm, 
Norstedts Juridik AB. 2005  
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2.4.5 Bearbetning av intervjuer 
 
Vi har genomfört en så kallad halvstrukturerad intervjuform, vilket innebär att frågorna är 

”öppna och föga strukturerade”15.  Vi har använt oss av en intervjuguide (se bilaga) med en 

lista över frågor men med möjlighet till en öppen konversation och följdfrågor. Fördelen med 

detta enligt Kvale är att intervjupersonerna har fått möjlighet att fritt diskutera kring ämnet 

utan att vara för hårt styrda. Intervjuernas längd tog i samtliga fall fyrtiofem minuter till en 

timma. För att bättre kunna styrka vad som sades under intervjuerna använde vi oss även av 

bandupptagning. Genom detta kunde eventuella missförstånd undvikas. Det bör tilläggas att vi 

självklart bad intervjupersonerna om tillstånd innan vi använde oss av bandupptagning. 

   Intervjuerna transkriberades efter varje enskilt intervjutillfälle för att vi lättare skulle kunna 

analysera det resultat som hade framkommit. När vi sedan hade genomfört alla planerade 

intervjuer så bearbetade, analyserade och tolkade vi intervjuutsagorna genom så kallad öppen 

kodning16. Öppen kodning innebär i vårt fall att informationen i våra intervjuutsagor bröts ner 

i mindre delar till så kallade koncept. Dessa koncept jämfördes sedan med varandra för att 

likheter och olikheter skulle identifieras och delades därefter in i kategorier17. Dessa 

kategorier låg sedan till grund för analysen av vår empiriska undersökning.  

2.4.6 Genomförande av intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplats och spelades in för att 

sedan skrivas ut. Under intervjuerna deltog båda författarna. Vi hade i förväg delat in 

intervjuguiden i tre kategorier och valde att alternera dessa mellan oss, så att en av oss ställde 

frågor och den andra lyssnade och kom med kompletterande frågor vid behov. 

När intervjuerna transkriberats analyserade vi dem med hjälp av öppen kodning. Vi delade 

alltså, som tidigare nämnts, in intervjuerna i koncept och kategorier för att lättare kunna 

analysera dem. 

2.4.7 Forskningsetiska principer 
 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram forskningsetiska principer 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning18. Dessa fyra huvudkrav är: 

                                                 
15 Kvale. Den kvalitativa forskningsinterjvun.  
16 Gustavsson. Bengt. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund. Studentlitteratur. 2003 
17 Ibid. 
18 http://www.epn.se/, 070513 
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   Informationskravet: Forskaren bör informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

om vilka villkor och uppgifter som gäller för deras deltagande och vad dess syfte är. Vi har 

kommunicerat våra intervjudeltagare om vårt syfte och vad underökningen kommer att 

användas till. Vi har informerat om att vi kommer att utföra fyra stycken intervjuer och efter 

det transkribera dessa. Intervjupersonerna blev också informerade om att intervjumaterialet 

kommer att sättas in i ett sammanhang. Vi tog också upp att vi är studenter och att vår 

handledare kommer att få ta del av materialet och att den färdiga uppsatsen kommer att 

offentliggöras, men att namn och arbetsplats är skyddade. 

   Samtyckekravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och forskaren bör inhämta deras samtycke att lämna uppgifter och medverka i 

forskningen. Intervjupersonerna har aktivt medverkat då de har blivit intervjuade. 

Intervjupersonerna har blivit upplysta att de har rätt att när som helst innan uppsatsens 

examination avbryta sin medverkan.  

   Konfidentialitetskravet: De medverkande i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet. Vi har i uppsatsen valt benämna intervjupersonerna endast med kön och ålder 

för att bevara deras anonymitet för person och arbetsplats.  

   Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Vårt insamlade material i intervjuerna kommer endast att användas i vår 

uppsats. Intervjupersonerna har blivit tillfrågade om de önskade ta del av materialet innan 

uppsatsen examinerades samt om de önskade den färdiga produkten  

 

2.4.8  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

”Trovärdigheten för en studie kännetecknas av att data har insamlats på ett korrekt sätt och att analysfasen har 

präglats av regelbunden metodisk struktur. Det är inte lätt att kontrollera tillförlitligheten hos kvalitativa 

studier, därför är det viktigt för forskaren att visa på de förutsättningar vilka resultaten har utvecklas ifrån. Även 

om läsaren inte kommer fram till samma resultat som författarna är det viktigt att denne är införstådd med 

författarnas förförståelse och teoretiska referensram” (Malterud, 1998. s 56)19

 
Reliabiliteten i kvalitativ forskning hänför sig bland annat till resultatens innehåll och inre 

logik20. Vid datainsamlingen kan undersökaren pröva innehållet i svaren genom att ställa flera 

                                                                                                                                                         
 
 
 
19 Malterud, Kirsi. Kvalitativa studier i medicinsk forskning, Studentlitteratur. Lund.1998) Sid. 56 
20 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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liknande frågor som fokuserar på samma tema och undersöka konsistensen i svaren. Vilket vi 

kan säga att vi har gjort, då vår intervjuguide hade många frågor som ”gick in i varandra” 

(se bilaga) och att intervjupersonen själv drog slutsatser och gjorde återkopplingar till det som 

redan diskuterats, vilket ger en röd tråd i intervjun och förväntas stärka dess trovärdighet.  

   Reliabiliteten är också beroende av att undersökningen har utförts med frånvaro av 

slumpmässiga och osystematiska fel. Vi valde att spela in våra intervjuer på en bandupptagare 

för att inget skulle gå förlorat. Efter det transkriberades intervjuerna ordagrant så inom ramen 

för insamlingen bedöms reliabiliteten vara god. Att vi varit två författare antas också stärka 

denna. Dock har vi ingen liknande studie att jämföra våra resultat med vilket försvagar dess 

tillförlitlighet.  

   Esaiasson21 menar på att validitet är det svåraste men också det mest centrala problemet för 

den empiriska samhällsvetenskapen. Han syftar då på att problemet i princip är olösligt i och 

med att frågorna och problemen formuleras på den teoretiska nivån medans undersökningarna 

genomförs på den operationella nivån. Validiteten grundar sig på så sätt i frågan om vi 

undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att vi undersöker. Då vi själva har varit 

verksamma i den typ av organisation som vi avser att undersöka, då som arbetskonsulent 

respektive socialsekreterare har vi en hel del kunskap om vårt undersökningsområde som kan 

stärka validiteten genom att frågorna är grundade i den praktiska verkligheten, däremot 

kommer vi inte från problemet att verkligheten ska appliceras på den teoretiska nivån. 

   Som intervjuare är det viktigt att vara medveten om den inverkan den egna personen har på 

intervjuförfarandet. Detta för att undersökaren själv är det huvudsakliga mätinstrumentet i 

kvalitativ forskning22. Som vi nämnt tidigare har vi själva varit verksamma i liknande 

organisationer som våra intervjupersoner. Det kan möjligtvis ha kunnat påverka 

intervjupersonernas förtroende. Kvale23 menar på att genom att skapa en förtroendefull 

relation till intervjupersonerna kan det ses som en validering av innehållet i dess utsagor, då 

detta kan tänkas att intervjupersonerna inte enbart förhöll sig till det ”politiskt korrekta” vid 

intervjutillfället.  

   Våra intervjupersoner har i sina svar gett oss utförliga och noggranna beskrivningar som 

varit rika vilket kan antas stärka validiteten. Vi har valt att enbart göra små språkliga 

korrigeringar trots att det varit talspråk, eftersom vår avsikt har varit att inte ta något ur sitt 

sammanhang. I försök att skapa sammanhang har vi på vissa ställen av intervjupersonernas 

                                                 
21 Esaiasson. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
22 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
23 Ibid. 
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skildringar klippt ihop vissa citat, eftersom vi gjort bedömningen att detta skulle passa bättre 

under ett annat tema. När vi gjort detta har vi varit noggranna med att innerbörden inte 

försvunnit eller kunnat misstolkas. Vi har valt att återge de mest intressanta citaten i våra 

analyser i ett försök att relatera resultatet till våra teorier och den tidigare forskningen.  

   Eftersom kvalitativ forskning arbetar med relativt små och syftesbestämda eller icke 

slumpmässiga urval är möjligheten att generalisera resultaten begränsad eller inte möjlig24.   

Även om vår studies resultat inte går att generalisera till samtliga jobbcentrum i Stockholms 

stad så visar den ändå på erfarenheter som kan vara användbara för arbetskonsulenter i deras 

arbete med klienter.  

3.1 Kunskapsläge 

Då vårt forskningsområde är tvärvetenskapligt vill vi ge en generell bild av hur kunskapsläget 

ser ut och har därför valt att presentera en rad faktorer som har betydelse för individens 

möjligheter och agerande på arbetsmarknaden. Vi har valt att presentera huvudresonemangen 

i denna forskning. Vi har därför valt att presentera en kunskapsbild över forskning och 

litteratur som behandlar rekrytering, kultur som normbärande och kompetenskrav samt ge en 

statistisk bakgrund i vilken aktuella siffror för gruppen utländsk bakgrund i förhållande till 

arbetsmarknaden presenteras.  

3.2 Migration och arbete  

De senaste decenniernas invandring till Sverige har medfört att andelen av befolkningen med 

utländsk bakgrund successivt har ökat. Vid årsskiftet 2005/06 var drygt 12.4 procent av den 

svenska befolkningen utrikes födda och drygt 3.7 procent var födda i Sverige med två 

utländska föräldrar. Andelen med utländsk bakgrund uppgick således till nästan 16.2 

procent.25

   Under perioden från andra världskriget till tidigt 1970-tal bestod invandringen i huvudsak 

av arbetskraftsinvandring från de övriga nordiska länderna, Balkan och Västeuropa. Under 

perioden ifrån 1970- talet och framåt avstannade arbetskraftsinvandringen samtidigt som 

flykting- och anhöriginvandringen från icke-europeiska utvecklingsländer, Balkan och 

Östeuropa ökade i omfattning, se tabell nedan. Parallellt med övergången ifrån arbetskraft- till 

flyktinginvandring har även anhöriginvandringen ändrat karaktär och växt i omfattning. 26  

                                                 
24 Esaiasson. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
25 Ds 2007:4. Arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund.  
26 Ibid.  
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De utrikes födda fördelade efter ursprungsregion år 1970, 1980, 1990, 2000 och 2005. 

 
Av figuren ovan framgår att andelen av den utrikes födda befolkningen som har icke-

europeiskt ursprung har ökat kraftigt över tiden (från 7 till 40 procent), medan andelen med 

nordiskt ursprung minskat i motsvarande grad (från 60 till 24 procent). Även i framtiden 

förväntas andelen av befolkningen med utländsk bakgrund fortsätta växa.27

3.3 Kompetenskrav i arbetslivet och svenskhet som norm 

Fredrik Hertzberg28 har i sin avhandling ” Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet” gjort ett 

flertal intervjuer med arbetsförmedlare kring deras syn på de implicita regler och 

konventioner som styr den sociala interaktionen i arbetslivet. Kunskaper om dessa 

konventioner tenderar enligt intervjupersonernas utsago att utgöra en form av informella 

kvalifikationer på arbetsmarknaden. Dessa kan då förstås i kontrast till de formella 

utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer som krävs för många anställningar. Hertzberg 

har i sina intervjuer sett ett tydligt mönster att arbetsförmedlarna förutom att matcha och 

hjälpa arbetssökande att finna arbete också uttryckt ett behov av att klargöra de informella och 

implicita sociala regler som återfinns i arbetslivet för de arbetssökande. En stark ambivalens 

märks dock i intervjupersonernas svar på om de uppfattar detta som rätt eller fel. Samtidigt 

utgör intervjupersonernas berättelser en fråga om ensidig anpassning: ” de Andra” bör ta till 

sig det svenska. Det förgivet svenska förhållningssättet framställs som något konstant: ” vi är 

sådana”. Det är ”de Andra”, de som avviker, som bör anpassa sig till denna konstant om 

friktion uppstår.  

                                                 
27 Ibid.   
28 Hertzberg. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad 
arbetsmarknad. 
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   Hertzberg menar att det återfinns en aspekt av arbetsförmedlares produktiva maktutövning, 

där arbetsförmedlare strävar efter att producera ”social kompetens”. Återgärderna hade här en 

inkluderande dimension - att hjälpa de arbetslösa in i arbetslivet, men också att (re)socialisera 

de sökande till det svenska arbetslivets sociala mönster.  

3.4 Sociala kategoriseringar  

Masoud Kamali behandlar i SOU- rapporten ”Bortom Vi och Dom- Teoretiska reflektioner om 

makt, integration och strukturell diskriminering”29 strukturell och institutionell 

diskriminering ur ett svenskt och europeisk perspektiv och hävdar att rasism och 

diskriminering har varit en integrerad del av den europeiska modernitetens historia, vilket har 

lett till en normalisering och en osynlig diskurs. Kamali menar att skapandet av ”de andra” 

har varit en del av formandet av ”vi”. “De andra” har blivit spegelbilden av ”vi”. Det har 

enligt Kamali gjort att ”de andra” har utmålats till ett ansiktslöst kollektiv i vilken ”vi” speglar 

”vår” bättre kultur. Varje definition av hur ”vi” är innehåller därför även en outtalad berättelse 

om hur de andra är. Med andra ord behöver svenskheten en antites för förverkligandet av sig 

själv som ett överlägset ”vi”. Detta leder enligt Kamali30 till att svenskheten betecknar en 

position som är omöjlig att nå för ”de andra” eftersom dessa per definition befinner sig 

utanför svenskheten.   

   Elsie Franzén31 är arbetslivsforskare och åsyftar likt Kamali att den tillskrivna etiketten 

invandrare bidrar till att tillskriva invandrare vissa egenskaper som skiljer sig från infödda 

svenskars. Invandrare är en utifrån tillskriven beteckning och inte sällan behandlas 

benämningen invandrare som vore det en etnisk identitet och en homogen grupp.  

Kulturgeografen Irene Molina32 resonerar i samstämmighet med övriga utredare till SOU 

2005:41. Hon menar vidare på att denna diskriminerande ordning inte skulle ha möjlighet att 

existera utan den rasistiska diskursens osynliga vara. Hon menar på att när rasistiska diskurser 

blir inplanterade i maktens kärna kommer det att genomsyra institutioner och strukturer som 

då ersätts med förskönande omskrivningar i vetenskapligt och politiskt sanktionerade 

diskurser som till exempel ”integration”,”mångkulturalism” och ”mångfald”.  Molina menar 

här att när den diskursiva åtskillnaden mellan ”vi” och ”dom” naturaliserar den 

                                                 
29 SOU 2005:41. Bortom vi och dom- teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. 
Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Stockholm. Fritzes. 
30  Ibid. 
31 Franzén.C. Elsie. Invandring och arbetslöshet. Lund. Studentlitteratur.1997  
32 SOU 2005:41. Bortom vi och dom- teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering.  

 15



socioekonomiska ojämnlikheten i samhället bidrar detta till att bevara rådande maktstrukturer 

inte minst på arbetsmarknaden. 

   Ekonomihistorikern Paulina de los Reyes33 är en annan forskare som vidare utvecklar 

resonemangen om förekomsten av strukturell diskriminering utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Detta genom att studera samverkan av olika maktstrukturers påverkan utifrån 

faktorer som genus, sexualitet, klass och etnicitet och hur en kombination av dessa reglerar 

möjligheten till jämställdhet i arbetslivet. De los Reyes menar på att detta sker genom ett 

ständigt skapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ”vi” och ”dom” till 

meningsfulla sociala koder vilket i många människors vardag blivit så befästa att vi inte 

längre uppmärksammar dess existens och dess dolda makthierarki.  

3.5 Kulturella föreställningar vid rekrytering  

Föreställningar om att det finns stora kulturella olikheter mellan den infödda svenska 

befolkningen och den utlandsfödda arbetskraften är en av de vanligare förklaringarna inom 

forskningen till invandrares särställning på arbetsmarknaden idag. Detta menar bland annat 

Paulina de los Reyes34 på i rapporten ”Var finns mångfalden?” där hon gör en 

kunskapsöversikt över hur begreppet mångfald konceptualiseras i forskningen. De los Reyes 

finner att den tidigare forskningen påtalar att relationen mellan den invandrade och den 

infödda befolkningen ofta präglas av missförstånd, avsaknad av gemensamma sociala koder, 

kommunikationssvårigheter och värderingsskillnader. Föreställningar om det kulturella 

avståndet mellan den invandrade befolkningen och etniska svenskar konceptualiseras ofta i 

form av skillnader beträffande kvalifikationer, attityder och värderingar. Dessa kategorier 

cementeras och kan urskiljas på tre områden i arbetslivet:   

 

• Kompetens – systematisk undervärdering av invandrarnas kompetens. 

• Organisationskultur – den svenska företagskulturen beskrivs som öppen, demokratisk, 

icke-hierarkisk och därmed olik den utländska.  

• Jämställdhet – frågan om invandrares, både kvinnors och mäns oförmåga att anpassa 

sig till den svenska jämlikhetsideologin påtalas ofta. 

 

                                                 
33 Ibid. 
34 Arbetslivsinstitutet. (2000). Var finns mångfalden? – Konstruktionen av mångfald inom svensk forskning och 
samhällsdebatt. Elanders Gotab. Stockholm.  
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Vidare menar de los Reyes att den kulturella olikheten grundar sig på antaganden om 

invandrare som en homogen grupp med låg utbildning och bristfälliga yrkeskvalifikationer 

som i första hand utgör en reservarbetskraft för okvalificerat arbete i Sverige. 

   I SOU 2006:60 ”På tröskeln till lönearbete” 35 konstateras det att arbetsmarknadens etniska 

skitning kan ses som ett resultat av en komplex väv av samverkande faktorer. Utredningen 

lyfter fram två centrala slutsatser. Man konstaterar att diskriminerings- och 

exkluderingsprocesser samverkar på arbetsmarknaderna och mer specifikt i 

rekryteringsprocesser. Den andra slutsatsen som dras kallar man för ”spill-over” – effekter. 

Med detta menas att ingen enskild kärna utgör diskriminering utan istället ges en bild av hur 

en rad diskriminerings-, exkluderings- och underordningsprocesser påverkar varandra. Arenor 

och moment som behandlas i SOU 2006:6036 är sociala nätverk, kravprofil, urval, intervju, 

anställd och arbetsförmedlingen. Att få jobb på arbetsmarknaden spänner över mindre 

processer inom varje moment eller arenor som var och en har sin särskilda dynamik. 

Samtidigt finns det kopplingar mellan dem som gör att effekter av diskriminering, 

exkludering och underordning riskerar att sprida sig från ett moment till ett annat.              

   Exkludering kan vara omedveten, menar Angela Nilsson37 i sitt bidrag ”Urval på 

institutionella grunder” i SOU 2006:60. Vid rekrytering används outtalade metoder, subtil 

kommunikation och kodspråk när man väljer bland arbetssökande. Tillgången till denna kan 

anses vara lägre bland personer med svenska som andraspråk, utrikes födda samt personer 

med utbildningar från andra länder än Sverige. Det rör sig således om en form av exkludering 

som drabbar dem som inte kan koderna och uppfyller normen.  

   Franzén38 konstaterar hur föreställningar hos personalrekryterare och arbetsgivare styr 

möjligheterna för invandrare och flyktingar att få anställning. Resultaten baserar sig på frågor 

om hur invandrare/ flyktingar rekryteras till företagen. Det har då visat sig att det är oerhört 

viktigt hur den först anställda uppfattas av arbetsgivare och kollegor. Andersson i Franzén39 

ger här två typformuleringar:  

– Vi har bra erfarenheter av vietnameser (öst- européer, iranier, araber etc.) på vårt företag och anställer 

gärna fler. 

                                                 
35 SOU 2006:60. På tröskeln till lönearbete diskriminering, exkludering och underordning av personer med 
utländsk bakgrund.  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Franzén. Invandring och arbetslöshet.  
39 Franzén. Invandring och arbetslöshet. 
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– Vi har dåliga erfarenheter av vietnameser (öst- européer, iranier, araber etc.) och kommer i 

fortsättningen att akta oss för att anställa sådana folkgrupper.  

Andersson drar av ovanstående slutsatsen att när föreställningar av det här slaget avgör 

anställningarna så måste det betraktas som diskriminering. De arbetssökande blir då inte 

bedömda efter sina personliga kvalifikationer, utan efter om de tillhör en viss grupp eller ej.  

3.6 Sammanfattande kommentar 

I ovanstående kapitel har vi redogjort för det kunskapsläge vi funnit relevant på området. 

Till stor del är det samma utredare som figurerar i samtliga av Statens offentliga utredningar 

kring arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Ett genomgående tema för de 

forskare som är verksamma på området och som vi tagit upp är att det finns en strukturell 

diskriminering som utpekas vara orsaken till att personer med utländsk bakgrunds har 

betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Man konstaterar att diskriminering kan 

ske medvetet eller omedvetet. Det strukturella perspektivet är genomgående, man 

problematiserar lite eller inte alls kring olika individers unika förutsättningar att få jobb. 

Istället är det en synnerligen samstämmig bild av frågan som redovisas hos de olika forskarna, 

med olika infallsvinklar. I SOU 2005:4140 fastslås att de svenska institutionerna har en 

inneboende rasism vilken har varit en väl integrerad del av den europeiska modernitetens 

historia. I Hertzbergs avhandling nyanseras denna bild något då han snarare pekar på 

arbetsförmedlares maktutövning där de söker socialisera de sökande till det svenska 

arbetslivets sociala normer. Det konstateras även hos Franzén att de arbetssökande blir 

bedömda efter vilken grupp de tillhör och inte efter personliga kvalifikationer.  

4.1 Teoretiska perspektiv och begrepp 

I detta kapitel avser vi att presentera en rad teoretiska perspektiv och begrepp vilka vi kommer 

att använda som teoretiska verktyg i vår analys av de genomförda intervjuerna. Fokus ligger 

på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att söka förstå de sätt på vilka människor 

organiserar och konstruerar sin livsvärld. Vidare kommer vi att ta upp ett antal teoretiska 

begrepp vilka vi ser som sociala konstruktioner som blir viktiga analysverktyg i vår studie.  

 

                                                 
40 SOU 2005:41. Bortom vi och dom – teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 
diskriminering. 
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4.2 Hur normer konstrueras 

Vi har valt att ge en kortfattade bakgrund kring socialkonstruktivismen samt ett urval av 

teoretiker. Vi kommer dock i vår analys endast att använda ett urval av de analysverktyg som 

socialkonstruktivismen tillhandahåller.  

   Goffman41 menar på att när en individ kommer i kontakt med andra individer försöker de i 

allmänhet skaffa sig upplysningar om henne eller att tillämpa de upplysningar om henne som 

de redan har. De kommer att vara intresserade av hennes socioekonomiska ställning, hennes 

uppfattning om sig själv, hennes attityd till dem, hennes kompetens, pålitlighet och så vidare. 

Även om insamlingen av en del av dessa upplysningar nästan tycks vara ett självändamål, så 

finns det ofta rent praktiska skäl till varför man skaffar sig dem. Upplysningar om individen 

bidrar till att definiera situationen och gör det möjligt för de andra att veta i förväg vad hon 

kommer att vänta sig av dem, och vad de kan vänta sig av henne. Om de andra är upplysta i 

de avseendena kommer de att veta hur de lämpligast bör bete sig för att få henne att reagera 

på ett önskvärt sätt.  

   Vi har valt att studera arbetskonsulenters förståelse kring personer med utländsk bakgrund 

hinder och möjligheter på arbetsmarknaden. Detta gör de intressant att studera den 

förförståelse och de normer som arbetskonsulenterna verkar i. Likt Bertilsson,42 som menar 

på att den sociala verkligheten skall studeras i sitt skapande och som den ”är” och inte som 

den ”bör” vara, har vi för avsikt att studera våra intervjupersoners upplevelse av det 

fenomenet i den kontext de verkar i. 

4.3.1 ”Den generaliserande andra” som normskapande 

Den symboliska interaktionismen betonar den aktiva människan och placerar henne mellan 

den egna livshistorian och den samhälleliga verkligheten43. Den understryker att människan är 

stadd i ständig förändring och ser på ”självet” som en process och inte som en stabil enhet. 

Den symboliska interaktionismen poängterar den andras betydelse för självet. I den 

symboliska interaktionismen delas självet upp i två aspekter: me och I, förenklat sett är me 

självets livshistoria och I är den delen av självet som handlar. Me är den summan av hur andra 

uppfattar och tolkar självet, enligt självets uppfattning. Dessa andra definieras som de 

signifikanta andra. De signifikanta andra är nära personer som är betydelsefulla för individen.               
                                                 
41 Goffman. Erving. Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik. Kristandstad. Rabén prisma.1994 
42 Bertilsson. Margaretha. Järvinen. Margaretha. Socialkonstruktivisme- Bidrag till en kritisk diskussion. 
Kopenhavn. Hans Reitzels Forlag. 1998. 
43 Berg. Lars- Erik.  Människans födelse. En sociologisk diskussion kring G. H . Mead och J. Piaget. Diss i 
sociologi. Göteborg. 1976 
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   I teorin används dessutom begreppet Den generaliserande andra. Den generaliserande 

andra är då samhället och dess norm- och regel system, den allmänna uppfattningen och 

generella handlingsmönster internaliserat i självet. Vilket gör att det i vår uppsats kommer att 

vara ett intressant analysverktyg att se ifall den generaliserande andra påverkar den kontext 

som arbetskonsulenterna verkar i. Vad det gäller den enskilda människan så kan hon 

naturligtvis inte exakt föreställa sig hur hon uppfattas av varje person här i livet, hon möter 

alltför många människor och uppgifterna är alltför komplicerade. Här handlar hon då utifrån 

sin uppfattning om det generella, typiska och dominerande sätt som hon uppfattar att andra ser 

henne på. Denna förmåga att sätta sig in i andras synsätt, attityder eller roller är möjlig endast 

på grund av att vi har gemensamma ”signifikanta symboler”, dvs. att vi kan delta i 

meningsfull kommunikation med varandra genom språket. Det är genom dialogen med andra 

som individen blir medveten om andras attityder och inställningar. Det är genom växelverkan 

som individen kan lära sig de handlingsmönster som andra kräver av honom och skaffa sig det 

självmedvetna som är avgörande för samordningen av det kollektiva livet44.  

   För den symboliska interaktionismen är samhället och människan inte möjliga att separera 

från varandra, de utgör varandras förutsättningar45. Lyttkens46 menar på att våra moderna 

samhällen kännetecknas av en gruppstyrd människotyp. Denna kännetecknas utav att 

människor utvecklar en social kompetens i umgänget med andra. Medvetandet om andras och 

egna motiv, känslor och avsikter byggs på med en medvetenhet om hur denna kunskap kan 

och bör utnyttjas i umgänget med andra.  

4.3.2 Maktstrukturer 
 
I vår studie har vi valt titta på olika maktstrukturer som kan komma att påverka inträdet på 

arbetsmarknaden. I flera av de utredningar som gjorts kring utlandsfödda och arbetsmarknad 

har olika maktstrukturer diskuteras47. Vi har valt att använda oss av följande strukturella 

hinder - etnicitet, kön och ålder i vår studie. Vi kommer inte att ta upp teorier kring hur ålder 

påverkar rekryteringsprocessen då vi inte funnit någon vedertagen forskning på området. 

Dock har vi ändå valt att belysa det i vår analys då i kombination med andra faktorer som kan 

komma att påverka förutsättningarna att få ett arbete. Fokus i undersökningen är etnicitet då 

det är vårt huvudsakliga perspektiv.  
                                                 
44 Cuff.E. C & Payne G.C.F. Samhällsvetenskapliga perspektiv. Göteborg. Korpen. 1992 
45 Ibid. 
46 Angelöw. Bosse & Jonsson. Thom. Introduktion till socialpsykologi. Lund. Studentlitteratur. 2000. 
47 SOU 2005:41 Bortom vi och dom – teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering.  
SOU 2006:60 På tröskeln till lönearbete, diskriminering, exkludering och underordning av personer med 
utländsk bakgrund. 
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4.3.3 Etnicitet 

Etnicitet är en social konstruktion som uppstår i mötet mellan grupper. Etnicitetsbegreppet 

står inte att förväxlas med kultur även om det ofta kopplas samman med detta. Barth48 menar 

att det kan förekomma kulturella variationer inom en etnisk grupp. Det vanligaste är 

emellertid att flera etniska grupper som lever nära varandra delar samma kultur. Etnicitet 

handlar om gränser, inkludering eller exkludering, om identitet och tillhörighet och inbegriper 

ofta myter om ett gemensamt ursprung. 49 Etnicitet har en politisk och organisatorisk aspekt 

likaväl som en symbolisk50. Distinktionen mellan ”Vi och Dom” är också en central aspekt av 

etnicitet. Gruppidentiteter måste hela tiden definieras i relation till vem och vad man inte är – 

med andra ord i relation till icke-medlemmar av gruppen. Även om etnicitet i vardagligare 

sammanhang ofta har en konnotation med ”minoritetsgrupper” eller andra subnationella 

grupper så betyder det inte att majoriteter och mer dominanta grupper skulle vara mindre 

etniska än minoriteter i ett särskilt samhälle. 

   Ofta uppstår en hierarkisk ordning mellan olika grupper som lever nära varandra inom 

exempelvis en stat eller nation51. Etnicitet kategoriseras ofta utifrån denna hierarkiska ordning 

och åtföljs av en samhällelig diskriminering. Med diskriminering menas olika behandling av 

lika fall52, att individer behandlas negativt utifrån utseende, språklig brytning, namn eller 

hudfärg53. Utifrån rasistiska ideologier finns en kroppslig symbolik där mörk hudfärg är 

kopplad till underordning. Detta förhållande är kopplat till den historiska bilden av 

kolonialismen.54   

4.3.4 Kön 
 

Vi kommer i vår studie kommer vi att använda oss av kön. Vi är medvetna om att det ständigt 

pågår diskussioner om definitionerna kring genus och kön och huruvida de är möjliga att 

separera. Det som kan sägas är att kön definieras som den faktiska kroppen medan genus 

definieras som uppfattningar och tolkningar av kroppen55. Eftersom vår studies huvudfråga 

inte specifikt undersöker kön och genus valde vi att enbart diskutera maktstrukturer utifrån 

                                                 
48 Barth. Fredrik. Ethnic Groups and Boundaries- The social organization of culture difference. Oslo. 
Universitets Forlaget. 1969 
49Ibid.  
50 Eriksen. Ethnicity and Nationalism – Anthropological Perspectives.    
51  Ibid. 
52 http://www.do.se/o.o.i.s?id=138, 0705131  
53 Domenelli. Lena. Anti-racist social work. Hong Kong. Macmillan Press LTD. 1997 
54 Eriksen, Thomas Hylland. Ethnicity and Nationalism – Anthropological Perspectives  
55 Högdin. Utbildningar på (o)lika villkor om kön och etnisk bakgrund i grundskolan.  
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kön. Orsaken till detta är att kön är lätt att definiera och konstant över tid. En individ 

förväntas på grund av könstillhörighet ha vissa egenskaper eller beteenden. Förväntningarna 

varierar beroende på situationer, miljöer, samhällsklass samt i olika etniska och kulturella 

grupper. Därmed betraktas inte kön enbart som en biologiskt betingad variabel utan också 

som en social konstruktion56.  

 4.4 Gräsrotsbyråkrater och nationalstatens byråkratiska organisation 

De statliga institutionerna är en del av nationalstatens byråkratiska organisation vilken inte är 

etniskt neutral. Tvärtom har staten ofta ansetts som en av de aktörer som starkast drar upp 

gränser mellan den statsbärande etniska gruppen och minoriteter samt gentemot andra 

nationalstater57. I undersökningen intresserar vi oss för arbetskonsulenterna som aktörer vilka 

verkar som en länk mellan arbetsmarknaden och klienter med utländsk bakgrund. Samtidigt 

arbetar arbetskonsulenterna i den offentliga förvaltningen vilken är en del av nationalstaten. 

Tjänstemän på denna nivå brukar även benämnas gräsrotsbyråkrater58. Termen myntades 

första gången av Michael Lipsky och syftar på tjänstemän som huvudsakligen producerar och 

tillhandahåller tjänster inom ramen för välfärdspolitiska ambitioner inom den lägsta 

hierarkiska myndighetsnivån. Gräsrotsbyråkrater definieras enligt två kategorier: dels har de 

direkt kontakt med medborgarna, dels har de en viss handlingsfrihet i utförandet av 

arbetsuppgifterna. Johansson59 menar att det organisatoriska sammanhanget bestämmer 

arbetssituationen och sätter gränser för handlingsfriheten. Relationen mellan gräsrotsbyråkrat 

och klient omges och bestäms till stor del av organisationen inom vilken gräsrotsbyråkraten 

arbetar. Organisationen förutsätter att klienterna inte ska behandlas som individer, människan 

måste istället anpassas till organisationen. Byråkratin har därmed uppfunnit fallet. Därmed 

inte sagt att gräsrotsbyråkraten behöver agera som en robot, totalt underkastad organisationen, 

däremot är han eller hon utsatt för vissa organisatoriska krav. Relationen med klienten är en 

social relation, en social interaktion som präglas av att åtminstone den ena av parterna 

försöker påverka den andre.  

                                                 
56 Ibid.  
57 Hertzberg. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad 
arbetsmarknad.  
58 Johansson, Roine. Vid byråkratins gränser - Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i 
klientrelaterat arbete. Lund. Arkiv förlag. 1997.  
59 Ibid.  
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   Herzfeld, Graham och Esping i Hertzberg60 har i sin forskning studerat och påvisat hur 

tjänstemän i gräsrotsbyråkratier både återskapar och omskapar nationella identiteter och andra 

sociala kategoriseringar som drar upp gränser mellan grupper i samhället. Detta sker både 

formellt via byråkratiska regler och informellt där värderingar och stereotyper om etniska 

minoriteter påverkar tjänstemannens sätt att arbeta med sina klienter och deras problem.61  

4.5 Kultur 

I undersökningen kommer Hellers62 definition av kulturbegreppet att användas; kultur 

betraktas som något som hela tiden skapas och utvecklas i kommunikationen med andra.  

I mötet med andra kulturer, genom framväxten av interna mottraditioner och genom 

interaktion inom kulturella grupper skapas och pågår en ständig kulturell utvecklingsprocess. 

Sjögren63 menar att människors kulturella referenser styr förhållningssättet till omvärlden och 

sociala situationer däribland arbetslivet. Heller påtalar att kulturbegreppet även kan dölja  

socialt konstruerade maktförhållanden som framträder i mönster för dominans och 

underordning. Som ett exempel tar Heller upp att individer i de moderna kulturerna många 

gånger kritiseras för att anamma etnocentriska föreställningar om att traditionella kulturer är 

underordnade de moderna.  

   Bauböck64 definierar kultur på ett annat sätt då han talar om en kulturell dynamik som 

består av kulturella diskurser i samhället som korsar gränserna mellan organisationer, 

individer och institutioner. Dessa kulturella diskurser är öppna för alla men den kulturella 

dynamiken genererar konflikter snarare än harmoni då den uppstår i kommunikationen mellan 

organisationer, grupper, institutioner och individer på olika positioner. Han menar att 

konflikterna genererar lärdom och skapar utveckling och stabilitet över tid.  

4.6.1 Mångkulturalismens dilemman 

Begreppet mångkultur syftar vanligtvis till att beskriva ett samhälle där flera kulturer 

existerar. En ideologisk innebörd av begreppet mångkultur är mångkulturalism, vilket innebär 

att alla kulturer är lika mycket värda, att kulturer är jämlika. Mångkulturalism har därmed 

blivit ett positivt ord för ett pluralistiskt samhälle där olika etniska ursprung, hudfärger och 

                                                 
60 Hertzberg. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad 
arbetsmarknad.  
61 Ibid. 
62. Bauböck. Reiner, Heller. Agnes & Zolberg . A (red): The Challenge of Diversity. Integration and Pluralism in 
Societies of immigration. Aldershot: Avebury 1996.    
63 Ahmadi, Nader. Red. Ungdom, kulturmöten och identitet. Stockholm: SiS&Liber. 1998.  
64 Bauböck. The Challenge of Diversity. Integration and Pluralism in Societies of immigration.  
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religioner ryms65. Ett mångkulturellt samhälle kan vara en stat, en nation, ett land, en region 

eller annan geografiskt sammanhållen plats som en by eller en skola – platser som befolkas av 

människor som tillhör olika kulturer66. Sverige är idag ett samhälle som kan betraktas som 

mångkulturellt i den meningen att det återfinns en rad olika etniska och kulturella grupper 

inom befolkningen.   

   Samhällets stabilitet och legitimitet kräver ett visst mått av sammanhållning67. Detta har 

skapat nya villkor för det demokratiska samhälles utveckling och påverkat politiken att på det 

ena eller andra sättet att förhålla sig till den mångkulturella diskursen. På en del håll med allt 

starkare krav på integration eller assimilering av minoriteter efter påtryckningar från 

majoritetssamhällets sida. På andra håll med försök till olika grader av “mångkulturalism” 

med särskilda rättigheter för olika kulturella, religiösa eller etniska grupper. I det senare fallet 

ofta som svar på krav från invandrade grupper som hävdar att minoriteter som utsatts eller 

utsätts för diskriminering, underordning och marginalisering, behöver ett erkännande av sina 

särskilda kulturella identiteter för att nå likvärdighet - något som förutsätter olika grad av 

kulturell självständighet.68  

   I spännvidden mellan mångkulturalismens särbehandling med de särskilda insatserna eller 

rättigheterna, och demokratins gemensamma värdegrund som säger att rättvisa är 

likabehandling har det skapats en debatt. Debatten rör huruvida det krävs särskilda 

grupprättigheter för minoriteter samt huruvida kulturella identiteter ska vara överordnade 

andra, exempelvis de medborgerliga identiteterna. Vi kommer nedan att kort presentera några 

olika infallsvinklar av debatten för att nå en mer nyanserad bild av den ideologiska 

mångkulturalismen som teoretiskt begrepp. Det bör även noteras att de mångkulturella 

samhällena skiljer sig i olika delar av världen och begreppet mångkultur har varierande 

innebörd beroende på vilken del av världen man talar om69. Vi vill påpeka att vi i första hand 

inte fokuserar på de juridiska aspekterna av debatten om mångkulturalism såsom särskild 

lagstiftning för minoriteter, utan de resonemang vilka de olika teoretikerna tar upp kring 

synen på kultur och mångkultur. Vi anser emellertid att denna debatt är viktig att belysa inom 

ramen för vår undersökning eftersom kulturella identiteter, konstruktioner och processer som 

                                                 
65 Carlbom, Aje. The Imagined versus the Real Other – Multiculturalism and the Representation of Muslims in 
Sweden. Lund. Dept. of Sociology, Lund University. 2003.  
66 Watson. Multiculturalism 
67 Integrationsverkets rapportserie 2004:06. Gemensam värdegrund i mångfaldens värdegrund. Malmö. 
Integrationsverket 2004.  
68 Ibid.  
69 Högdin. Utbildning på (o)lika villkor – om kön och etnisk bakgrund i grundskolan.  
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vi söker förklara i arbetskonsulenternas jobb ofta förstås inom ramen för ”det mångkulturella 

samhället”.   

4.6.2 Mångkulturalism som hegemonisk ideologi  
 
Carlbom70 pekar i sin avhandling på att det är ett problem att mångkulturalism likställs med  

det mångkulturella samhället. Detta för att det skulle utgå från att alla kulturer innehar samma 

respekt och lever sida vid sida med varandra, vilket inte är fallet. Istället har den 

mångkulturella diskursen nått en hegemonisk ställning som uttolkare av mångkulturalismen, 

vilket skapar ett intellektuellt hinder för att förstå det samhälle vi lever i idag. 

Mångkulturalismen tillskriver bilder av kulturer som inte nödvändigtvis avspeglar 

verkligheten. Mångkulturalismen antar, precis som Watson71 påpekar, att kulturella olikheter i 

allmänhet är något som berikar samhället och medlemmarna. Det leder till att detta alternativ 

ofta framställs som det goda alternativet medan något annat perspektiv ofta förkastas, vilket 

blir ett intellektuellt hinder. Nationalismen har blivit mångkulturalismens fiende menar 

Carlbom. Därmed har mångkulturalismen skapat en politisk korrekthet i samtalen kring 

integration och kulturer som avgör vad som får sägas och vad som inte får sägas. 

Diskussioner som talar för att kulturella skillnader kan verka på annat sätt än positivt tystas. 

En sådan diskussion kan vara att mångkulturalismen hindrar in- och utträde i olika etniska och 

kulturella grupper72 samt att mångkulturalismen legitimerar såväl enklaver som informella 

etniska ledare där gruppen ges företräde för individen.  

 

4.6.3 Erkännandet om olikhet 
 

Taylor73 menar på att det kan krävas särskilda rättigheter som underlättar för alla att leva på 

sitt sätt. Han menar att en särartspolitik kan leda till att den unika identiteten hos en enskild 

individ eller grupp erkänns genom att deras olikhet gentemot andra ges ett värde kallat 

likhetsprincipen. Ett erkännande är inte bara en artighet som vi är skyldiga människor, det är 

ett livsnödvändigt behov. Grunden till detta menar Taylor är att vår identitet delvis formas av 

                                                 
70 Carlbom, The Imagined versus the Real Other – Multiculturalism and the Representation of Muslims in 
Sweden.  
71 Watson. Multiculturalism 
72 Bauböck. The Challenge of Diversity. Integration and Pluralism in Societies of Immigration. 
73 Taylor, Charles. Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg, Daidalos AB 1994. 
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andras erkännande. Icke- erkännande eller misskännande kan vålla skada och yttra sig som ett 

förtryck.  

  Taylor skapade begreppet ” erkännandes politik” som utgår ifrån att det är en förutsättning 

att individer och grupper som har olika levnadssätt erkänner andra grupper och individers 

unika lika värde om de ska leva sida vid sida om varandra. Det kan då krävas en särartspolitik 

för att utjämna den dominerande gruppens kulturella och religiösa överläge.  

4.6.4 Kulturer som föränderliga 
 

Benhabib74 argumenterar i motsats till Taylor för att stark mångkulturalism, eller mosaikartad 

mångkulturalism som den ibland kallats, är felaktig, såväl empiriskt som normativt. Kulturell 

rättvisa mellan grupper bör försvaras i rättvisans och frihetens namn och inte för att illusoriskt 

söka bevara kulturer. Mänskliga kulturer bör framför allt betraktas som föränderliga. Den 

demokratiska jämlikhetens uppgift är att skapa opartiska institutioner i den offentliga sfären 

och i det civila samhället. Benhabib betonar att vi inte behöver närma oss kulturella 

traditioner som helheter. Istället ska vi intressera oss för hur traditioner och diskurser 

genomsyrar varandra; bilderna av oss själva och den andre är beroende av varandra.  

5.1 Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt empiriska material varvat med en analys av detta.  

Vi kommer därmed att knyta samman vår empiri med våra teoretiska utgångspunkter och den 

forskning vilken vi presenterade i vårt kunskapsläge. Resultatredovisningen varvas med 

analyser under de sju teman vilka vi tagit fram för att skapa sammanhang i materialet samt för 

att kunna besvara våra frågeställningar. Vi är medvetna om att vi utgår ifrån vår egna 

förförståelse och person vid tolkning av data och att resultatet skulle kunna analyserats ur 

andra perspektiv.  

5.2 Byråkratins ramar avspeglas i klientrelationen 

Arbetet med klienterna handlar till stor del om ett informativt arbete. På frågan om vilka 

kunskaper om arbetslivet som arbetskonsulenterna försöker förmedla till klienterna 

framkommer att det ofta handlar om att förmedla såväl kunskaper om det svenska samhället, 

samt hur man ska bete sig på en arbetsintervju, vad man ska göra och inte göra. Det finns en 

                                                 
74 Benhabib, Seyla. Jämlikhet och mångfald – Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder. Uddevalla. 
Daidalos AB 2004.  
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viss undran hos intervjupersonerna huruvida klienterna själva ska veta vilka koder som gäller. 

Det är tydligt att det är en svensk kulturell kontext man utgår ifrån75.  

 
”Vad ska du svara? Tänk efter innan du går på intervjun. Att man gör en ordentlig genomgång innan. Hittar du 
nu till den här adressen mitt inne i stan? Vet du exakt var du ska nånstans? Du ska vara där kl. 10. Var inte där då 
10 över 10. Mycket såna här saker du absolut måste tänka på. Och när du väl kommer på intervjun, vad ska du 
göra, vad ska du inte göra?” Man 39 år 
 
”Vi märker att det fattas för många kunskaper om vad det gäller det svenska samhället. Om hur det fungerar. 
Redan på vårt första möte, vid kartläggningen och så börjar man att förklara lite, typ det är viktigt att sköta 
kontakten med arbetsförmedlingen och socialen och så.” Man 29 år    
 

Det finns från arbetskonsulenternas sida ett behov av att klargöra inte bara de formella 

reglerna även de informella som återfinns i arbetslivet och 76 i kontakten med övriga 

myndigheter. Åtgärderna har, precis som Hertzberg77 konstaterar, en inkluderande dimension 

där det handlar om att hjälpa klienterna in i arbetslivet men även att socialisera klienterna till 

det svenska arbetslivets mönster.  

   En av arbetskonsulenterna talar om att det är svårt att inte hjälpa så mycket man kan, sätta 

sin prägel på klienternas ansökan i ett hjälpande syfte.  

 
”Det är oerhört svårt att inte pilla, flytta runt och ändra och så, och det gör jag nog och så, men jag har inte 
utrymme att sitta och skriva brev åt folk i alla fall, det har jag inte tid att göra”. Kvinna 42 år 
 

Under intervjun talar vi om skyldigheter hos klienterna vilka ofta är kopplade till de regler 

som gäller på Jobbcentrum. För att få sitt försörjningsstöd måste klienterna söka jobb i hela 

Storstockholm, vilket enligt intervjupersonerna inte är en självklarhet för alla klienter. Det 

råder en samstämmighet bland tre av intervjupersonerna om att detta är någonting man 

diskuterar mycket med klienterna. För att problematisera de organisatoriska ramarna och 

arbetskonsulenternas handlingsutrymme inom dessa frågade vi om klienterna är beredda att ta 

vilket jobb som helst i hela Storstockholm eller om man söker mest i närområdet?  

 
”Man får ju liksom verklighetsanpassa dem och då gäller det ju att ta vad som helst, att man ska ta det som finns. 
Det beror på hur länge man har varit i Sverige och vad man har för uppfattning om vilka krav vi ställer. Vi ställer 
alltså de kraven, vilket jobb som helst i hela Storstockholm som man praktiskt kan ta alltså, för att slippa 
socialbidraget.” Kvinna 61 år 
 

                                                 
75 Barth. Ethnic Groups and Boundaries- The social organization of culture difference.  
76 Johansson. Vid byråkratins gränser – Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar I klientrelaterat 
arbete.  
77 Hertzberg. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad 
arbetsmarknad. 
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”Många vill ju jobba väldigt nära. Så nära som möjligt till hemmet. Det här försöker vi ju jobba med, att ska du 
söka jobb då får du faktiskt söka i hela Stockholmstrakten till att börja med, inom länsgränsen till att börja med. 
En timmes resväg från hemmet, det är inget konstigt. Det här är ju nånting som vi jobbar med, att vi försöker få 
dem att förstå. Att ska du jobba så kan du faktiskt få jobba men med en ordentlig resväg till jobbet.” Man 39 år 
 

”[…] Vad det gäller resväg kan det vara lite kinkigare, det ska helst vara nära, det vill dom helst.” Man 29 år 
 

”Folk vågar åka till Bredäng, de vågar på sin höjd åka till Kungens Kurva. Därefter är det tomma intet. Det är 
jätteläskigt utanför det här området. Att få någon att åka till andra sidan stan, det kan ta veckor av diskussioner.” 
Man 39 år  
 

Relationen mellan arbetskonsulenterna och klienterna präglas i det här sammanhanget till stor 

del av organisationen vilken arbetskonsulenten jobbar i, alltså Jobbcentrum och de 

förutsättningar som gäller för verksamheten. Dessa förutsättningar måste båda parterna i 

relationen anpassa sig till. Arbetskonsulenternas uppfattning av att klienterna är ”lite kinkiga” 

när det gäller att resa en längre sträcka och att de tycker att det är ”jätteläskigt” utanför det 

egna bostadsområdet är till del styrd av de av organisationen tillhandahållna ramarna78. En 

intervjuperson menar att det handlar om en verklighetsanpassning, i det här fallet en 

anpassning till ”den svenska verkligheten”. Det är dock troligt att intervjupersonernas svar 

främst refererar till det pragmatiska kravet från socialtjästens sida om att man som 

försörjningsstödstagare tvingas söka jobb i hela Storstockholm. Intervjupersonernas svar är på 

så sätt pragmatiskt motiverade, snarare än att man ser klienterna som avvikande från svensk 

norm då önskan om kort resväg från hemmet till arbetet inte kan ses som något kulturellt 

betingat. 

   Det finns hos en av arbetskonsulenterna en ambivalens kring att diskutera vilka krav som är 

rimliga att ställa på klienterna. Den organisationsstyrda rollen blir tydlig men påminner även 

om att relationen med klienten är en social relation, en social interaktion som präglas av att 

parterna på ett eller annat sätt försöker påverka den andre79.  
 

”Nja, jag ville skicka en kille till intervju på arbetsförmedlingen Expo, men han kunde inte gå dit för att han 
fyllde år den dagen. Jag tyckte väl det var ett skäl, men inte giltigt. Jag menade på att man har väl hela dagen på 
sig, och det här tar bara en och en halv timme. Men nej det gick inte alls, man försökte resonera och förklara hur 
jag tänkte men han menade på att det var en stor familjehögtid och mycket släkt där så det gick inte. Så jag sa 
okej då, ja vad ska man säga”. Man 29 år  
  
”Samtidigt så pågår ju en diskussion om eget ansvar, ofta försöker klienterna lägga bollen hos handläggare/ 
arbetskonsulenter, du måste ge mig ett jobb, du måste hjälpa mig, du har inte gett mig ett jobb etc. Den biten 
försöker man bolla tillbaka […] det är en skyldighet att söka jobb själv, det kan man väl säga, vi kallar det då 
eget ansvar”. Man 29 år 

                                                 
78 Johansson. Vid byråkratins gränser – Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar I klientrelaterat 
arbete.  
79 Ibid.  
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5.3 Kompetens och kultur, arbetslivets sociala normer 

Ordet social kompetens har den senaste tiden blivit ett modeord som figurerar i nästan 

samtliga platsannonser.80 Vi ställde frågor till våra intervjupersoner kring deras upplevelse av 

arbetsgivarens definition av den sociala kompetensen. Intervjupersonerna definierade den 

sociala kompetensen lite olika, men samtliga var eniga om att det fanns koder som var 

avgörande vid rekrytering. Den sociala kompetensen och de sociala koderna blev först tydliga 

när det fanns en motpol som gjorde bristerna eller avsaknaden av dessa tydliga genom att 

svenskheten är beroende av en antites för förverkligandet av sig själv81. 
 

”Det är ju kroppsspråket, ja hur man beter sig, hur man är, hur man pratar, så det är klart att det är en 

västerländsk syn på det här i Sverige, det kan jag tänka mig. Man letar efter de svenska koderna i den sociala 

kompetensen, hur man för sig osv. Är det något som är väldigt annorlunda utifrån det, då är det nog inte lika lätt 

att få ett jobb. Om man inte vill ta i hand, se i ögonen osv. ” Man 29 år 

 

”Ja är det svenska sammanhang så är det klart att vi förväntar oss att folk ska tänka som oss, tycka som oss, bete 

sig som oss, när dom inte gör det blir det mer eller mindre konstigt. Så jag menar att det är väl klart vad är 

svensk grund? Men det varierar lite vad jag tycker." Kvinna 42 år 

 

”Ja, det gör det. Hur man använder språket, man säger inte – Tjena Wallenberg, här är jag, va! Och hur man 

uppträder, det är också en form av språk som man inte lär sig om man inte har en naturlig kommunikation med 

svenskar, hur man gör, hur man klär sig." Kvinna 61 år. 

 

Intervjupersonerna menar på att den sociala kompetensen och koderna är situationsbundna 

och i många fall kulturbundna. Detta genom att människors kulturella referenser styr 

förhållningssättet till omvärlden82. Detta kan också förklaras med att när en individ kommer i 

kontakt med andra försöker denna ofta skaffa sig upplysningar om henne för att kunna 

definiera situationen. Individen skapar sig så en uppfattning om situationen och analyserar 

den utifrån den kontext hon verkar i. Detta är också beroende av hur individen uppfattar den 

"generaliserande andre" det vill säga i samhället hon verkar i. Ifall samhället har en styrande 

majoritetskultur påverkar detta också individens sätt att se på situationer och kommer då att 

påverka vad hon uppfattar som avvikande83. Intervjupersonerna menade på att arbetsgivare 

                                                 
80 SOU 2006:60. På tröskeln till lönearbete diskriminering, exkludering och underordning av personer med 
utländsk bakgrund.  
81 Ibid. 
82 Ahmadi. Ungdom, kulturmöten och identitet.  
83 Goffman. Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik.  
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utgår från den svenska definitionen om vad de sociala koderna är och vad den sociala 

kompetensen bör innehålla vid rekrytering. Också de västerländska utbildningarna värderades 

högre enligt intervjupersonen.   
 

”Det är bara en ren hypotes, men jag gissar på att utbildningar från Europa, ja de västerländska, inom EU 

området…de är lättare att översätta och kanske lättare att kontrollera om man nu vill det och USA de är mer 

accepterade än de som kommer ifrån universitetet i Kabul eller var det nu är va”. Man 39 år 

 

Arbetskonsulenterna uppfattar att arbetsgivare inte bara definierar utbildningarna som olika 

värda utan även yrkeserfarenheter. En av våra intervjupersoner beskriver hur personer med 

utländsk bakgrund måste gå till väga för att få sina färdigheter anpassade till det svenska. 
 
”Till en början är det nog så att de söker jobb som de tror att de kan få med sin erfarenhet. Men har man jobbat 

på bank i Irak så är det ju inte bara att kliva in på SEB och säga att jag har jobbat på bank, kan jag få jobba här? 

Det går inte riktigt till så. Så att man får nog sänka sina krav en aning och jobba sig in i branschen i så fall. Börja 

på en annan nivå för att komma in på banken sen kanske. Och det är likadant med lärarna, de börjar som 

elevassistenter, personliga assistenter och kommer in den vägen i så fall”. Man 39 år 

 

Individer i de moderna kulturerna kritiseras många gånger för att anamma etnocentriska 

föreställningar om att traditionella kulturer är underordnade de moderna84. Intervjupersonerna 

var samstämmiga på frågan om utbildningar och yrkeserfarenheter från den västerländska 

världen värderades högre men gav samtidigt en bild av att de uppfattade det som att 

utbildningssystemen och de samhälleliga systemen skilde sig stort år att det många gånger var 

befogat att dessa värderades olika. Dock uppvisade en arbetskonsulent en viss ambivalens då 

hon beskrev det som att det varierar lite i vad hon tyckte kring om det västerländska idealet 

alltid var pragmatiskt motiverat. Arbetskonsulenterna uppfattade det som att arbetsgivaren 

hade ett behov att resocialisera sina sökanden till de västerländska idealen. 

   I en rekryteringsprocess kan exkluderingen vara omedveten. Detta genom att det vid 

rekrytering används outtalade metoder, subtila kommunikationsvägar och kodspråk vid 

urvalet av de arbetssökande. Tillgången till dessa anses vara lägre bland personer med 

svenska som andraspråk, utrikes födda samt för personer med utbildningar ifrån andra länder 

än Sverige. Detta skulle då leda till en form av exkludering som drabbar dem som inte kan 

koderna och uppfyller normen85. En av våra intervjupersoner menar på att när man skriver 

                                                 
 
85 SOU 2006:60 På tröskeln till lönearbete, diskriminering, exkludering och underordning av personer med 
utländsk bakgrund 

 30



personlig lämplighet så tror hon att man gör det för att det är ett verktyg man kan gallra med. 

För att med hjälp av den hänvisningen kan man välja inte den med bäst kompetens utan den 

man helst vill ha och då hänvisa till det med personlig lämplighet som ofta står skrivet i 

platsannonserna. Hon tror vidare på att det är den som klickar bäst som får jobbet, och hon 

säger sig tro att det alltid kommer att vara så, och att det inte går att lagstifta bort. Samtidigt 

menar arbetskonsulenterna i vår undersökning att namn och föreställningar påverkar urvalet 

hos arbetsgivarna. Likt vår intervjuperson nedan som menar på att hon tror att det är lättare 

för etnisk svensk i rekryteringsprocessen och att namnet påverkar och kan utgöra ett hinder i 

denne. 

 

"Jag tror det är lättare för Calle Carlsson än för Ahmed och Ali, det tror jag”. Kvinna 42 år 

 

En syn i arbetslivet kan vara att det finns ett antagande om en kulturell olikhet och att 

invandrare ses som en homogen grupp med låg utbildningsnivå och bristfälliga 

yrkeskvalifikationer86, och att det finns en strukturell diskriminering som kategoriskt väljer 

bort "de andra"87 menar vår intervjuperson på att det också kan handla om individer emellan 

som hon beskriver som "klickar" och att detta inte alltid kan kopplas till olika grupper. 

5.4 Anspråk i platsannonserna och krav på anpassning 

Intervjupersonerna fick frågor om hur de uppfattade de krav platsannonserna efterfrågade. 

Även rimligheten i dessa sett utifrån arbetsuppgifterna diskuterades. En arbetskonsulent 

utryckte sig så här i frågan:  

 
”Kraven är ofta för höga. Kraven i annonsen är i alla fall för höga […] Kraven är också gallrings mekanismer, 
man skriver gymnasiekompetens för att slippa hälften av ansökningarna helt enkelt”. Kvinna 42 år 
 
Intervjupersonerna var eniga om att kraven i annonserna ofta var för höga. De menade på att 

de ofta var uppställda som gallringsmekanismer för att underlätta i rekryteringsprocessen. 

Intervjupersonen uppvisar även en förståelse på varför arbetsgivaren använder sig av detta 

system och menar på att:   
 
“Det ställer ju upp krav utifrån vad de behöver för personal, i många fall är det rimligt”[…] Och sen är det ju 
alltid trevligt med kompetent personal. […] ”.  Man 39 år 
 

                                                 
86 Var finns mångfalden? Arbetslivsinstitutet. 
87 SOU 2006:60 På tröskeln till lönearbete, diskriminering, exkludering och underordning av personer med 
utländsk bakgrund 
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Rekryteringsprocesser har skiftat från mer formella krav inriktade på utbildning och 

arbetslivserfarenhet mot större betydelse av informella kvalifikationer. Platsannonserna består 

således ofta av en mindre del formella och en större del informella krav. Vad 

intervjupersonernas uttalanden också visar är att arbetsgivaren är starkare positionerad än den 

sökande och det är en grundläggande autonomi hos arbetsgivarna att välja den arbetssökande 

som anses mest lämpad för jobbet88. En av arbetskonsulenterna uttryckte detta genom att man 

inte kan tvinga en arbetsgivare att anställa någon: 
 
"Men jag tror att det är samma sak där, du kan väl inte tvinga någon att anställa personer, om dom inte vill 
anställa dom […]”. Kvinna 42 år 
 

På frågan om huruvida det är arbetsgivaren eller individen som bör förändra sin inställning i 

de fall detta blir ett problem i rekryteringsprocessen för individer som bär traditionell klädsel, 

i motsättning till officiell arbetsklädsel, talade intervjupersonerna om behovet av att mötas. 

Det svenska och det som kan ses som kulturellt annorlunda än det svenska är en ”ge och ta 

situation”. En av intervjupersonerna uttryckte sig så här kring frågan.  

  
”Jag tror kanske att man inte kan ställa krav på individen att förändra på en gång. Men om man släpper in 
individen så kanske det automatiskt gör så att man förändras. Det kan finnas skäl till varför det inte är lämpligt 
att ha heltäckt med långa armar och sånt. Samtidigt så, konflikten någonstans för mig är också att i den bästa av 
världar så får alla klä sig som dom vill och ändå ha samma möjligheter men där lever ju inte vi. Då är frågan om 
det verkligen är så att man inte får jobb på grund av sin klädsel, kan man då förvänta sig att samhället ska betala 
ens uppehälle år efter år, snarare än att man ändrar sin klädsel. Jag tycker inte det är en enkel fråga. Jag tycker 
inte att religion är viktigare än andra filosofiska sätt […] det är vad som är viktigt för varje individ som ska styra, 
inte utifrån att det är en viss religion […] Jag kan inte påstå att jag absolut tycker att det är rasism för att man 
inte anställer någon som har avvikande klädsel […] Det har mer med logik att göra kanske än med något annat” 
Kvinna 42 år 
 
”Jag förstår inte varför det ena ska var viktigare än det andra, egentligen om jag har ett företag, om jag anser att 
det är viktigt i mitt företag att man har denna här klädseln varför skulle någon annans, asså de man tycker är en 
viss minoritets varför är det viktigare än vad den personen tycker, det är hela den här diskussionen att på något 
sätt är tradition och religion allena rådande, det står över allt annat. Varför ska det göra det? Vem har sagt det? 
Nä, jag håller inte med om det, det är varje individs inställning som viktig, och varje individs rättigheter. Och är 
det religionen som förtrycker rättigheter så är det fel på religionen. Eller är det något annat som förtrycker är det 
också fel på det. […]" Kvinna 42 år 
 
Som vi tidigare belyst har det inom den mångkulturalistiska ideologin skapats en politisk 

korrekthet i samtalen om integration och kulturer som avgör vad som får sägas och inte 

sägas89. Citatet ovan knyter an till frågan om individen och den västerländska synen på denna. 

Intervjupersonen menar på att det inte går att skuldbelägga arbetsgivaren helt i 

                                                 
88 SOU 2006:60. På tröskeln till lönearbete diskriminering, exkludering och underordning av personer med 
utländsk bakgrund.  
  
89Carlbom. The Imagined versus the Real Other – Multiculturalism and the Representation of Muslims in 
Sweden.  
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urvalsprocessen, då hon ser det mer på individnivå och pratar om individens rättigheter. Hon 

problematiserar också kring vem som har tolkningsföreträde, om det är individer eller grupper 

och vart mötet ska ske. Samtliga av våra intervjupersoner utgick ifrån ett individperspektiv 

och menade på att det är mötet mellan två individer som är centralt. Det är i mötet som  

arbetsgivare och arbetssökande måste hitta en balans som de båda kan identifiera sig med.. 

Arbetsgivaren måste se kompetensen bakom den religiösa klädseln och de sökande är också 

tvungna att anpassa sig till de krav arbetslivet ställer.  

5.5 Socialisering till arbetslivets normer 

Det framkommer i intervjuerna att det pågår ständiga diskussioner kring det egna ansvaret, 

vilket intervjupersonerna är mer tillfreds med att använda istället för skyldigheter, samt till de 

krav som ställs på den svenska arbetsmarknaden.  
 

”Det blir mycket diskussioner. Om du nu har flyttat till Sverige och du söker jobb i Sverige och du söker kontakt 
med en svensk arbetsgivare som har de här kraven, då kan du inte komma och säga att i Irak då jobbade jag så 
här… jag hade de här kläderna, jag gjorde så här och jag gjorde så här och jag kommer att fortsätta med det. Då 
får du inte jobbet. Vi måste mötas. Och du måste ge efter på dina gamla traditioner för att komma in på den här 
arbetsplatsen. Är du verkligen intresserad, ja men då får du ge efter.” Man 39 år 
 

I diskussionerna med klienterna kan man se att en del av de krav som arbetsgivaren ställer 

sammanfaller med arbetskonsulentens krav på klienterna. Arbetsgivarens krav har blivit 

arbetskonsulentens90. Arbetskonsulenterna menar att klientens kulturella och religiösa 

identiteter inte kan få företräde i det svenska arbetslivet. Klienterna är bärare av traditioner 

som är annorlunda och som inte passar in i det svenska arbetslivet. Enligt Taylor91 skulle 

denna typa av misskreditering av klientens unika identitet kunna vara en kränkning som ger 

uttryck för majoritetskulturens överläge92. Samtidigt kan man, som Benhabib93 påpekar, välja 

att betrakta den kulturella och traditionella identiteten som något föränderligt. 

Intervjupersonerna väljer att se på situationen som ett ömsesidigt möte. De kräver inte en 

ensidig anpassning till den svenska normen utan motiverar åter igen mötet med det svenska 

arbetslivet som ett möte mellan klientens kompetens och arbetsgivarens krav. Benhabib94 

menar vidare på att den demokratiska jämlikhetens uppgift är att skapa opartiska institutioner 

i den offentliga sfären. Tanken om ett ömsesidigt möte som hela tiden är närvarande hos 

                                                 
90 Hertzberg. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad 
arbetsmarknad. 
91 Taylor. Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. 
92 Taylor. Det mångkulturella samhället och erkännandets politik.  
93 Benhabib. Jämlikhet och mångfald – Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder.  
94 Ibid.  
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intervjupersonerna kan ses som ett försök till objektivitet, som en motverkan till den 

normativa svenskheten. Precis som Bauböck95 menar så genererar den kulturella dynamiken 

konflikter genom att den uppstår i kommunikationen mellan individer. Samtidigt finns  

ambivalensen hos en av intervjupersonerna; ”i den bästa av världar” skulle alla få klä sig som 

de vill men ändå ha samma möjligheter. Insikten om avsaknaden av en problemfri, opartisk 

värld genererar en konflikt hos intervjupersonen.   

   Vi frågade om arbetskonsulenterna upplever att det är känsligare att ta en diskussion kring 

frågan om traditionell och religiös klädsel med klienterna, än att ta en diskussion om 

exempelvis piercningar eller andra attribut som kan beskrivas som avvikande i relation till 

majoritetens sätt att klä sig.  
 

”Nä, jag tycker faktiskt inte det. Jag ser egentligen inte att det är svårare utan jag tar nog det utifrån, jag är ärlig 
och tar en diskussion.” Kvinna 42 
 
”Det måste man ju ta upp med den arbetssökande. Och när det gäller folk från andra länder så är det en process. 
För att man ska våga släppa på det här traditionella så måste man bjudas på någonting från Sverige.” Kvinna 62 
år 
 
”Nej, jag tror att det är väldigt beroende på vad det är för person. Du kan få otroligt häftigt diskussion om du ber 
någon att ta bort en sån här piercning ur underläppen också. Likadant som det kommer in en herre i kaftan så kan 
du få samma diskussion. Så det beror alldeles på vad det är för person. Men man kan få väldigt intressant 
diskussioner kring det här och väcka tankar, jag tror det är bra”. Man 39 år 
 

Likadant ses här att tre av intervjupersonerna inte ser bevarandet av den kulturella identiteten 

som överordnat att få ett arbete. Snarare kan man se att arbetskonsulenterna i sitt yrke ingår i 

en kulturell utvecklingsprocess i den meningen att de befinner sig i en ständig kommunikation 

mellan olika kulturella diskurser i det att de har att förhålla sig till den svenska 

arbetsmarknadens krav samt till varje enskild klients förutsättningar96. Samtidigt kan man 

även se att de har ett behov av att påverka klienterna utifrån de normer som råder i det 

svenska arbetslivet. Hos en av intervjupersonerna märks en ambivalens till att ta upp den 

typen av fråga trots att han tror att det skulle ge klienten bättre chanser till jobb.  

 
”Jag brukar försöka hålla mig ifrån det där om jag ska vara ärlig. Jag tror inte att jag påtalar för en somalisk 
kvinna att jag inte tycker att dom ska ha sin slöja, burka eller vad det nu heter på sig när de ska gå på intervjun. 
Men jag kanske tänker att det nog skulle ge henne en lite bättre chans”. Man 29 år 
 

Arbetskonsulenten arbete befinner sig inom ramen för diskursen om mångkulturalism vilken 

medför en politisk korrekthet om vad som får sägas och inte i samtalet om kulturer och 

                                                 
95 Bauböck. The Challenge of Diversity. Integration and Pluralism in Societies of Immigration.  
96 Ibid.  
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kulturella skillnader. Intervjupersonen finner att klienten förmodligen skulle ha en bättre 

möjlighet om hon inte var iklädd traditionell klädsel men visar samtidigt en osäkerhet inför att 

ta upp detta med klienten eftersom det inom mångkulturalismen inte anses politiskt korrekt att 

kulturella olikheter inte alltid är någonting som berikar97.  

5.6 Etnicitet och religion som avståndsmarkörer 

Vi diskuterar huruvida det finns någon religiös grupp som har svårare att få jobb. Religion ses 

av arbetskonsulenterna som något som kan störa debuten på arbetsmarknaden. Ju mer religiös 

klienten är, desto större hinder.  
 
”Det beror på hur man utövar sin religiositet, hur pass… ja, vi kan ju ta det här praktiska exemplet med kvinnor i 
slöjor. Där har vi ju också mycket diskussioner om huruvida ”kan du ta av dig slöjan när du jobbar?” ”kan du ha 
nån annan huvudduk, kan du ha nånting annat på huvudet?” För att det är så trist att när arbetsgivarna… du har 
en fullt kompetent person på andra sidan bordet och det enda du hakar upp dig på är att hon har en slöja på 
huvudet. Och det är det enda som gör att hon inte får jobbet. Och då är det så ”kan du inte ta av dig den där, då 
skulle du ha fått jobbet?” Man 39 år  
 
”Nej det finns ju de som själva sätter upp religiösa hinder innan de har kommit in i Sverige. Jag hade bland annat 
en kille som var muslim som sa ”nej, jag tar inte en kvinna i handen, jag är muslim”. Jag sa det där kan du inte 
hålla på med i Sverige […] Gör du så här om en arbetsgivare gör så får du aldrig ett jobb.” Kvinna 61 år      
  

I samtalet återspeglas en av de stora frågorna inom samhällen som idag präglas av 

mångkultur, nämligen främst den icke-västerländska religiositetens premisser i ett samhälle 

vars grundläggande värderingar och normer präglas av kristendomen och upplysningens 

rationalitet. Watson98 pekar på denna polemik vilken syns i svaren. Intervjupersonerna talar, 

som vi tidigare sett utifrån modernitetens kulturella kontext där religion framför allt är något 

privat, något som man kan anpassa efter tillfället, här handlar det på så sätt om en ensidig 

anpassning till den svenska kontexten99. Arbetskonsulenterna tolkar främst religiositeten som 

ett hinder ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Kamali hävdar att det är just denna typ av 

normalisering av sekulära, västerländska normer som utgör en institutionell diskriminering 

vilken är en del av den moderna europeiska identiteten. Han hävdar att detta lett till en osynlig 

diskurs där svenskhet är ett slags social position vilken ”de andra” måste leva upp till100. Ett 

annat sätt att förstå intervjupersonernas tankesätt är att människan och samhället inte helt är 

                                                 
97 Carlbom. The Imagined versus the Real Other – Multiculturalism and the Representation of Muslims in 
Sweden.  
98 Watson. Multiculturalism  
99 Hertzberg. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad 
arbetsmarknad. 
100 SOU 2005:41. Bortom vi och dom- teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 
diskriminering.  
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möjliga att separera från varandra101. De kulturella referenserna styr människors 

förhållningssätt till omvärlden. Kamalis antaganden kan i viss mån även symbolisera 

mångkulturalismen som det goda alternativet där andra alternativa sätt att se på religion och 

kultur förkastas som ”institutionell diskriminering”.  

 

I samtalet uppmärksammar intervjupersonerna etnicitetens gränsdragningar som uppstår i 

mötet mellan etnisk svenskhet och människor med annan etnisk bakgrund102.  

 
”Jag tror det påverkar, visst tror jag att det påverkar, romer har ju svårare att få jobb skulle jag vilja påstå. 
Somaliska framförallt kvinnor, asså somalier, eller framförallt kvinnor. I och med sin klädsel, heltäckande och 
så. Det behöver man ju inte vara vetenskapsman för att förstå att det påverkar möjligheterna att få ett jobb. Det är 
klart att det är svårare”. Kvinna 42 år 
 
”[…] Somaliska killar kan vi väl till och med officiellt erkänna att vi har, ja statistiken är sämre för dom om vi 
säger så. Dom är något svårare att få ut i jobb, jag vet inte om det beror på att gruppen har svårt att komma in i 
samhället och så, det tycker jag mig ha hört. De kanske står lite utanför, man hör en del prata om någon slags 
nivåskala för invandrare och då kommer väl dom ganska långt ner. Det är nästan så dom slåss där nere med 
romerna i status trappan” Man 29 år 
 
”Nja, ett tag i början så var det ju somalierna, det var ju kört alltså. Afrikaner över huvud taget, de hade det kört 
va. […] Tänk dig att komma som nomadpojke från Somalia och sen ska du plötsligt in i Sverige. Papper och 
grejer. Det är ju alldeles som att landa på en främmande planet lite grand. Det krävdes mycket jobb med dem… 
(skratt)”. Kvinna 61 år 
 
”Det kan också vara så att man har en annan utbildningsbaskgrund när man kommer från till exempel Somalia, 
många är analfabeter”. Kvinna 42 år    
 

Intervjupersonernas uttalanden ovan illustrerar den asymmetriska maktrelationen som kan 

uppstå mellan olika etniska grupper103. Grupper som av medlemmarna uppfattas som 

kulturellt distinkta från varandra gör etniciteten till en social relation där medlemmarna 

definierar sig själva utifrån vem och vad man inte är. Olika markörer som klädsel och 

utseende, ursprungsregion, nationell tillhörighet, analfabetism är definitioner på sådant som 

definieras stå längre ifrån den ”etniska svenskheten” enligt arbetskonsulenternas upplevelse. 

Detta anses vara orsaker till att dessa klienter har absolut svårast att få ett arbete. Det här kan 

då förstås som diskriminerande faktorer i den meningen att dessa klienter blir bedömda inte 

efter sina kvalifikationer utan efter just etnisk tillhörighet104. Intervjupersonernas resonemang 

kring etnicitetens betydelse torde tyda på en symbolik där vissa attribut är kopplade till 

                                                 
101 Cuff.E. Samhällsvetenskapliga perspektiv.  
102 Eriksen. Ethnicity and Nationalism – Anthropological Perspectives.  
103 Hertzberg. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad 
arbetsmarknad.  
104 Franzén. Invandring och arbetslöshet. 
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underordning vilket har sitt ursprung i den koloniala historiens process vilken utgör grunden 

för sociala kategoriseringar utifrån yttre attribut105.  

5.7 Kön och ålder som exkluderande faktorer 

På frågan om det är svårare för något av könen att få ett arbete svarade samtliga 

intervjupersoner att det inte är beroende på vilket kön den arbetssökande har, utan att det är de 

individuella förutsättningarna som är avgörande i processen att bli självförsörjande. 
 

”Har lite svårt att svara på det, jag vet inte riktigt. Det beror på från person till person. Jag tror inte att det har så 

mycket med könen att göra faktiskt. Känns det som”.  Man 29 år 

 

Dock menade intervjupersonerna på att det finns vissa aspekter som är avgörande. Här gjorde 

två av intervjupersonerna en koppling till att kvinnors roll i hemlandet får ett avtryck även då 

det handlar om att få ett jobb i Sverige. Detta kan yttra sig genom att vissa könsbestämda 

roller man haft i hemlandet påverkar ens utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet av 

lönearbete. En av intervjupersonerna uttryckte sig så här:  

 
”Kvinnorna har det svårare för de har ofta mindre praktisk yrkeserfarenhet från hemlandet, de har jobbat i 

hemmet många av dem och de har oftast ingen formell utbildning”. Kvinna 61 år 

 

Grundfrågan om könsroller handlar om vilka skillnader som finns och hur och varför kvinnor 

och män behandlas olika, och om vad som är biologiska respektive sociala processer. Utifrån 

ett socialkonstruktivistiskt synsätt menas på att kvinnor och mäns olika beteendemönster har 

uppkommit genom ett komplicerat samspel mellan individen och omgivningen och inte enbart 

kan ses som en biologisk variabel utan även som en social konstruktion. Konstruktionen gör 

att individen föds in i en könsroll och får olika rollförväntningar beroende på om individen är 

pojke eller flicka106. Förväntningarna varierar beroende på situationer, miljöer, 

samhällsklasser samt inom olika etniska och kulturella grupper. Den socialkonstruktivistiska 

utgångspunkten menar här på att detta är något centralt, för om könsskillnaderna enbart skulle 

bero på biologiska faktorer skulle alla män och kvinnor från olika kulturer, samhällen och 

tidsperioder ha ungefär samma beteende och egenskaper, vilket de inte har107.   

                                                 
105 Högdin. Utbildning på (o)lika villkor – om kön och etnisk bakgrund i grundskolan.  
  
106 Angelöw. Bosse & Jonsson. Thom. Introduktion till socialpsykologi. Lund . Studentlitteratur. 2000.  
107 Ibid. 
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   En av intervjupersonerna upplevde även att könsrollerna kunde påverkas av 

arbetsmarknaden då vi frågade om det är så att männen gått in på yrkesområden som tidigare 

uppfattades som mer typiskt kvinnliga, eller åtminstone traditionellt varit kvinnodominerade. 

 
”Det blir mer och mer så tror jag att när de ser själva, ja det har jag exempel på från mina deltagare där hustrun i 

familjen har börjat jobba. Servicehus, hemtjänst. Och enligt traditionen så, ja det här ser ju inte bra ut hos en man 

utlandsfödd om det är hustrun som försörjer familjen. Så att det börjar nog knaka lite där att det här med 

hemtjänst, ”hur gör man för att söka?”. Man 39 år 

 

Arbetskonsulenternas uttalande om kvinnors och mäns förutsättningar kan till stor del förstås 

som att de upplever att kvinnors och mäns situation på arbetsmarknaden varierar utefter de 

roller som man haft i hemländerna, men att dessa roller sätts i förändring i en ny social och 

kulturell miljö108. Citatet ovan illustrerar även den kulturella utvecklingsprocess som pågår 

inom kulturella grupper genom att mötet med en annan kultur ger upphov till interna 

mottraditioner109.  

   Åldern kom i intervjun med arbetskonsulenterna endast upp som en ytterligare faktor som 

försvårade inträdet på arbetsmarknaden. Detta kan då ses som att i det fall klienten inte varit 

en aktör på den svenska arbetsmarknaden tidigare så utgjorde en högre ålder en 

exkluderingsmekanism. Citat nedan kan knytas till samtliga intervjupersoners utsagor i 

frågan, då de hade en samstämmig åsikt i frågan.  

 
”Ja, tyvärr är det en viss åldersdiskriminering så att har du passerat 50 och är utlandsfödd så blir det svårare. Det 

är vad vi märker i alla fall”. Man 39 år 

 

 

5.8 Det avvikande som hinder eller möjlighet 

Samtliga intervjupersoner ansåg att språkets betydelse i innehade i många fall en stor och 

avgörande betydelse och det utpekades som det största hindret för personer med utländsk 

bakgrund att komma in på arbetsmarkanden.  

 
"Språket är väl det största hindret som jag ser det. En del pratar för bristfärdig svenska och när det blir 
                                                 
108 Ibid. 
109 Bauböck. The Challenge of Diversity. Integration and Pluralism in Societies of immigration.  
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missförstånd och man inte kan förstå varandra, det förstår jag att arbetsgivare tycker är problematiskt.” Man 29 
år 
  
"Det är de facto inte så att det är omöjligt att få jobb för att du inte kan språket, men visst underlättar det."  
Kvinna 42 år 
 
Språket kunde i många fall knytas till realistisk motiverade krav från arbetsgivaren som kan 

ses som ett värderingsfritt formellt hinder enligt arbetskonsulenterna. En av 

intervjupersonerna menade även på att språket är ett hinder, men kan också användas som ett 

filter i rekryteringsprocessen. Han påpekade att det ibland står att det språkliga kravet är att du 

ska ha godkänt i svenska B och syftar då på att det kan ses som en "fuling" mot många av 

deras klienter då det är ett enklare jobb som man vet att dom skulle kunna klara av. Han 

tycker att man då lätt får för sig att dom gärna vill ha en svensk, "mellan raderna". 

   Resonemanget ovan präglas av att det finns rådande föreställningar om kulturella olikheter i 

arbetslivet mellan den infödda befolkningen och den utlandsfödda arbetskraften. Dessa 

konceptualiseras ofta i form av skillnader bekräftande kvalifikationer, attityder och 

värderingar110. Det kan också vara så att kvalifikationskraven ställs utifrån det normgivande 

samhället. I fallet att arbetsgivare ställer upp höga språkkrav som kan ses som orimliga i 

förhållande till de arbetsuppgifter som skall utföras kan det motiveras med att arbetsgivaren  

helst ser att jobbet ska gå till en svensk, det vill säga att rekryteringsprocessen präglas av att 

den rasistiska diskursen osynliga vara111. Det kan även ses som att arbetsgivaren i 

rekryteringsprocessen, då han eller hon har möjlighet att välja mellan personal, väljer att se 

det som ett plus att den sökandes språkfärdigheter är på en bra kommunikationsnivå. En av 

våra intervjupersoner påpekar samtidigt att det är viktigt att inte glömma att på att på varje 

arbetslös finns det massor med människor som har jobb, att det faktiskt är så att merparten av 

människor i Sverige idag arbetar och det gäller även utlandsfödda.  

   Ett annat hinder som våra intervjupersoner diskuterar är de hinder som klienterna bygger 

upp kring sig själva.  

 
”Ja, en del ser bara hinder, allting är hinder, dåligt språk, dålig hälsa, för många barn. Så att där jobbar vi väldigt 
mycket med att ta bort de här hindren. ”Du får tänka att nånting kan du, nån lösning har du själv. Så att vi jobbar 
mycket med hinder, det gör vi. […]" Man 39 år 
 

Många av dessa hinder har våra intervjupersoner diskuterat som någonting som kan vändas 

till möjligheter, då mycket av det handlar om en inställningsfråga enligt arbetskonsulenterna 

och detta var något man på samtliga enheter arbetade med att motivera till förändring.   

                                                 
110 SOU 2005:41. Bortom vi och dom – teoretiska reflektioner om makt, integration och struturell diskriminering  
111 Ibid. 
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Klienternas påverkan av sina möjligheter att få ett arbete beskrev majoriteten av våra 

intervjupersoner som något som gick att läras in.  

 
"Vi jobbar väl egentligen med så lite hinder som möjligt. Alla har en möjlighet, alla har någonting som de kan 
vidareutveckla. Självklart så finns det hinder men man kan ju faktiskt göra nåt åt de flesta av hindren. Språk, 
jamen du kan ju läsa mera svenska, du kan läsa barnböcker eller vad du vill för att liksom få igång språket”.  
Man 39 år 

 
Intervjupersonerna fick frågan om de uppfattade att det fanns arbetsgivare som såg det som en 

möjlighet att personer hade utländsk bakgrund i en rekryterings process.   

 
”Det finns sådana jobb också, vi får in sådana jobb ibland, det kan vara en persisk restaurang som undrar om vi 
har någon som kan laga persisk mat och så. Då blir det ju en iranier och då söker vi efter en sådan hos oss. Ibland 
får vi förfrågningar om vissa språk, t.ex. vi behöver någon som kan prata arabiska och sådana saker. Visst ibland 
är det en fördel. Det kommer ju mer och mer, så de börjar öppna och sen brukar vi tala om för dem som säger – 
svenskar anställer inte oss, dom flesta företag i Sverige är ju multinationella och nyföretagande är ju vanligt 
bland invandrare, vissa branscher är helt övertagna av invandrare som pizza, skomakare etc. […]". Man 29 år 
 
”Ja, jag har en arbetsgivare som har fattat det här med att det kommer att finnas ett jättestort behov av 
hemtjänstpersonal med utländsk bakgrund. De har nämligen i sin annons gått ut och skrivit att ”vi behöver 
personal som är intresserad av vårdjobb ”de söker egentligen folk som bara pratar andra språk än svenska. […] 
Så att det finns arbetsgivare som har fattat det där. Det gör det.” Man 39 år 
 
"Det är en ganska kul sak jag kom att tänka på att ex det persiska nyåret har precis varit och det 
uppmärksammade Comviq och flera andra företag som har gjort reklam, och innan var det bara vid jul o nyår det 
fanns sådana reor, som nu uppmärksammades det persiska året med nyårsrea och extrapris även bland de 
svenska företagen”. Jag får för mig att företagen mer och mer börjar tänka på att även kunderna har en utländsk 
bakgrund och att det är mera ”mångkulturellt” tänkande". Man 29 år 
 

Ovanstående citat illustrerar de möjligheter det kan innebära att ha en annan bakgrund än 

etnisk svensk. I den tidigare forskningen har man främst fokuserat på de hinder som finns för 

inträdet på arbetsmarknaden men våra intervjupersoner upplever även att det finns tillfällen då 

det rent av ses som en möjlighet att ha utländsk bakgrund. Vidare menade de på att företag 

mer och mer ser det som en kundgrupp att uppmärksamma.  

 

 

6.1 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att genom intervjuer med arbetskonsulenter studera 

hur de upplever möjligheter och hinder på arbetsmarknaden för personer med utländsk 

bakgrund. Detta syfte preciserades i två frågeställningar där vi undersökte hur andra etniska 

och kulturella tillhörigheter framställs i förhållande till svenskhet i samtalet med 

 40



arbetskonsulenterna, samt ifall arbetskonsulenterna anser att de krav som ställs på 

arbetsmarknaden är pragmatiskt motiverade eller motiverade med hänsyn till andra mer 

normativa aspekter.  

   Utifrån vårt resultat kan vi dra ett antal centrala slutsatser. Arbetskonsulenterna anser att 

individuella faktorer till stor del påverkar inträdet på arbetsmarknaden men att individens 

förutsättningar ibland påverkas av maktstrukturella faktorer. Många gånger ansåg 

arbetskonsulenterna att kraven som ställs på arbetsmarknaden är rimliga sett utifrån 

arbetsgivarnas perspektiv, exempelvis då det gäller språket. Dock såg intervjupersonerna att 

det fanns andra mer normativa anspråk som bottnade i kulturella avstånd vilka skymde 

klienternas kompetens. Där efterlystes en större öppenhet från arbetsgivarnas sida i ett mer 

ömsesidigt möte. Arbetskonsulenterna är i den byråkratiska organisationen till stor del styrda 

av svenska normer men upplever en viss ambivalens inför att arbetsgivarnas krav utgår från 

den då den kan verka som en exkluderande faktor.  

6.2 Hur framställs andra kulturella och etniska tillhörigheter i förhållande 
till svenskhet i samtalet med arbetskonsulenterna? 

Vi fann i studien att arbetskonsulenternas framställning av klienternas kulturella tillhörigheter 

i de flesta fall utgick från en västerländsk, sekulariserad norm som det konstanta utifrån vilken 

klienternas kulturella identiteter definierades. Detta utan att de för den sakens skull uppvisade 

en etnocentrism där det västerländska idealet föredrogs. Samtliga betonade att vare sig den 

västerländska normen eller klienternas kulturella eller religiösa tillhörighet skulle vara 

normgivande eller få företräde i ett rekryteringssammanhang. Istället är ett betydelsefullt 

resultat av intervjuerna att mötet mellan olika kulturer betonades som något centralt, i 

förlängningen i mötet mellan arbetsgivaren och den arbetssökande, klienten.  

   Kulturella tillhörigheter framställdes av arbetskonsulenterna som problematiska inte i sig 

själva utan i förhållande till arbetsmarknadens normer. Här fann vi en intressant koppling 

mellan hur arbetskonsulenternas organisatoriska ramar påverkar relationen till klienterna. 

Arbetskonsulenterna görs i sin arbetsroll till förmedlare av det förment svenska i och med att 

de ska hjälpa klinterna till ett arbete på den svenska arbetsmarknaden vilket gav upphov till 

viss ambivalens. Diskussionen med klienterna om kulturell anpassning kunde därmed inte 

enbart ses i förhållande till en svensk norm utan även inom ramen för de krav som ställs på 

klienterna att söka arbete för att erhålla försörjningsstöd. Denna koppling tror vi kan vara av 

betydelse för att förstå arbetskonsulenternas inställning till kultur som något föränderligt som 

kan anpassas efter tillfället, vilket stundtals tog sig uttryck i diskussioner med klienterna om 
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det egna ansvaret. Intervjupersonerna vågade i flera fall tala om kultur på ett sätt som 

nyanserar mångkulturalismens hegemoniska position i det att man rörde sig bort från kultur 

som något beständigt och istället fokuserade på kulturens föränderliga aspekter.  

   När det gäller intervjupersonernas framställning av andra etniska tillhörigheter i förhållande 

till svenskhet kastade deras svar ljus över en etnisk maktassymetri där etniciteter som avviker 

mot bilden av ”vi” är en faktor som påverkar inträdet på arbetsmarknaden. Samtidigt var 

arbetskonsulenterna noga med att understryka att det främst är individens förutsättningar som 

är avgörande men att etniciteten kan ses som en samverkande faktor i kombination med kön 

och utbildningsnivå. 

6.3 Anser arbetskonsulenterna att de krav som ställs på arbetsmarknaden 
är pragmatiskt motiverade eller motiverade med hänsyn till andra mer 
normativa aspekter? 

Vad det gäller arbetsmarknadens krav fann vi i samtalet med arbetskonsulenterna att de 

upplevde att kraven till viss del kunde anses som rimligt formulerade. Dock menade 

intervjupersonerna på att det fanns olika strukturella hinder som verkade exkluderande. De 

osynliga koderna doldes ofta i formuleringar som social kompetens och personlig lämplighet. 

I många fall utryckte arbetskonsulenterna ett behov av att då resocialisera klienterna till de 

västerländskt konstruerade krav som den sociala kompetensen inrymmer för att hjälpa dem i 

processen att få ett arbete. En intervjuperson utryckte också att utvägen att tvinga 

arbetsgivaren att anställa någon varken var möjlig eller önskvärd.  

   Vår studie visar att arbetskonsulenterna i många fall upplevde arbetsgivarnas krav som 

pragmatiskt motiverade. Detta gällde främst de språkliga krav som antogs vara rimligt 

formulerade. Även krav på arbetslivserfarenhet och västerländska utbildningar kunde till viss 

del förstås av intervjupersonerna. I de fall deras krav var normativt motiverade sökte 

intervjupersonerna ge klienten information om hur de kunde skaffa sig de egenskaper som 

efterfrågades.    

   Arbetskonsulenterna kunde i många fall identifiera sig med arbetslivets syn religion som del 

av den privata sfären, och att då religionen fick stor inverkan på individen likställdes detta 

med ett problem. Detta tror vi kan bero på att arbetskonsulenterna själva är etniska svenskar. 

Som en intervjuperson utryckte att ”Vem har sagt att tradition och religion ska vara 

allenarådande?” (sidan 33).  

   Det fanns dock platsannonser vars anspråk ifrågasattes av arbetskonsulenterna som menade 

på att kraven i dessa var väldigt högt ställda i förhållande till de arbetsuppgifter som skulle 
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utföras. En av intervjupersonerna menade på att man i det fallet kunde få för sig att de 

önskade en svensk mellan raderna. Arbetskonsulenterna upplevde att det främst var 

omedvetna processer hos arbetsgivare som styr urvalet vid rekrytering. Det betonades under 

intervjuerna att för att individer ska anpassa sig till de krav som ställs så måste arbetsgivarna 

också vara öppna för att ta emot dem. Intervjupersonerna upplevde att det fanns en skillnad 

mellan olika arbetsgivare. En del arbetsgivare är öppnare för att anställa personer med 

utländsk bakgrund och se vinsterna med det. Enligt intervjupersonerna är det viktigt att 

rekryteringsprocesserna i högre utsträckning avspeglar den kulturella och etniska mångfalden 

i samhället.  

6.4 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Den forskning som vi tagit del av och redovisat i vårt kunskapsläge har varit relativt 

samstämmig kring att det den främsta orsaken till personer med utländsk bakgrunds 

särställning på arbetsmarknaden är ett resultat av en strukturell diskriminering. En intressant 

skillnad mellan resultatet i vår studie och den tidigare forskningen är att arbetskonsulenterna 

hade ett mer individfokuserat perspektiv och de gav på så sätt en mer nyanserad bild av de 

faktorer som har betydelse för personer med utländsk bakgrund/utrikes föddas ställning på 

arbetsmarknaden.  

   I Fredrik Hertzbergs avhandling framkom att arbetsförmedlarnas utsagor var en fråga om 

ensidig anpassning till det svenska. Här framkommer en viktig skillnad i vår studie då 

samtliga av våra intervjupersoner talade om att det var mötet av dessa som var centrala. 

Samfällt med Hertzbergs avhandling har vi funnit att det även hos arbetsgivarna finns en 

strävan efter att socialisera klienterna till det svenska arbetslivets mönster och därmed en 

reproduktion av en normativ svenskhet. Mot bakgrund av våra intervjupersoners uttalanden 

menar vi dock på att denna strävan främst tycks vara pragmatiskt och organisatoriskt 

motiverad hos arbetskonsulenterna, då deras arbete handlar om att stötta individer till att få 

arbete på den svenska arbetsmarknaden. Vi tror att denna skillnad delvis kan bero på att vi 

valt att intervjua socionomer med en gemensam utbildningsbakgrund i som arbetar i områden 

där klienterna med utländsk bakgrund är i majoritet. Arbetsförmedlare å sin sida kan ha olika 

utbildningsbakgrund och möter ett bredare spektra av arbetssökande där de sökande med 

utländsk bakgrund av arbetsförmedlarna sätts i kontrast till sökande med svensk bakgrund.   

6.5 Metod diskussion  
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Valet av att genomföra kvalitativa intervjuer med en halvstrukturerad intervjuform kan ha 

påverkat resultatet i denna studie på så sätt att följdfrågorna har ställts olika i de olika 

intervjuerna eftersom intervjupersonerna svarat olika saker på frågorna i intervjuguiden.  

   Vi är också medvetna om att resultatet i vår undersökning har påverkats av att vi var två 

personer som intervjuade. Det kan ha en negativ inverkan på intervjupersonerna eftersom två 

personer som intervjuar endast en respondent i taget kan få en starkare position vilket i sin tur 

kan ha påverkat intervjupersonernas svar112. I detta sammanhang bör det även 

uppmärksammas att en del av de frågor vi ställt i undersökningen är av känslig karaktär då de 

behandlar ämnen där det skapats en politisk korrekthet i vad som får sägas och vad som inte 

får sägas i samtalet kring kulturer och kulturella skillnader113. Samtidigt kan det ha påverkat 

intervjupersonernas förtroende att vi som undersökare själva arbetat i liknande organisationer, 

och därmed kunnat skapa en förtroendefull relation till våra intervjupersoner så att dessa inte 

enbart förhöll sig till det politiskt korrekta114 vilket vi menar på att deras intervjuutsagor inte 

gjorde. Valet att använda oss av arbetskonsulenternas perspektiv öppnade möjligheten för ett 

annat och möjligen bredare perspektiv genom den erfarenhet och kunskap de innehar. Det kan 

vara så att klienterna själva kan ha svårt att se problematiken utifrån andra synvinklar än egna 

situationen.  

6.6 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att frågan om ett utanförskap på arbetsmarknaden för personer med utländsk 

bakgrund är en relevant samhällsfråga att lyfta fram ur flera perspektiv. 

Undersökningsområdet vi valt är av tvärvetenskaplig karaktär och vi har endast undersökt ett 

specifikt aktörsperspektiv. Studien utgår från arbetskonsulenters uppfattning vilka i sin 

yrkesroll är företrädare för samhället. Det finns ett behov av att nyansera debatten om 

problematiken i utanförskapet kopplat till kultur och etnicitet vilket vi anser har framkommit i 

denna studie. Det vore därför intressant att göra en liknande studie på arbetsgivare för att se 

huruvida deras uppfattning skilde sig åt från arbetskonsulenternas. Frågan kunde givetvis 

även vara fruktbar att undersöka utifrån ett individperspektiv för att belysa klienternas egna 

uppfattning om deras hinder och möjligheter.  

 

                                                 
112  Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
113 Carlbom, Aje. The Imagined versus the Real Other – Multiculturalism and the Representation of Muslims in 
Sweden.  
114 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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Bilaga.  

Intervjuguide: 
 
Intervjuare:    Datum: 
 
Klienter menas med arbetssökande inskrivna på arbetscentrum. 
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Vi definierade våra valda begrepp så vi menade samma sak i samtalet med 
intervjupersonerna. Vi fokuserade i intervjun enbart på de klienter som hade en utländsk 
bakgrund/  var utrikes födda. 
 
Uppgifter om arbetskonsulenterna 
 
Namn: 
 
Utbildning (Från vilket ort/ land) 
 
Relevant arbetslivserfarenhet (t.ex. socialsekreterare/ arbetsförmedlare etc.) 
 
Antal år som arbetskonsulent: 
 
Födelseland: 
 
Ålder: 
 
 
Klienternas sökmönster: 
 
1. Har klienterna egna önskemål om jobb?  
 
2. Är de beredda att ta vilket jobb som helst i hela Storstockholm? 
 
3. Finns det några arbeten som det finns stort motstånd att söka?  
 
4. Vad tror du att det isåfall beror på? 
 
5. Vilka utbildningar eller yrkeserfarenheter är de vanligaste bland era klienter? 
 
6. Är deras önskemål om jobb realistiska eller orealistiska mot bakgrund av utbildning och 
erfarenheter? 
 
7. Vad har du för uppfattning av klienternas egen bild av sina hinder/möjligheter att få ett 
jobb?  
 
8. Finns det någon speciell grupp avseende ålder, kön, nationellt/ etniskt ursprung eller 
religiös tillhörighet som du upplever ha svårare att få jobb? 
 
9. Vad anser du är det största hindret att just den gruppen/ dom grupperna har svårast att få 
jobb? 
 
10. Finns det någon grupp som inte alls får några jobb?  
 
11. Finns det klienter som kommer hit utan att vara aktivt arbetssökande?(dvs. kommer bara 
för att få ut sina bidrag) 
 
12. Om så är fallet är det något som utmärker just dom klienterna avseende ålder, kön, 
nationellt/ etniskt ursprung eller religiös tillhörighet?  
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13. Hur reagerar dessa klienter (de som ej är aktivt arbetssökande) om de får ett erbjudande 
om t.ex. en praktikplats, annan tillfällig anställning, utbildning? 
 
 
Arbetskonsulentens synpunkter och erfarenheter; 
 
14. Vad upplever du vara den största anledningen till att personer med utländsk bakgrund/ 
utrikes född (med utländsk utbildning) har svårare att etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden? 
 
15. Upplever du att klienterna har kontaktnät?  
 
16. Vissa arbetsplatser har bestämd policy kring arbetskläder (vård, restaurang, lokalvård och 
så vidare). För personer som bär traditionell klädsel kan denna stå i konflikt med denna 
policy. Är det arbetsgivaren som ska förändra sin attityd eller individen?  
 
17. Upplever du att arbetsgivaren gör skillnad på manlig och kvinnlig traditionell klädsel?  
 
18. Upplever du att det är någon skillnad på att ta en diskussion kring religiös klädsel och 
andra attribut såsom t.ex. piercning om de står i motsättning till policy om arbetskläder på 
vissa företag? 
 
19. I de intergrationspolitiska riktlinjerna finns det beskrivit som ett övergripande mål, att alla 
ska ha; ” lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. 
Anser du att alla har samma rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden? 
 
20. I de intergrationspolitiska målen står det också att alla har samma skyldigheter oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund. Vad kan detta ha för betydelse tror du för era klienter, då man 
söker jobb? 
 
21. Anser du att de krav arbetsgivaren sätter upp mot individer står i strid med minoriteters 
rätt till sin egen identitet?  
 
22. Att få arbete i Sverige kräver ofta kunskaper i språket, om sociala koder och i vissa fall 
klädsel. Kan detta liknas vid krav på assimilation? 
 
23. Finns det någon utländsk utbildning som är mer accepterad än någon annan? (Tandläkare, 
läkare, ekonom).  
 
24. Upplever du att det finns arbetsplatser som är mer eller mindre öppna mot att rekrytera 
personer med utländsk bakgrund/utländsk födda? (Privat och offentlig sektor). 
 
Social kompetens      
 
25. Finns det några synliga respektive osynliga sociala koder som krav från arbetsgivaren vid 
rekrytering? Vilka skulle dessa i så fall vara?   
 
26. Social kompetens efterfrågas ofta i annonser. Vad tror du det är som efterfrågas då?  
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27. Är den ”sociala kompetensen” konstruerad efter en svensk norm?  
 
28. Anser du att det är rimliga krav som ställs från arbetsgivaren i förhållande till de 
arbetsuppgifter som ska utföras?  
 
29. Vad har klienternas ålder för betydelse när det gäller att få jobb? 
 
30. Hur stor betydelse upplever du att språket har vid rekrytering?  
 
31. Vilka kunskaper om arbetslivet och arbetsmarknaden är det ni försöker förmedla, till 
exempel arbetsmarknadskunskap, CV-skrivning?  
 
32. Upplever du att det finns jobb där det är en tillgång för klienterna att ha utländsk 
bakgrund/ vara utrikesfödda? 
 
 
Är det något annat du vill tillägga om det pratat om? Är det något som vi inte frågat om som 
du tycker vi borde ha tagit upp?  
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