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Abstract  

 

This study deals with and affects the personal experience of unemployment among individual 

with a foreign background. Unemployment among this group is very high and they have lower 

employment rate than people with a Swedish background. The purpose with this essay is to 

examine how the situation for immigrants in the labor market has been, and why they were 

excluded from the working filed .Their exclusion from the Swedish labor market may depend on 

various circumstances and conditions, such as their ethnic backgrounds, language difficulties and 

ethnic discrimination in the workplace. An extra emphasis is to be put on ethnic discrimination 

that treated people with foreign names differently then individual with Swedish names. 

The theories I have chosen in this investigation concerns relevant information about 

unemployment among immigrant groups. In the theoretical part the concentration on human 

capital theory, integration theory, unemployment exclusion / inclusion and habitus. The result 

which I have concluded is that unemployed immigrant groups find it difficult to be included in 

the Swedish labor market because of their ethnic background, language difficulty, and even 

discrimination that arise in the workplace. Although there are many people of foreign origins that 

have high education and better skills than the Swedes, It still remains an obstacle for them to 

enter the Swedish labor market. The method that I have used is qualitative text analysis and 

interviews with one officials representing the city in Västerås Municipality and eight individuals 

representing the unemployed immigrant groups. This study has been built much on the previous 

research, as well as important theories that helped and answered my questions. The 

implementation of this work has made me more focused on this topic and I have got good 

knowledge about the various problems that immigrants encounter on the Swedish labor market. 

 Unemployment largely depends on the local differences in the Swedish labor market. Today's 

integration efforts need to be improved so that immigrant groups can have the same work 

opportunities as individual with Swedish background. 

Key words: Human capital theory, integration theory, habitus, exclusion and inclusion,  
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Innehållsförteckning  

1. Inledning  

       ”Jag upplever helt klart att invandrare med utländsk bakgrund har det svårare för de att 

komma in på arbetsmarknaden” 

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där alla människors olika kulturella och etniska 

bakgrunder ska påverka, stärka och utveckla samhället. Den svenska invandringsdebatten är 

oftast koncentrerad kring de problem som uppkommer av invandringen och de invandrades 

svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Detta problem kan bero på många 

olika anledningar. Det verkar det idag att det finns hinder på arbetsmarknaden för utländskt 

ursprung i form av etnisk diskriminering, och detta kan leda till vissa negativa konsekvenser för 

både samhälle och individ. 

Det finns en mängd studier som visar och förklara skillnader i sysselsättning mellan utrikes födda 

och svenskfödda. Man kan erkänna att etnisk diskriminering kan vara en del av förklaringen. Ofta 

förklaras den högre arbetslösheten och den lägre sysselsättningsgraden av olika ofullständiga 

egenskaper hos invandrarna själva. Till sådana bristande egenskaper hör bland annat kunskaper i 

svenska, tillgång till kontaktnät, utbildningsnivå och även vistelsetidens. Tidigare forskning har 

riktad på språksvårigheter som en förklaring. Rapporten Integration 2002 visar att bristande 

språkkunskaper inte kan förklara skillnader i villkor på arbetsmarknaden mellan utrikes födda 

och svenskfödda. Även om kunskaper i svenska är en viktig faktor, så kvarstår att goda 

kunskaper i svenska inte är tillräckligt för att utrikes födda ska ha samma chanser på 

arbetsmarknaden som infödda.( SOU (2005:56) s.279 ) 

Historiskt sett har invandringen till Sverige ökat kraftig de senaste åren och det har i sin tur lett 

till ett antal problem i det svenska samhället men man kan också se samma problem i andra 

länder. Denna studie följer arbetslöshet bland personer med utländsk bakgrund som är 

underrepresenterade och exkluderande i nästan alla delar av den offentliga sektorn. Etniska 

minoritetsgrupper, särskilt invandrare som är kraftig underrepresenterade och är helt stängda från 

nästan alla delar av den offentliga sektorn. Dessutom spelar tjänstemännen en stor roll i politiken 

för att påverka och förändra invandrares position på arbetsmarknaden och i (Tahvilzadeh, 2011, 

s. 16) Jan Ekberg lyfter fram i artikeln Genförsörjning eller bidragsförsörjning att det finns stora 
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skillnader mellan invandrargrupper och inrikesfödda när det kommer till sysselsättning och 

arbetslöshet. Han betonar att sysselsättningsgraden är mycket lägre och arbetslösheten mycket 

högre bland invandrargrupper än bland infödda. Dessutom med försämrade 

arbetsmarknadspositioner för invandrargrupper påverkar deras medverkan i välfärdssystemet 

(SOU 2004:21, 2004) . I Sverige var målet med den ekonomiska politiken att alla medborgare 

och invandrargrupper ska ha full sysselsättning och jämn inkomstfördelning precis på samma 

villkor som svensk födda. Att ha ett bra arbete är centralt för en individs inkomster och 

möjligheter till uppehälle. (SOU 2004:21, 2004). Socialdemokraterna och Moderaterna är de 

största två partier i riksdagen. Både två partier konstaterar och anser att arbetslösheten bland 

personer med utländsk bakgrund är en av de viktigaste politiska frågorna.  

1.1 Arbetslöshet generellt 

Det är väldigt svårt att precis definiera arbetslöshet. Den är ett av de största samhällsproblemen 

inom nationalekonomin. Definitionen på arbetslöshet kan vara att när en person inte ha något 

arbete och är mellan ålder 16 till 64 år. Med arbetslöshet menas när efterfrågan är mindre än 

utbud på arbetskraft. Har man varit arbetslös och utan arbete i mer än sex månader betraktas man 

till gruppen långtidsarbetslösa. Varför fenomenet arbetslöshet uppstår beror på ett stort antal 

kooperativ faktorer. Tillexempel Konjunkturen som finnas i landet har stor betydelse oc h kan 

påverka storlek på arbetslöshet menar Forslund och Holmlund. (Anders och Holmlund.S.3-5)  

För att kunna få en djupare och bra förståelse om vad arbetslösheten är delas arbetslösheten in i 

tre olika typer. Den första är Konjunkturarbetslöshet som beror på den allmän lågkonjunktur i 

ekonomin och den försvinner när konjunkturen svänger uppåt igen. Den ekonomiska politiken 

syftet till att göra konjunkturarbetslöshet så liten som möjligt genom att minska på lönenivån vid 

en lågkonjunktur. Den andra typen är strukturarbetslöshet: denna typ av arbetslöshet är den 

allvarligaste bland andra typer av arbetslöshet, den beror till stor del på brister i samhällets 

uppbyggnad och att arbetslösa har fel kännedom för de arbeten som finns samt att organiseringen 

på arbetsmarknaden är svag.  Arbetsmarknadspolitiken koncentrerar på att bestämma lägsta gräns 

för strukturarbetslösheten och detta kan mätas från arbetslöshet som pågår under en längre tid. 

Den tredje typen av arbetslöshet är friktionsarbetslöshet: Ha sitt ursprung till följd av att 

arbetstagare byter arbetsplats. Denna typ av arbetslöshet är permanent och svår att eliminera. Den 

består av att personer är arbetslösa under en viss tid tills de får ett nytt arbete. 
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Friktionsarbetslöshet påverkas också av uppsägningstider och i fall arbetstagaren måste flytta till 

en ny stad för att påbörja ett nytt arbete. Den ökande arbetslösheten har drabbat utrikesfödda mer 

än svenskfödda på den svenska arbetsmarknaden (www.aktiesite.se, 2014) 

Eftersom arbetslösheten är störst bland grupper med invandrarbakgrund så tänkte jag att det är ett 

tidsenligt och viktig ämne att belysa. I Sverige, som i många andra länder, är arbetslösheten ett 

stort samhällsproblem som många drabbas av och främst då invandrargrupper. Man kan se att det 

finns motstånd som ligger bakom deras exkludering från den svensk arbetsmarknad och detta kan 

bero på ett antal omständigheter och förutsättningar som tillexempel vilket utbildningsnivå man 

har eller om man har svårigheter med språket. Invandrargrupper har svårt att komma in 

på arbetsmarknaden och detta kan till stor del bero på deras utländska bakgrund vilket påverkar 

dessa individers möjligheter att integrera i samhället. Både politiker och fackföreningsrörelsen 

eftersträvar ett samhälle med full sysselsättning för alla medborgare men det är mycket svårt att 

uppnå vilket utgör ett stort problem i de flesta länder. Arbetslöshet, och de problem det medför, 

är en av de största och viktigaste frågorna i ett samhälle. Det påverkar också nationalekonomin 

väsentligt eftersom det bland annat orsakar produktionsbortfall, leder till att humankapital 

påverkas negativt och skapar sociala problem som i sin tur leder till bland annat hälsoproblem. 

Det är viktigt att minska arbetslösheten så mycket som möjlighet och för att klassmotsättningar i 

ett samhälle ska sjunka krävs det att alla medborgare får arbeta med lika möjligheter och 

rättigheter. 

Förklaringar till varför personer med utländsk bakgrund bli exkluderad från den svensk 

arbetsmarknad kan vara många. Tidigare forskning har pekat på diskriminering, språksvårigheter, 

och även vilken utbildningsnivå man har, dvs. om man har låg utbildningsnivå eller hög 

utbildningsnivå. Arbetslöshet har varit en av de viktigaste sociala frågorna i samhället och är 

betydelsefullt för både individen och samhället i sig och därför tänkte jag belysa denna 

problematik. I denna uppsats riktas fokus på hur invandrargrupper från olika länder upplever 

exkluderandet från arbetslivet. Utifrån deras beskrivningar klarläggs exkluderingen och 

diskrimineringen på arbetsmarknaden och hur dessa invandrargrupper drabbas av arbetslöshet.  

Teorin lyfter fram habitus, integrationsteori, humankapitalteori och exkludering och inkludering i 

arbetslivet. Min intervjugrupp bestod av sammanlagt åtta personer med utländsk bakgrund, dessa 

personer är i åldrarna 20-30 år och är arbetssökande. Intervjugruppen består av två killar och fyra 
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tjejer som kommer från olika länder. Intervjuobjektens upplevelser av arbetslöshet ligger till 

grund och är en utgångspunkt för denna undersökning (www.arbetetsmarknad.se) Jag bestämde 

mig för att göra en undersökning om hur unga och personer med utländsk bakgrund upplever sin 

situation som arbetslösa, samt om dessa grupper med utländskt ursprung upplever att det 

förekommer etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. 

2. Syfte och problemställning  

Mitt syfte med uppsatsen är att studera arbetslöshet bland personer med invandrarbakgrund i 

Sverige. Invandrargrupper råkar ofta ut för stora problem när de försöker komma in på den 

svenska arbetsmarknaden.I min studie ligger mitt fokus även på om det upplevs svårare att ta sig 

in på arbetsmarknaden om man har ett utländskt efternamn. Alltså om man upplever att det 

anträffas etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknaden. Därför är uppsatsens huvudsakliga 

syfte att beskriva och problematisera kring invandrargruppers situation på arbetsmarknaden i 

Sverige.  Jag tänker ta upp vissa frågeställningar som är viktiga att tänka på och besvara, dessa är: 

1. Vad kan invandrares exkludering från arbetsmarknaden bero på? 

 2. Hur ser invandrares situation ut på den svenska arbetsmarknaden idag?  

3. Hur upplever arbetssökande med invandrare bakgrund sin situation på arbetsmarknaden? 

4. Hur utrycker sig de största partierna kring detta och vad har de för förslag att motarbeta 

arbetslösheten? 

 

2.1. Avgränsning  

För att kunna hantera mitt problemområde på ett effektivt sätt så har jag gjort vissa 

avgränsningar. Mitt problemområde lägger tonvikten på invandrargrupper som är arbetslösa. 

Vissa har kadidateamen inom olika inriktning som flygingenjör, ekonom. Jag kommer att 

fördjupa mig i och ge en bild av hur invandrares situation ser ut på arbetsmarknaden idag. 

Dessutom studera och undersöka de hinder och svårigheter som ligger bakom deras exkludering 

från den svensk arbetsmarknad. Jag kommer också titta närmare på undersöka hur arbetssökande 

med invandrarbakgrund upplever sin situation på arbetsmarknaden. På grund av brist kommer jag 

enbart att göra mina intervjuer med arbetsförmedlarna på Arbetsförmedlingen kontor och även 

arbetsmarknadsstrateg i Västerås kommun. 
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2.2 Disposition. 

Det är jätteviktigt att man gör en disposition när man skriver en uppsats. En disposition handlar 

om hur uppsatsens forskningsmaterial har organiserat och ordnat. Den är en bra grund att stå på 

och det underlättar för mig att veta exakt vad som ska vara med i uppsatsen och vad jag ska 

redovisa först och vad jag ska ta upp sen och hur jag ska avsluta arbetet. Denna uppsats kommer 

delas upp i olika kapital. I kapital 1 redogör jag uppsatsen ingår en kortfattad inledning av 

uppsatsen som ger läsaren en överblick på vad jag vill undersöka vilket är arbetslösheten hos 

invandrargrupper och varför de blir exkluderade från arbetsmarknaden. Därefter i kapitel 2 

kommer syftet som berör undersökning och var som är viktig i själva uppsatsen. I den här delen 

skriver jag om kärnan i uppsatsen vilket är att beskriva och problematisera kring 

invandrargruppers situation i arbetslivet i Sverige. 

Kapitel 3 fokuserar på bakgrunden och ger en kortfattad framställning av de viktigaste delarna i 

uppsatsen dvs. problematiken, alltså arbetslöshet hos invandrargrupper och deras exkludering på 

den svenska arbetsmarknaden. Dessutom politiska lösningar, därefter kommer en kortfattning om 

arbetsförmedlingen. Efter detta kommer i följande kapital en redovisning av vilken typ av metod 

som jag använt mig av och hur undersökning är verkställd och varför är den verkställdes på detta 

sätt. Metodavsnittet var för hjälp till att uppnår de material som jag behöver och har änvänt i 

studien. Alltså metod delen är en hjälp för läsaren för att kunna avgörs om 

undersökningsresultstet är tänkbart. Därefter kommer redovsning av vilken typ av material och 

urval som jag använt mig av. I kapital 6 kommer en redogörelse av den tidigare forskningen som 

jag använda mig av, dessa berör arbetslöshet hos invandrare grupper. 

I kapitel 7 presenteras och analyseras min egen undersökning om arbetslöshet och invandring där 

utgår jag ifrån teorin som kopplas till analysen. Teorin spelar en grundläggande roll i min 

undersökning för att den kan förklara hur saker och ting hänga ihop. De olika teorierna som jag 

kommer använda mig av är integrationsteori, humankapitalteori, arbetslöshet, habitus, 

exkludering och inkludering. Efter detta kommer i följande kapital empiri som är en redovisning 

och presentation av mina intervjupersoner. 

I kapital 9 kommer analysen där jag tolkar materialet och besvarar mina frågeställningar. Mina 

intervju personerna delar med sig av sina åsikter som berör till stor del deras upplevelser och 



11 
 
 

situation på arbetsmarknaden. Arbetet avslutas med slutsats och en diskussion där jag presenterar 

mina egna tankar kring problematiken kring arbetslösheten hos invandrargrupper. 

3. Bakgrund  

I detta avsnitt kommer jag att presentera undersökninghistoria. Bakgrundsavsnittet 

uppmärksammar hur arbetslöshet hos personer med utländsk bakgrund tidigare har varit. Dessa 

grupper kunde känna självständighet, men deras exkludering påverkade dem negativt och därmed 

får de svårare att ta sig in i på arbetsmarknaden och in i det svenska samhället. När man läser 

svensk historia kan man se att invandringen till Sverige tog fart efter andra världskriget. Under 

1950 och 60-talet invandrade många från Tyskland, de nordiska grannländerna och övriga Europa 

till Sverige som arbetskraftsinvandrare eftersom Sverige var i behöv av arbetskraft. Mellan åren 

2000 och 2008 har antalet utrikesfödda ökat från 11 procent till närmare 14 procent. Man kan och 

andra sidan se att under 1970 talet så bestod invandring mest av flyktingar och deras anhöriga 

(SACO, 2010) 

Situationen för personer med utländsk bakgrund har försämrat och särskilt för invandrargrupper 

som anlänt efter 1980. Dessa grupper har haft hög arbetslöshet i jämförelse med andra grupper i 

samhället. Man anser att arbetsmarknadssituationen har förändrat för invandrare av olika 

ursprung. En viktig målsättning för den ekonomiska politiken är att alla individer ska ha full 

sysselsättning med likvärdig inkomstfördelning för alla. ”målet för invandrarpolitik är att uppnå 

jämlikhet”. Att invandrargrupper har lägre sysselsättning än andra grupper kan till stor del bero 

på högt arbetslöshet bland dessa grupper. De grupper som drabbats främst av alla i samhället av 

den negativ utvecklingen är etniska grupper. Under 1990 talet drabbades invandrargrupper mest 

av alla grupper i samhället och blev helt utanför den regelrätta arbetsmarknaden på grund av 

deras etniska bakgrund. Bland annat boendesegregationen har ökat kraftigt under de senaste åren 

i Sverige. Däremot fanns det ett problem att invandrarungdomar hade svårt att konkurrera med 

svenskfödda på arbetsmarknaden. Invandring varierar mycket bland vissa länder beroende på 

vilket land man invandrar till.Invandrargrupper som kom utanför Europa var den grupp som var 

mest drabbad av hög arbetslöshet i Sverige .Tillexempel år 1996 var arbetslösheten bland iranska 

medborgare 4,9 % i USA genomfört med 50 % i Sverige.Majoriteten av personer med utländsk 

bakgrund upplever sig diskriminerade på arbetsmarknaden och i det offentliga livet. 

Segregationen och diskrimineringen har medfört att grupper med etnisk bakgrund är negativt 
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inställda och blev utestängda från den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället.( 

Ågren C. & Ekström A. (2010) s.5) (Rantakesiu, U. (2002) s. 30) För att kunna undvika 

konsekvenserna av invandrare arbetslösheten som blev under 1990-talet, bör vi idag alltså lägga 

stor betydelse på att hjälpa invandrare grupper in på arbetsmarknaden. 

3.1 Politiska lösningar 

 På den politiska genren finns olika förslag och tillvägagångssätt för att få ner och minska 

arbetslösheten. Moderaterna är vår tids arbetarparti som har för uppgift att minska 

samhällsproblem och göra Sverige till ett bättre land. De anser att förbättringen för integration 

på arbetsmarknaden leder till att individen måste skapa sig sitt eget underhåll för att kunna 

integreras i det svenska samhället. De menar även att arbetsförmedlingen har det viktigaste 

ansvaret för invandrargrupper att komma in på arbetsmarknaden eller att få en utbildning. De 

menar att ett samarbete mellan olika aktörer måste förbättras och även olika myndigheter ska 

samverka med varandra för att öppna möjligheter för utrikes födda att kunna delta i aktivitet och 

lära sig svenska samhällssystem och språket. (www.riksdagen.se) (www.moderat.se). Bland 

oppositionen finns förslag som att det behövs en ny politik för att invandrare ska kunna etablera 

sig på arbetsmarknaden och att invandrare kan sitta i centrum precis som de inrikes födda. De 

anser också att det behövs ett nytt system för interaktion genom ett samarbete mellan kommuner 

och migrationsverket för att på så sätt kunna förbättra bland annat boendesituationen. De anser att 

alla kommuner måste ta ett ansvar för flyktingmottagandet och de anser att arbete och 

språkkunskaper har en stor betydelse för invandrare och är mycket viktiga nycklar till integration. 

Socialdemokraterna lägger fram stor kritik till dagens system och etableringslotsar och de menar 

att mer resurser skulle betyda mycket för arbetsförmedlingen och deras möjligheter till att skaffa 

fram fler praktikplatser, vidareutbildningar eller att kunna erbjuda fler personer språkkurser. 

(www.socialdemokraterna.se). Miljöpartiet sträver efter att man bara delar på jobben så minskar 

arbetslösheten och sjukskrivningarn, de kräver efter arbetstidsförkortning och att iinföra en 

sextimmars arbetsdag, istället för dagens åttatimmars arbetsdag, för att på så vis få fler människor 

och även invandrare arbetskraft i sysselsättning till priset av en något lägre tillväxttakt. 

(www.mp.se) (www.riksdagen.se). Andra förslag är att förebygga och hindra diskriminering på 

jobbet, så har arbetsgivare det största huvudansvaret att kunna minska och förhindra 

diskriminering på arbetsplats. Alla människor oavsett kön, sin bakgrund eller sitt etniska 
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ursprung har rätt att söka arbete och arbeta utan att bli utsatta för 

diskriminering(www.vansterpartiet.se) 

 

3.2 Arbetsförmedlingen  

Arbetsförmedlingen är en essential myndighet som finns i hela Sverige och det finns över 320 

arbetsförmedlingar i Sverige som kallade marknadsområde. Deras vision och övergripande mål är 

att så effektivt som möjligt att underlätta för både arbetssökande och arbetsgivare att hitta 

varandra och att främja och ge stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Deras 

uppgifter och de långsiktiga målen kommer från Sverige riksdag och regering är att lägga extra 

förmåga på människor som hamnat en bit från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen visar och 

utbjuder flera olika former av stöd och hjälp för den personer som söker jobb snabbt ska hitta ett 

jobb. De stöd som arbetsförmedlingen ger kan bestå av allt från rekryterings till tillexempel råd 

på hur man skriver en jobbansökan till anpassning av arbetsplatsen för arbetssökande med 

särskilda behov. Arbetsförmedling mål är att alla som söker ett arbete ska hitta ett arbete. Den 

viktigaste befattning arbetsförmedlingen har är att anpassa arbetssökande mot lediga jobb. På 

arbetsformedlingen.se kan arbetssökande bland annat registrera sitt CV, söka bland lediga tjänster 

som finns och prenumerera på platsannonser. På arbetsförmedling kundtjänst finns det 

arbetsförmedlare som kan hjälpa arbetsökande via telefon och e-post svarar på frågor och ger 

hjälp och stöd, till exempel om hur man skriver ett CV eller bereder sig inför en 

anställningsintervju. Vi har ett säkert uppdrag att särskilt befrämja arbetssökande med svag 

position på arbetsmarknaden, till exempel nyanlända invandrare, ungdomar, långtidssjukskrivna 

och personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga.(www.arbetsformedlingen.se ) 

4. Metod  

I detta kapitel kommer jag att presentera hur jag går tillväga i min undersökning. Det är viktigt att 

utgå från ett visst mönster som underlättar arbetets gång. Det är nödvändigt att begränsa 

problemområdet och inrikta och fördjupa mig mer i själva problemet hos utslutande personerna 

med utländsk bakgrund. Att avgränsa problemområdet är viktigt för att kunna fokusera och 

fördjupa mig mer i själva problemet hos just de grupper med  invandrade bakgrund. 
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Metoderna som jag har använt mig av är både kvalitativ metod och samtalsintervjuer som gett 

mig mer inblick i ämnet och svar på mina frågeställningar och även hjälpt mig att studera 

informanternas närmiljö . Det tog mig tid att tänka på om jag skulle använda mig av ett 

kvantitativt eller en kvalitativ metod och vad som passar min undersökning bäst men i tillslut 

kom jag fram till att jag genom en kvalitativ textanalys på bästa sätt skulle kunna belysa mina 

synpunkter. Inom kvalitativ textanalys så ligger fokuset på helheten att analysera texter som 

forskaren är ute efter.Böcker och skrifter som använts i denna uppsats har jag lånat från 

Mälardalens högskolebibliotek. Där har jag sökt fakta och information om ämnet.Jag gick ifrån 

vissa vetenskapliga artiklarna som är hämtade ur Mälardalens högskolas databas.  Jag har använt 

mig av databasen Discovery som publicerar vetenskapliga artiklar/tidskrifter där jag kunde hitta 

många artiklar som berör invandring och arbetslöshet. För att kunna hitta dessa vetenskapliga 

artiklar har jag fått råd av min handledare när jag behövt hjälp. Han visade mig hur man hittar 

artiklar som passar bra för mitt ämne. Jag gick först på MDH.se. och utgick ifrån databasen 

Discovery som publicerar bland annat vetenskapliga artiklar som var till stor hjälp för mina 

studier. Jag försökte via sökord hitta de mest passande artiklarna som berör invandring och 

arbetslöshet. Sökningarna av dessa artiklar utgick ifrån vissa viktiga nyckelord såsom 

arbetslöshet, invandring inkludering och exkludering och integration. Jag analyserade artiklarna 

och försökte hitta lämplig fakta som jag sedan kan använda i min uppsats för att besvara mina 

frågeställningar. 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att analysera statistik från både SCB 

(statistiska centralbyrån) och arbetsförmedlingens hemsida för att få fram mer information om 

antalet arbetslösa invandrare samt genomföra en kvalitativ samtalsintervju. Då min avsikt med 

studien är att göra samtalsintervjuer med sex arbetslösa utländska personer. Jag valde att 

intervjua personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med de personerna som uppsatsen 

huvudsakligen handlar om, för att få deras syn och uppfattning på företeelsen och personerna som 

är deras kunder. I dessa intervjuer använde jag vissa frågor (Se bilaga 1) och jag har spelat 

intervjuerna under tiden intervjuerna pågick.  

De personer jag intervjuade som är arbetslösa invandrare fick jag kontakt med via 

arbetsförmedling chef i Västerås Kauo Leppälä. Jag kontaktade honom genom telefon och 

frågade om jag kunde intervjua arbetslösa invandrare som är i åtgärdsprogram. När jag 

kontakatde honom informerade jag honom om mina önskemål, kriterier för dem jag skulle 
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intervjua. Han sökte upp åtta personer som kunde ställa upp på att bli intervjuade. I denna uppsats 

valde jag att göra intervjuer istället för enkäter med anledning av eventuella brister och 

svårigheter med det svenska språket. Med en enkätundersökning till de arbetslösa invandrarna 

hade det varit en risk att de tillfrågade inte hade förstått frågorna, missförstått dem och kanske 

inte kunnat svara. 

Dessa intervjuer hjälpte mig att få en bra bild av deras uppfattning om varför de är arbetslösa och 

vad deras exkludering från arbetsmarknaden kan beror på. Syftet med de kvalitativa intervjuerna 

är att förstå hur människor upplever den vardag de lever i. När det gäller val av intervjupersoner 

så finns det huvudsakliga typer informantintervjuer och respondentintervjuer. Det som är centralt 

i informantintervjuer är urvalsprincipen. Här kan man använda det så kallade snöbollsurvalet, det 

finns ingen gräns på hur många personer man kan ha i sitt urval, medan en respondentintervju  

handlar om vad har olika personer  för uppfattningar om ett visst fenomen, dvs. utländsk 

bakgrund situationen på arbetsmarknaden (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012) 

4.1. Val av metod. 

Eftersom metoden spelar en stor roll för uppsatsen så är det viktigt att bestämma sig för vilken 

metod som är lämpligast i min undersökning för att kunna genomföra ett bra, väsentlig, och 

betydelsefullt arbete. Att jag väljer en lämplig metod som passar undersökning kan vara mycket 

viktigt för att uppnå rätt resultat och metoden kan ge mig stöd för att gå tillväga på rätt sätt 

beroende på vad jag vill undersöka. Jag anser att med hjälp av en kvalitativ metod kommer jag 

bäst kunna redogöra för den upplevelse arbetslösa personer med utländsk bakgrund har. Inom 

kvalitativ forskning finns det olika analysmetoder som skiljer sig från varandra i själva 

undersökningen och dessa metoder passar bra eller mindre bra beroende på vad undersökningen 

ska ge svar på. Jag kommer att presentera den metodansats som jag valt att arbeta med då jag 

anser att den kommer att hjälpa mig att ge svar på undersökningens syfte. För att kunna ta fram 

och analysera det empiriska material och för att kunna analysera hur begreppet integration 

beskrivas i den politiska debatten som jag valt kommer jag att använda mig en kvalitativ 

textanalys och samtal intervjuer. Boken Metodprakikten var till stor hjälp för att kunna beskriva 

de två metoderna på ett bra sätt. 

5. Material och urval 
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Det är viktigt för mig i denna uppsats att veta hur jag ska välja material. Dessutom att kunna 

bestämma hur och var jag ska leta för att kunna samla in ett så bra material som möjligt. I boken 

Metodpraktikan från 2012 skriver författaren att det finns två olika alternativ för att kunna samla 

in material antingen genom att välja en snäv eller bred definition. Nackdelen med att samla in 

med en snäv metod är att den byggs på en avgränsad grupp medan nackdelen med att samla in 

med en bred metod är att materialet kan bli för övergripande och med detta menar jag att det blir 

svårt att hinna läsa igenom allt på ett kvalitativt sätt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012). Materialet som jag använda mig av i denna uppsats bygger på vetenskapliga 

artiklar som berör ämnet invandring och arbetslöshet. Dessa artiklar är hämtade ur Mälardalens 

högskolas databas, och de var till stöd för mig för att få mer kunskap och bättre fakta om ämnet. 

För att kunna besvara mina frågeställningar på ett bra sätt valde jag att analysera statistik från 

SCB (statistiska centralbyrån) och arbetsförmedlingen hemsida, vissa böcker, samt en kvalitativ 

intervju med en arbetsmarknadsstrateg i Västerås kommun och åtta arbetslösa personer med 

invandrarbakgrund som är inskriva på arbetsförmedlingen i Västerås kommun. 

5.1. Urval av informanterna. 

Innan jag börjar arbetet tänkte jag begränsa undersökning om arbetslöshet till personer med 

utländsk bakgrund. Min första tanke är att intervjua arbetslösa invandrare med utländska namn 

för att kunna få en bra uppfattning om hur vardagen ser ut för dessa personer. Jag har även valt 

att begränsa undersökningen till Västerås kommun som ort med anledning av ett eget intresse då 

jag själv bor där, samt att storleken på kommunen är gott och räcker till min undersökning. Det är 

viktigt att tänka på att innan intervjun tar sin början att man har ett bra urval av intervjupersoner 

för att kunna öka informationsvärdet. Det är också viktigt att tänka på att utföra enskilda 

intervjuer så att individen känner sig bekväm och självständig för att inte påverkas av andra 

informanter. Creswell lägger betoning på att man använder sig av protokoll under intervjuerna för 

att kunna samla data (Creswell, 2007). För att undersöka tillgången av etnisk diskriminering 

valde jag att ha ett utländskt efternamn som enda bedöms för att tillhöra gruppen som fick frågor 

om de upplevt sig ha blivit utplacerad för diskriminering. Urvalet av intervjupersoner är åtta 

arbetslösa invandrare som ställde upp på en intervju med mig. För att få variation på urvalet av 

arbetslösa invandrare fick jag hjälp utav arbetsförmedling chefen i Västerås kommun då hjälpte 

han mig med att söka åtta arbetslösa invandrargrupp som är inskrivna på arbetsförmedlingen i 
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Västerås kommun. Alla dessa personer är arbetslösa och för en viss tid. Intervjupersonerna har 

slumpmässigt valts ut av mig själv utifrån en lista på invandrargrupper som jag fick utav 

arbetsförmedling chefen, där står deras namn, efternamn, telefonnummer och epost adress och 

mera. Dessa arbetslösa personer är inskrivna på arbetsförmedlingen i Västerås. Jag fick kontakta 

mina informanter via telefon, har presernterat mig själv och vad jag går för utbildning. Jag 

informerade de kort om syftet med min undersökning och att deltagande är godvillig samt att 

deras namn kommer att vara anonym i undersökning. 

Intervjupersonerna är två killar och sex tjejer som är mellan åldrarna 20-30 och kommer från 

olika länder som ligger utanför Europa såsom Iraq, Syrien, Tunisien och även Lebanon. Dessa 

personers bakgrund skiljer sig åt, vissa av dem kom exempelvis tidigare till Sverige än de andra, 

dessutom förändras även deras erfarenheter och åsikter av arbetslöshet bland intervjugruppens 

informanter.  

Två informanter är från Syrien, fyra informanter är från Iraq, en informanter kommer från 

Tunisien, dessutom sista informanter kommer från Lebanon. Intervjuerna gick smidigt för att jag 

och informanten är väl förberedda för intervjun. Det som också går bra med uppdelningen av 

informanterna är att jag låter dem berätta om sin upplevelse av arbetslöshet i lugn och ro. Innan 

jag började med intervjuerna så har jag bakades tid och ett ledigt rum för itervjun på 

Arbetsförmedlingen, där efter har jag kontaktade informanterna om tid för intervju, och de ansåg 

att detta var en passande plats för Intervjuverna. Det som var viktig för mig att tänka på var vilka 

bakgrundsfrågor som jag kommer att ställa till personerna under samtalet och efter mycket 

fundering kom jag fram till vissa frågor som namn, ålder, vilket land man kommer ifrån och vad 

de har för utbildningen var bra att inleda med. Efter detta började jag ställa frågor som berör 

själva problemet. Dessa frågor var tillexempel hur länge man varit arbetslös och hur man 

upplever att arbetssökande invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden.  

Innan intervjuerna inleddes så har jag presenterade mig själv som studet vid MDH högskola som 

arbetar med en Kandidatuppsats i ämnet statsvetenskap. Jag har jag informerat respondenterna att 

de har rätt att ställa frågor. Jag har spelat in samtalet under intervjun för att sedan kunna 

transkribera det. Jag har ställt samma frågor till alla informanterna och tiden för intervjun var 

nästan en halv timme för varje person. Efter att jag genomfört intervjuerna har jag skrivs ut dem 

för att på så sätt kunna få en bra bild och förståelse för informanternas situation. 
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Jag kommer att göra en kort presentation av varje intervjuperson för att redovisa vilka personer 

jag valt att intervuja och för att ge mottagaren en bra uppfattning av vilka intervjupersonerna är. 

Presentation av dessa intervjupersoner kommer finnas i empirin delen, där redogör jag för varje 

intervju för sig för att klarlägga varje intervjupersonen erfarenhet och upplevelse av sin situation 

att vara arbetslös.  

6. Arbetslöshetens olika teoretiska utgångspunkter 

6.1. Tidigare forskning  

För att direkt kunna få mer information om ämnet och kunna fokusera på undersökningens 

problematik och även besvara mina huvudfrågeställningar och därmed uppfylla uppsatsens syfte 

valde jag att använda mig av vissa vetenskapliga artiklar som jag hittat på Mälardalens högskolas 

databas samt viss litteratur som jag anser är viktig för min undersökning. För att kunna hitta dessa 

vetenskapliga artiklar har jag fått tips av en bibliotekarie som jobbar på MHD:s bibliotek, då jag 

sökte vetenskapliga artiklar med ett specifikt ämne. Jag fick boka tid med honom och sen hjälpte 

han mig genom att visa hur man gör för att hitta dessa artiklar.  

Förutom mdh.se utgick jag ifrån databasen Discovery som publicerar bland annat vetenskapliga 

artiklar i det ämne jag valt att studera. Sökningen av dessa artiklar som jag har valt utgick ifrån 

vissa nyckelord som passar bra i min undersökning såsom arbetslöshet, invandring och 

integration. För att kunna håva in all information använde jag mig av vissa böcker som var till 

hjälp i min undersökning, jag har fått tips av min handledare också när jag behövt hjälp med att 

hitta litteratur som passar bra till mitt ämne. Av de tidigare forskningsstudierna jag använt mig av 

som behandlat problemet med arbetslösheten hos invandrare visar det sig att personer med 

utländsk bakgrund ofta uppfattar det som ett problem att komma in och etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden. Det finns flera studier som pekar på att personer med utländsk 

bakgrund upplever diskriminering på arbetsmarknaden. Deras exkludering från den svenska 

arbetsmarknaden kan bero på olika omständigheter såsom personers etnicitet eller 

språksvårigheter, det kan också bero på utbildnings nivån. Exempelvis om man har högre 

utbildningen eller lägre utbildningen. Utbildningen och individuella kvalifikationer spelar en 

viktig roll i integrationsprocessen. Personer med högre utbildning har större chans på den svenska 
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arbetsmarknaden vilket förbättra deras position där. Av de tidigare forskning som jag använt mig 

av är : 

6.1.1. Kommunal minoritets administratörer. 

Det finns många studier som visar att sociala gruppers deltagande i ämbetsverket kan påverka 

förvaltningens arbete på olika sätt. Människor reagerar från sina livserfarenheter och 

gruppegendom. I sin studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskap” 

undersöker Nazem Tahvilzadeh, som är forskare vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs 

universitet, om kommunala tjänstemän med utomeuropeisk bakgrund. Denna undersökning 

innehåller intervjuer och enkäter med tolv minoritetsadministratörer i fem olika svenska 

kommuner. Nästan alla uppfattar sig som att de företräder minoritetsgrupper på något sätt. En 

grundläggande fråga att tänka på i detta sammanhang är ”vilka faktorer som spelar in för hur 

tjänstemännen tillämpar sitt företrädarskap och vilket handlingsutrymme de har att företräda” 

Dessa tjänstemän hade olika roller som skiljer från varandra såsom informell ”invandrarminister” 

eller ”ambassadör för invandare” i den egna kommunen, medan andra tjänstemän genomför sina 

företrädarskapsprojekt genom att omedelbar ha verkan på politiska ledare, detta skedde genom att 

man placera integrationsfrågor som behandlar diskriminering på den politiska dagordningen. Att 

kunna stödja medborgarna och invandrargrupper på olika sätt till att anpassa och förbättra deras 

kontakter i det offentliga är också mycket viktigt. 

Man kan anse att minoritetsadministratörers sysselsättning förändras mellan dessa grupper från 

kommunchefer, förvaltningschefer till integrationsstrategier. Forskaren Tahvilzadeh har gjort 

intervjuer med olika makthavare, medarbetaren till minoritetsadministratörerna och även 

föreningsrepresentanter i kommunerna. Företrädarskapets mål var att befrämja och leda den 

enskilda individen och att ta ut frågor som berör integration och mångfald på den politiska 

sammanträdesordningen. Man kan säga att en huvudsaklig anledning till detta är att 

minoritetsadministratörerna sköter om och berör frågor om det pluralistiska stat som driva politik 

i de lokala tillvägagångssätten. Studien visar att tjänstemännen spelar en stor roll i politiken och 

att de har goda möjligheter att påverka och förändra och de kan bearbeta vilka politiska beslut 

som fattas och hur de sedan utförs. Byråkrati är ett maktmedel som kan användas för både gott 

och ont beroende på hur människor riktar den. Målet med det demokratiska styrelseskicket är att 
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se till att medborgare ska delta i det allmänna och fria valet och att den offentliga makten ska 

utgå från folket. Varje individ ska påverka sitt eget beslut som berör den egna vardagen och även 

samhällsutvecklingen i stort. Man kan anse att arbetslösa och lågutbildade grupper och även 

personer med utländsk bakgrund har sämre möjligheter att utöva makt och inflytande om man 

jämför med andra grupper i samhället. Författaren till denna rapport anser att det är viktig utifrån 

ett demokratiskt, jämlikhetsperspektiv och jämställdhetsaspekt att utveckla representativiteten för 

innevånare och ge chanser att uttrycka sina perspektiv, åsikter och även intressen (Tahvilzadeh, 

2011). Studien visar hur vissa underprivilegierade samhällsgrupper, såsom kvinnor och etniska 

minoriteter, inom den offentliga arbetsstyrkan kommer att leda till en mer lyhörd politisk process. 

Tahvilzadeh anser att personers sociala bakgrund och etniska bakgrund påverkar inte bara deras 

värderingar utan också deras politiska värderingar och preferenser.  

Det är viktigt att politiseringen av det mångetniska utgör en svårighet för handlingsutrymmet, 

utom i flyktingfrågan (Tahvilzadeh, 2011). Forskaren visar att en småstad kännetecknas av stora 

och växande sociala problem då staden präglas av stora etniska motsättningar, kraftig 

boendesegregation och höga arbetslösheten där medier och partier lägga märke till stadens 

minoritetsgrupper. De etniska motsättningarna är central och viktig inom politiken och 

samhällsdebatten. Där engagerar sig två minoritetsadministratörer som företräder 

minoritetsgrupper för att kunna förbättra förutsättningar och villkoren för minoritetsgrupper, 

dessa grupper är kommunchefen och integrationsstrategin, deras mål att kunna öka 

sysselsättningen och arbeta mot de sociala problemen (Tahvilzadeh, 2011). Rapporten visar att 

etniska motsättningar mellan minoritets och majoritetsgrupper kan påverkar företrädarskapet 

både direkt och indirekt. När det gäller direkt så har etniska motsättningar en inflytande på 

minoritetsadministratörers ändamål och även förslag i kommun (Tahvilzadeh, 2011)Personer som 

arbetar nära den politiska ledningen har ofta större möjligheter att påverka de politiska besluten 

på ett mer direkt sätt. Längre ner i organisationen blir sådana maktresurser mer begränsade, men 

det finns också exempel på att tjänstemän längre ner i hierarkin får stort ansvar, inte minst för att 

det är så sällsynt med ledande förvaltningstjänstemän med utomeuropeisk bakgrund på högre 

nivåer. Tjänstemännen har en stor inflytande för kommunens tillvägagångssätt, om man vill 

förstå hur politiken grundas i kommunerna så är det viktig att man uppmärksamma det anställdas 

centrala roll, och när det gäller det politiker så spelar det anställda sociala identitet in när det 

tolkar sina roller. 
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6.1.2. ”Mångfald, integration och medborgarskap i Skandinavien”. 

En avhandling som syftar mot invandring bland annat studera mångfald och integration i 

mångkulturella samhällen. Boken studerar” Mångfald, integration och medborgarskap i 

Skandinavien”. Författarna Bo Bengtsson, Per Strömblad och Ann-Helén Bay upplyser olika 

betraktelser och synpunkter av förhållandet mellan invandring och politik. Det är inte bara det 

men även integration och delaktighet, politiska åsikter, och även utförandet av genomförandet av 

politiska åtgärder. I de skandinaviska välfärdsstaterna ökar kampen för utveckling av de 

demokratiska samhällena i en globaliserad tid. Migration från alla delar av världen ökar till dessa 

skandinaviska länder såsom Danmark, Norge och Sverige och som i sin tur leder till ökad socialt 

medborgarskap på den skandinaviska traditionen. Boken behandlar olika dilemman som handlar 

och berör mångfald och integration i mångkulturella samhällen. 

I kapitel ”En introduktion till mångfald, integration och medborgarskap i Skandinavien” anser 

Ann-Helén Bay att invandring ökar kraftig till Norge, Sverige och Danmark under de senaste 

åren, och detta är en av den största sociala förändringen i dessa länder. Man kan anse att det finns 

både fördelar och nackdelar med invandring, av de positiva sidorna är att det spelar en stor roll 

för att mångfald bidrar positivt till samhället. De skandinaviska länderna har varit etniskt 

likformiga, men nu utmärkes av större etnisk och kulturell mångfald. Vårt politiska system och 

välfärdsystem grundades och kännetecknad av befolkningsmässigt renhet. Detta kan uppför olika 

inspirationer, som politiska och sociala integrationen anser Bay. I Norden har kommunerna ett 

mycket stort ansvar för den offentliga välfärden. Medborgarna kan påträffa det offentliga i 

tillexemepel skolan och när man söker vård. Man kan anse att många utländska grupper är 

underrepresenterade i samhället, och detta kan beror på att det finns snedrekrytering i de 

kommunala förvaltningarna (Bay, Bengtsson, & Strömblad, 2010) 

Författarna David Karlsson and Nazem Tahvilzadeh visar i studien ”The Unrepresentative 

Bureaucracy. Ethnic Representativeness and Segregation in Scandinavian Public Administration” 

förekomsten av etniska minoriteter i arbetskraften i den offentliga sektorn i de Skandinavien 

länder Norge, Danmark och Sverige och även betydelse av byråkrati, och hur etnisk 

representation i den offentliga förvaltningen är viktigt (Bay, Bengtsson, & Strömblad, 2010) 

Karlsson och Tahvilzadeh anser att representationen utmärker förhållandet mellan politiska 

ledare och deras väljare och att invandrare i allmänhet är underrepresenterade i de 
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offentliganställda (Bay, Bengtsson, & Strömblad, 2010). Man anser att skandinaviska länderna 

kännetecknas av sin höga decentralisering av offentliga tjänster och ett stort antal av den danska, 

svenska och norska arbetskrafen är av offentlig natur. Författarnas huvudpunkt och ändamål är att 

analysera den etniska representativitet i den offentliga förvaltningen i Skandinavien, dessutom 

visar på hur invandrare närvarande i olika delar av offentliga organisationer spelar en stor roll. 

Det finns mången undersökning som visar att invandrare är underrepresenterade i olika delar av 

den offentliga sektorn. De utgår från tre huvudteman som är viktiga och dessa är:  

1) Representationsnivån i olika länder.  

2) Graden av representation i olika nivåer och grenar, och även i olika hierarkiska befattningar 

och yrken inom den offentliga sektorn. 

3) Det tredje är skillnader i representation mellan olika invandrargrupper i offentlig anställning. 

Genom att analysera och undersöka förändringen av representativitet mellan länder, yrken, 

befattningar och olika grupper kan man bestämma de faktorer som bestämmer nivån på etnisk 

representation anser Karlsson och Tahvilzadeh (Bay, Bengtsson, & Strömblad, 2010) 

Man ska anse att myndighetsnivåerna består av både lokal, regional och även nationell nivå i 

dessa Skandinavien länder. Tillexempel cirka 60 procent av den offentliga arbetskraften är 

anställda av de kommunala förvaltningarna på den lokala nivån, medan I Danmark och Sverige är 

nästan 16 procent av den offentliga arbetskraften anställda på regional nivå. I Norge ansvarar 

staten för hälso och sjukvård och består av den regionala sektorn som är cirka 6 procent av de 

offentliganställda. I Danmark är personer med västerländsk bakgrund underrepresenterade i alla 

myndighetsnivåer, medan de offentligt anställda med en icke västerländsk bakgrund har stor 

möjlighet att arbeta på kommunal nivå än i regionala särskilt inom statlig nivå organisationer, 

medan i Norge andelen anställda med utländsk bakgrund inte skiljer mellan staten och lokala 

nivån. Man kan dra slutsatsen att de lokala nivåerna tenderar att vara mer representativ än den 

statliga och regionala nivån (Bo Bengtsson, Per Strömblad och Ann-Helén Bay s.168) 

Representativ byråkrati rekommenderar att förekomsten av etniska minoritetsgrupper i offentliga 

byråkratier kan leda till ökad legitimitet för det politiska systemet och lyhördhet för minoriteten 

perspektiv, attityder och intressen. Därför är det viktigt ur en demokratisk synpunkt att vi behöver 

en mer legitim och lyhörd regering vilket i sin tur kräver representativitet i förhållande till alla 
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delar av sin befolkning. Det som är viktigt inom representant byråkratin är att alla, särskilt de 

etniska minoritetsgrupperna, ska ha rättvisa och möjlighet att förverkliga de politiska intressena. 

Författarna anser att etniska minoritetsgrupper, särskilt invandrare från icke västliga länder, är 

underrepresenterade i nästan alla delar av skandinaviska offentliga sektorn, särskilt i ledande 

positioner. Boken visar att Sverige och Norge visar högre värden av etnisk representativitet än 

Danmark. Personer med utländsk bakgrund är särskilt frånvarande från discipliner i den 

offentliga sektorn, och utifrån perspektiv representativitet, kan man hävda att deras närvaro är 

väldigt nödvändig, både i högre och lägre positioner. Utifrån detta ska man motverka 

diskriminering på alla sätt så att de delta i denna offentliga sektor och ha lika möjlighet som 

andra grupper. Problemet med etnisk un-representativitet och segregation i den skandinaviska 

folk arbetskraft är stor och komplex, men den offentliga förvaltningen är en huvudnyckel till 

många lösningar anser forskarna Karlsson och Tahvilzadeh. 

6.1.3. Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund. 

Finansdepartementet implementerade 2007 en undersökning som handlar om 

arbetsmarknadsintegration och som beror invandrargruppers situation på arbetsmarknaden. 

Denna undersökning heter Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund 

och är en kunskapsöversikt som är skriven av forskare Stefan Eriksson från Nationalekonomiska 

institutionen vid Uppsala universitet. Huvudtanken med denna undersökning är att förklara 

invandrarens arbetsmarknadssituation och varför de har svårast att komma in på 

arbetsmarknaden. I Sverige, såsom i många andra länder, är sysselsättningen bland personer med 

utländsk bakgrund lägre än bland personer med inrikes bakgrund. Dess sysselsättningsgrad är 

varierande mellan olika grupper av invandrare, tillexempel asylsökande och deras anhöriga är 

t.ex. arbetslösa i högre grad än andra utrikes födda. Forskare Stefan Eriksson tar upp de faktorer 

som förklarar dagens sysselsättning och de faktorer som ligger bakom den låga 

sysselsättningsgraden för gruppen med utländsk bakgrund. Dessutom finns det faktorer som har 

verkan på individen arbetsutbudsbeslut. Den levnadsstandarden som vi har kan avgöras av antalet 

sysselsatta personer, men det är också viktig att ha en bra syn på vad som bestämmer 

sysselsättningen på lång och kort sikt. När det gäller lång sikt så är det viktigaste arbetsutbudet. 

Den långsiktiga sysselsättningsnivån avgörs av skillnaden mellan arbetsutbudet och den lägsta 

arbetslöshet som man kan komma fram till utan att lönerna börjar pressas uppåt och inflationen 
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ökar, vilket brukar kallas jämviktsarbetslösheten som kan bestämmas genom hur lönen och den 

process som bestämmer priset på en vara och som främst beror på samspelet mellan utbud och 

efterfrågan funkar. När det gäller på kort sikt så påverkar sysselsättningen av efterfrågan på 

arbetskraft, tillexempel om efterfrågan är låg sjunker sysselsättningen. Arbetsutbudets är en 

viktig faktor för att man ska kunna uppnå en hög sysselsättningsnivå. Författare anser att 

diskriminering är en faktor som kan existera i alla faser i rekryteringsprocessen och att företagets 

beslut om vilka personer man ska anställa kan påverkas av olika omständigheter som 

diskriminering och etnisk bakgrund och andra omständigheter såsom utbildning, 

arbetslivserfarenhet och språkkunskaper etc. Denna rapport visar att situationen på 

arbetsmarknads är sämre för personer med utländsk bakgrund än personer med svensk bakgrund. 

För dessa invandrargrupper så är sysselsättningen lägre och arbetslöshet och antal personer som 

står utanför arbetsmarknaden högre. Om man ska lyckas på arbetsmarknaden beror till stor del på 

om de har högre behörigheter eller inte. Detta berör personer med utländsk bakgrund i genomsnitt 

och ifall har de bättre eller sämre kvalifikationer såsom utbildning, arbetslivserfarenhet och 

språkkunskaper. Rapporten visar att personer med utländsk bakgrund har mindre utbildade än de 

inrikes födda och detta kan medföra problem för dem att komma in och etablera sig på 

arbetsmarknads. Arbetslivserfarenhet spelar en stor roll för arbetsmarknadsläget och har et stor 

effekt på att sysselsättning. Personer som är utrikesfödda har låg sysselsättningsgrad och 

lågkvalificerade jobb än inrikes födda och detta kan försämra gruppens möjligheter att komma in 

på arbetsmarknaden. Svenskakunskaper och språkkunskaper har stor betydelse för 

sysselsättningsutfallet. Författare anser att diskriminering förekommer på den svenska 

arbetsmarknaden. Ytterligare en bra förklaring till den låga sysselsättningsgraden för personer 

med utländsk bakgrund är att etnisk diskriminering förekommer på arbetsmarknaden och mest 

mot personer med ickeeuropeiska och personer med utländsk bakgrund. Det finns många faktorer 

som ligger bakom dagens arbetsmarknadssituation för personer med utländsk bakgrund. 

Författare anser att det krävs mer forskning för att kunna ta reda på betydelsen av dessa faktorer. 

Man måste bekämpa diskriminering i arbetsmarknaden och alla ska ha samma rättigheter oavsett 

personen bakgrund eller kön. För att kunna få det bättre så krävs det både lagstiftningsåtgärder 

och informationsinsatser. Trots att många personer med utländsk bakgrund har högre 

utbildningen men har de svårt att kunna komma in och etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden och samhället och dessa personer behöver arbetskraft och arbetsinsatser. 
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6.1.4. Sysselsättning för invandragrupper  

I denna rapport till ESO analyserar Åsa Olli Segendorf och Tommi Teljosuo den politik som 

drivs för att förbättra möjligheter för personer med utländsk bakgrund att kunna integrara sig på 

svensk arbetsmarknaden samhället. Integration är en av de centrala politiska frågorna i dagen 

samhälle i Sverige (Olli Segendorf & Teljosuo, 2011). Man kan tydligt se i rapporten att dessa 

individer har delats efter sin ursprungsregion, och att dessa grupper har drabbas väldigt hårt av 

den ekonomiska krisen som ledde till att de får svårare att komma in på arbetsmarknaden. Åsa 

Olli Segendorf & Tommi Teljosuo koncentrerar sig på samverkan mellan insatser för 

invandrargrupper och den politik som utövas för alla människor i samhället. Det finns tre centrala 

faktorer som man ska tänka på såsom, humankapital, förekomsten av trösklar för att komma in på 

arbetsmarknaden och tillgången till sociala nätverk (Olli Segendorf & Teljosuo, 2011). Det står 

klar hur arbetslöshet förändras bland personer beroende på personen ursprungsregion, sitt språk 

och hur länge man har varit i Sverige. Man kan anse att det finns skillnader i 

arbetsmarknadsförbindelsen mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Man kan få en bra bild av hur 

sysselsättnings och utbildningssituationen ser ut för båda grupper. Integrationen på 

arbetsmarknaden kan vara ett problem för flyktingar och anhöriga mer än 

arbetskraftsinvandrargrupper (Olli Segendorf & Teljosuo, 2011). I rapporten tar forskare upp de 

huvudsakliga slutsatser om i vilken utsträckning integrationsinsatserna behöver förändras för att 

arbetsmarknadsläget ska kunna bli bättre för personer med utländsk bakgrund. Författare till 

denna rapport anser att dagens integrationspolitik däremot är sammanbunden i närvarande 

forskning, granskningar och världsomfattande erfarenheter. Författarna lyfta fram i rapporten att 

sysselsättningen bland personer med utrikes bakgrund är lägre än bland personer med inrikes 

födda. En viktig samhällsekonomisk fråga som tar upp i rapporten är att kunna förstärka 

invandrarnas förhållande och situationen på arbetsmarknaden och att kunna få bättre möjligheter 

att få ett arbete som är definitivt betydelse för den enskildes livssituation (Olli Segendorf & 

Teljosuo, 2011). 

6.1.5. Invandrare på arbetsmarknaden  

I boken invandrare på arbetsmarknaden analysera Jan Ekberg och Björn Gustafsson hur situation 

för personer med utländsk bakgrund har försämrat och särskilt för invandrargrupper som anlänt 

efter 1980, dessa grupper har högt arbetslöshet. Författare till denna bok anser att det finns stora 
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skillnader i arbetsmarknadssituation för invandrare av olika ursprung Jan Ekberg och Björn 

Gustafsson anser att sysselsättningen varierar starkt mellan olika grupper och att dagens 

arbetsmarknadssituation ser svårt ut för grupper utanför Europa samt nyaanlända invandrare. 

Dessa invandrargrupper hamnar utanför arbetsmarknaden och även andra områden i samhället. 

Författare till denna bok anser att det finns stora skillnader när det gäller arbetsmarknaden 

situationen för personer med utländsk bakgrund av olika ursprung. De anser att integration spelar 

en stor roll för samhället utveckling och även för själva individen utveckling, trygghet och 

livskvalitet. Genom att invandrare integreras i det svenska samhället så ökar deras möjligheter att 

kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Gustafsson och Ekberg menar att en svag 

integration i arbetslivet kan medför problem och svag integration i andra område i det svenska 

samhället. 

Boken ger underlag för diskussion kring detta allt större ekonomiska och sociala problem. I ett 

särskilt kapitel analyseras pensioner, sjukvården och andra frågor som hänger samman med ett 

ökande antal äldre invandrare. Ekberg reflekterar och gör en beskrivning av invandrarnas 

sysselsättning, och de tar upp frågor som berör valfrihet, samverkan och jämlikhet i 

invandrarpolitiken, och att dessa invandrargrupper har lägre inkomst och sysselsättningsgrad än 

inrikesfödda. Dessutom finns det skillnad mellan olika invandrargrupper och detta kan beröra 

deras yrkesbakgrund och hälsotillstånd.Man lägger märke till att invandrargrupper har lägre 

sysselsättning och lägre genomsnittsinkomst än inrikesfödda. Ekberg diskutera de orsaker som 

ligger bakom invandrarnas arbetsmarknadsläge och han menar att finns flera orsaker och 

förklaring som ligger bakom invandrares svaga ställning arbetsmarknaden. Han anser att en orsak 

kan vara direkt diskriminering av invandrare i arbetslivet. En annan orsak kan vara osäkerhet hos 

svenska arbetsgivare om den reella innebörden av formella kunskaper. Trots att många 

invandrargrupper är välutbildade kan deras bakgrund göra det svårt för dem att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden. Under 1980 talet har Sverige upplevt en ytterlig högkonjunktur 

och brist på arbetskraft och detta borde underlätta för invandrare att komma in på 

arbetsmarknaden men när detta inte inträffade så var det svårt för personer med utländsk 

bakgrund att komma ut på arbetsmarknaden anser Ekberg. 

6.1.6. Arbetsmarknad och Integration  
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Den stora invandringen har medfört med sig stora inspirationer på många områden, framför allt 

på svensk arbetsmarknaden. Man kan anse att arbetslösheten bland invandrare är jättehög, detta 

gör i sin tur att det finns i samhällsdebatten en benägenhet att förklara dessa problem med 

människors etniska bakgrund eller deras kultur. Svenskt Näringsliv representerar företagen i 

Sverige, medan Saco representerar akademikerna. Författare Karin Lundström och Christer 

Ågren anser att det är bra för Sverige som land att människor flyttar för att bo, arbeta, forska, 

starta eget och bygga sina liv. Invandringen av personer med utländsk bakgrund spelar en central 

och viktig roll för Sveriges välstånd, tillväxt och även utveckling. Rapporten visar hur svårt 

invandrarnas arbetsställning på arbetsmarknaden är. Vidare belyser Lundström och Ågren att 

arbetslöshet hos personer med utländsk bakgrund och deras exkludering från den svenska 

arbetsmarknaden kan beror på just deras utländska bakgrunder. Rapport visar statistik som 

illustrerar de skillnader och likheter mellan inrikes och utrikesfödda på den svenska 

arbetsmarknaden. Författare önskan med denna studie är att understödjer en skapande diskussion 

och strävar till bättre integration i arbetslivet anser Lundström och Ågren. Man anser att antalet 

utrikes födda ökar kraftig till Sverige. Rapporten visar att 14 procent av Sverige befolkning är 

utrikes födda och grupper som är arbetslösa mellan 16 och 64 är de väntade arbetande som 

kommer att inkluderas på svensk arbetsmarknaden. Invandring till Sverige ökat efter andra 

världskriget och man kan se att under 1970 talet så bestod invandring mest av flyktingar och 

deras anhöriga. I Diagram 2 i rapporten visar att invandring och utvandringen till och från 

Sverige under 1970 och beskriver även vissa händelser som påverkar invandring. Den största 

invandrargruppen år 2008 var från Irak (Ågren C. & Ekström A. (2010) s.5 7). Det har varit känt 

för längesen att sysselsättning bland utrikes födda är lägre än person med svensk bakgrund. Man 

kan se genom diagram 10 i rapporten att under hela perioden var sysselsättningen lägre bland de 

utrikes födda än de inrikes födda. Man kan läsa från diagram att sysselsättning bland inrikes 

födda män var högre än utrikes födda kvinnor. Kurvorna visar tydligt den kraftiga sysselsättning 

som skedde under 1990-talet och hur sysselsättningen minskade mer drastiskt bland utrikes mer 

än bland inrikes födda. Författaren anser att utbildning är nödvändig och spelar en stor roll för att 

undvika och minska arbetslöshet på svensk arbetsmarknaden. Inrikes födda har högre 

utbildningsnivå än den utrikes födda och andelen hög- och lågutbildade skiljer sig dock åt mellan 

olika grupper av utrikes födda. De har olika utbildning nivåer. De utrikes födda grupper som har 

högskoleutbildade är grupper som kommer från Nordamerika och Oceanien samt bland personer 
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som är födda i EU-land. Grupperna som är högutbildade och kommer från Asien är grupper som 

kommer från Kina, Indien och Iran, De stora grupper av arbetslösa är personer som är studenter 

eller nyexaminerade. Huvudsaken med denna innehållsförtäckning baserade 

arbetsmarknadsstatistiken är att kunna byta information och undervisning om sysselsättning, 

svängning, personal och även näringsstruktur. Det är inte bara det men även att illuminera 

händelser och utströmning på arbetsmarknaden. 

7.1 Centrala Teorier 

För att kunna få bra uppfattning kring det jag vill undersöka i denna uppsats, är det viktigt att 

förklara några centrala teorier som jag kommer använda mig av och resonera kring uppsatsen. 

Teorin är en viktig del i min studie för att den ger en bra tolkning till hur saker och föremål 

hänger. Det är viktigt att man väljer ett tillämplig rätt teori som kan förknippas med en empiri. I 

denna studie behandlar jag olika teorier som berör ämnet. Dessa teorier är viktiga och anser jag 

som en grund för analys och slutsatser som kommer presenteras i slutet av min uppsats. Utifrån 

ett antal definitioner som berör område invandring och arbetslöshet valde jag de teorier som jag 

anser är mest relevanta och lämpliga i min undersökning. De centrala teorier som jag har använt 

mig av är: Arbetslöshet, humankapital, integration, habitus, och sist kommer exkludering och 

inkludering 

7.2. Humankapitalteori 

Humankapitalteori är en teori som kopplas ihop med invandring och integration Denna teori har 

utvecklades under 1950–70-talet och som kan förvärvas. Denna teori är en nationalekonomisk 

teori som i första hand förklarar individen framgång på arbetsmarknaden och som förknippas 

med invandring och integration. Med humankapital anses utbildningar, färdigheter, 

yrkeserfarenhet och andra kunskapar som tillför personen produktivitet. Humankapital är ett 

resultat av individens uppväxt som tillexempel individen värdering, normer och kunskaper som 

man har fått från sin uppväxtmiljö, dvs. man kan utveckla sitt humankapital genom sina föräldrar 

via uppfostran etc. Varje individ skaffar sig olika humankapital och värdet av humankapital kan 

minska och öka när man flyttar. Dessutom påverkar den sociala omgivningen personer 

humankapital. Migration leder till att individens humankapital kan minska eller öka när man 

flyttar till ett annat land och det som är viktig i humankapital är språkkunskaper som man kan 
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förlora när man flyttar till ett nytt land som har ett annat språk och en annan tradition. 

Invandrarbarns reageras lett av den sociala uppväxtmiljön å ena sidan genom deras föräldrars 

påfrestning att sprida de normer och värderingar till deras barn å andra sidan genom norm formning. 

Språket spelar en stor roll och är en anledning för nedvärdering av humankapital. Invandrare 

grupper som invandrar till Sverige har rätt att kunna fatta beslut om deras kapitalplacering i det 

nya humankapitalet genom tillexempel utbildning och andra åtgärder. När det gäller indelning 

och inkomst på arbetsmarknaden och utbildningen nivå så har invandrare grupper sämre 

kunskaper (Sjögren & Zenou, 2007; Olli Segendorf & Teljosuo, 2011) 

7.3. Integrationteori 

Integrationen är jätte viktig för samhällets positiva utveckling. Dessutom för individen 

utveckling, trygghet och välfärd som handlar inte bara om trygghet utan även om livskvalitet. 

Integration spelar en stor roll för invandrargrupper att ha möjligheter att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden. . Det är viktigt att lära känna det svenska samhället och för enskilda personer 

att bli en del av det.  Den viktigaste processen för det är att invandrare integreras genom att få 

ökade möjligheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. För att underlätta den processen 

måste de veta hur landet fungerar och vilka förutsättningar de har, dessutom de förväntningar 

som samhället lägger på den enskilde medborgaren. För enskilde personer är integration en viktig 

process att kunna lära och uppleva det svenska samhället, dessutom att bli en del av det. Det är 

också viktigt för den enskilde individen att kunna behandla det svenska språket. Invandrargrupper 

som flyttar från andra länder till Sverige behöver insatsers och hjälp från stater för att kunna 

integrera sig i på arbetslivet. Diskriminering ger invandrare en svag position på arbetsmarknaden 

och detta leder till en stor segregation bland invandrare och personer med svensk bakgrund då 

många väljer att bo i samma bostadsområden. Integrationen syftar till att motivera och främja 

dessa invandrargrupper att söka sig ett arbete, samt att uppmärksamma arbetsgivarna på de 

resurser som finns i var och enskild stad. För att nyanlända invandrargrupper ska etablera sig 

snabbt i samhället och arbetsmarknaden, så behöver de praktik och arbetscoachning som kan 

stödja de. Dessutom måste deras yrkeskunskaper och utbildning bekräftas som ger de möjlighet 

och chanser att enkelt kunna bli självförsörjande och kunna komma in på arbetsmarknaden. Mer 

diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden förekommer som medför i sin tur att dessa 

invandrare grupper får en svag position på arbetsmarknaden, dessutom detta leder till en stor 
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segregation bland invandrargrupper och personer med svensk bakgrund då många invandrare 

tillsammans väljer att bo i samma bostadsområden på grund av diskriminering och deras etniska 

bakgrund.  

Personer med utländsk bakgrund integreras inte i samhället som andra grupper och detta kan leda 

till att de inte lär sig det svenska språket vilket i sin tur leder till svårigheter och bekymmer att få 

ett bra jobb och komma in och inkluderas på den svenska arbetsmarknaden. Individer har 

egentligen alltid i alla tider sociala relationer. Nätverkandet av vänner och bekanta spelar en stor 

roll och är mycket viktig för att vissa personer kan ha möjlighet att få jobb genom sitt sociala. 

Man ska vara social och kunna prata med människor eftersom det gör det lättare att få ett jobb 

och att kunna komma i arbetslivet. Sociala nätverk har stor betydelse och spelar en stor roll för 

individen att hitta arbetsgivarkontakter vilket i sin tur leder till större chanser att hitta ett bra 

arbete. Man kan få hjälp och råd om arbetsmöjligheter från sina vänner och bekanta som redan är 

anställda på någon arbetsplats tillexempel. Individer som har ett bra nätverk där många är 

anställda kan få viktig hjälp att komma in på arbetsmarknaden medan de som har ett sämre 

nätverk inte har samma möjligheter. De med ett bra nätverk kan ge tips om hur man ska göra för 

att kunna få ett bra  (Sjögren & Zenou, 2007). 

7.4. Pierre Bourdieu – Sociala rummet  

Pierre Bourdieu (1999) anaylsera socioekonomiska grupper genom att använda sitt begrepp 

”sociala rummet”. Han redgör för att vi människor i varje samhälle och tid har att göra med ett 

socialt rum som består av ett antal sociala positioner, vilka kominerad med olika kategorier och 

fritidsaktiviteter. Han anser att habitus är en vana. Det är ett system som vi har och tillåta oss att 

tänka eller handla orientera oss i sociala världen. Den bygger på vilka sociala värden och vilken 

uppfostran man har. Det har man med sig hela livet och är inristad i kroppen. Det handlar om 

människor tankar och händelser som betyder att en individ är placerad i ett fält där individen kan 

uppnå sin förmåga. Habitus bildar i sin tur och gör att individen upplever sin livsstil i samhället 

vilket leder till återskapande av olika kulturella praktiker såsom individens livsstil och 

utbildningskapital. Enligt Bourdieu förändras individens habitus utifrån de upplevelser och 

belägenheter som man får under sitt liv. Bourdieu anser att det sociala utrymme av positioner 

beskriver hur personer anpassa sig i grupper som är begränsade av t.ex. yrkestillhörighet eller 

utbildning. Han betonar att klass och status är olika perspektiv som av samma form av ordning. 
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Dessutom det rör ett område där finns det indelningen mellan det som kallas kulturella och 

ekonomiska kapitalet. Enligt Bourdieu har kapitalbegreppen olika symboliska och värden. 

Kulturellt kapitel är ett centralt för Bourdieu, med kulturella kapital menas den färdighet att 

kunna lokalisera sig inom den svenska finkulturen. Att individen ska behålla sig i ett kapital. Han 

nämner språket, kunskapen, konst och att utbildningen systen har en stor betydelse för att den 

producerar kompetenser och makt. Med socialt kapital menas förekomsten som en människa har 

på grund av sina kontakter. Det handlar om släktrelationer, vänskapsband, person kontakt olika 

positiva förbindelser som man kan ha nytta av i framtiden. Ifall man har ett arbete eller inte kan 

detta ha verkan på det sociala kapitalet. Den tredje typen är ekonomisk kapital som handlar om 

sociala arvet som man kan ärva. Det är den materiella förekomsten och kunskaper om ekonomin 

spelregler. Individen ska bedömas utifrån sitt kulturella kapitel och den utbildningsnivå som leder 

till att man får ett bra arbete och inkomst. Enligt Bourdieu ska man inte ses utifrån bara sin 

levnadsstil utan utifrån de kulturella aktiviteterna. I Bourdieu studier av det ekonomiska kapital 

fördelning använder han sig av indikator som inkomst storelek och boende former. 

Symboliskt kapital är de materiella tillgångar de som erkänns av andra socialistiska grupper och 

som erkänner att vissa saker har värde, alltså examen kan skapa en prestige och?? rykte. Hur jag 

bor kan skapa en status om en prestige ifall jag bor i en villa eller i ett annat boende form, just för 

att andra erkänner det. Lärarna i förväg kan bestämma vilka som kommer att gå vidare eller vilka 

som inte ska klara skolan, symboliska tillgångarna kan uppkomma med ärvt. Det som är 

viktigaste i symboliska kapitalet är språkbehärskningen och att man ska uttrycka sig i skrift och 

tal anser Bourdieu (Bourdieu, 1999) 

7.5. Inkludering och exkludering: John Veit-Wilson anser i sin bok social exclusion  att 

exkludering/inkludering kan  leda till att  det finns två ståndpunkter som kan ha samband med  till 

vad som menas med exkludering/inkludering. Det vill säga att det finns en svag sida där 

individen blir exkluderad och utestängda och även en stark sida där individen blir inkluderad i 

samhället och arbetsmarknaden. Med inkludering menas att personen bli accepterad i en grupp 

och få tillfälle att aktivt delta i positivt samspel, man kan säga att en stark grupp har det lätt att 

kunna inkludera i samhället medan en svag grupp har svårt att anpassa sig till samhället och detta 

kan kopplas till att den blev exkluderad (goteborg.se), Byrne D. (2005 s.47) 
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6.3. Empirin  

6.3.1. Redovisning av intervjuerna. 

Det övergripande syftet i denna studie är att studera olika invandrargrupper uppfattningar om 

arbetslöshet och deras situation på arbetsmarknaden. Utifrån intervjuerna med sex arbetslösa 

invandrare kommer redovisning och presentation av dessa intervjupersoner och deras upplevelser 

och situation på arbetsmarkanden. Mina intervjupersoner bestod av sammanlagt sex personer 

med utländsk bakgrund, dessa personer är i åldrarna 20-30 år och är arbetssökande som söker 

jobb. Av dessa personer är tre som har kandidatexamen inom ekonomi och flygingenjör. 

Intervjugrupper är två killar och fyra tjejer som kommer från olika länder. Jag fick en bra 

förståelse om deras upplevelse av arbetslöshet. Varje intervju presenteras sperat och namn på 

dessa intervju personerna är anonymt. 

Intervjuperson A: är en kvinnna, hon är 28 år och kom med sin familj till Sverige från Iraq när hon 

var 16 år. Hon har läst gymnasium nivå i Sverige. Hon har tagit sin kandidatexamen inom 

ekonomi vid Mälardalens högskola i Västerås. Hon har varit arbetslös för två år sedan och 

kämpar mycket att söka jobb genom arbetsförmedligs hemsida och andra platser. Hon känner sig 

deprimerad och mycket ledsen för att hon har en bra utbildning men ändå kan inte hitta bra jobb. 

Intervjuperson B; är en kvinna, hon är 25 år och kom till Sverige från Tunisien när hon var 11 år 

med sin pappa, mamma och tre syskon. Hon har bott i Uppsala i några år med sin familj, sen 

flyttade hon till Västerås för att plugga på högskolan. Pappan jobbar i ICA lagret och mamman 

som undersköterska inom äldre och omsorg. Nihal har tagit sin kandidatexamen inom 

flygingenjör vid Mälardalens högskola i Västerås och förfarande söker jobb. 

Intervjuperson C: är 24 årig tjej, kom till Sverige från Iraq för 15 år sedan med sin familj. Hennes 

pappa jobbar som lastbilschaufför och hennes mamma är sjuksköterska. Hon gått sitt gymnasium 

skolan i Sverige och har jobbat inom omvårdnad i några år. Idag bor hon med sin familj och hon 

försörjer sig med A-kassa. Hon har varit arbetslös för ett och halv år och känner sig deprimerad 

på grund av att hon inte har något och göra. 

Intervjuperson D;är en 20 årig tjej kom till Sverige från Syrien för ett och halv år med sin pappa, 

mamma och två syskon. Hon äldst mellan hennes syskon. Hon gått på både grundskolan 

gymnasieutbildning i sina landare har ett önskemål att försätta högskola utbildningen i Sverige 
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och hon har för plan att läsa till tandläkare. Idag bor hon i en lägenhet med sin familj och får 

hjälp och stöd från socialtjänsten. 

Intervjuperson E; är en kille från Iraq, han är 29 år och kom till Sverige för 5 år. Han är gift och 

har två barn. I Iraq jobbade han som data ingenier innan han flyttade hit. I Sverige gick han på 

Komvux och har läst SFI nivå och han hade plan att fortsätta sitt yrke i Sverige men det gick inte. 

Husam blev svensk medborgare för ett tag sen och han bor med sin familj. Han försörjer sig 

genom pengar från kommunen. 

Intervjuperson F: är en 30 årig man från Syrien, han kom till Sverige för två år med sin syster. I 

Syrien pluggade han till advokat men han kunde inte försätta sin utbildning på grund på kriget 

och den svåra situationen som finns i landet. Han pluggar SFI nu och har för mål att försätta sin 

utbildning här i Sverige. Han bor tillsammans med sin syster och får stöd från kommunen. 

Intervjuperson G: är en tjej från Lebanon, hon är 22 år och har bott i Sverige i åtta år. Hon har 

gymnasieutbildningen, Har varit arbetslös sedan Maj 2013. Hon är inskriven i Jobbgarantin för 

ungdomar sedan November2013. Hon upplever att sin situation som arbetslös är jätte svårt. 

Dessutom har hon tidigare arbetet inom omvårdnad som vikarie i två år. Hon uppfattar det är 

svårt att ta emot arbete inom omvårdnad medan hon har en slöja på sig. Har varit på flera 

intervjuer men det gick inte bra för henne att få jobb. Hon söker jobb mest via 

arbetsförmedlingen och platsbanken och via andra sidor på nätet. Hon tror att hennes möjligheter 

till arbete skulle vara bättre om hon tar bort slöjan men hon vill inte det. Hon känner sig 

deprimerad av grund av att hon arbetslös och hon uppfattar att hennes hälsa och humör påverkats 

negativ under tiden hon varit utan jobb. Hon anser själv helt ensam då de flesta av hennes 

kompisar arbetar. Hon anser också att hon ska utveckla sig lite mer på språket för att komma 

närmare ett arbete. Hon uppfattar att bemötande från arbetsförmedlingen var bra och positiv. Hon 

brukar gå dit på morgonen då är det inte så mycket folk där eller på stan. Hon anser att man vill 

ju inte precis utsätta med att man är arbetslös. 

Intervjuperson H: är en 21 årig tjej som kommer från Irak, hon har varit i Sverige för nästan 11 

år. Hon kom till Sverige med sin Familj. Hon har gymnasieutbildningen, har varit arbetslös sedan 

ett och halv år tillbaka. Hon har jobbat som vikarierat inom dagis. Efteråt sökt hon högskolan 

men hon kom inte in på grund av hon hade inte de mertier som krävs för högskola. Hon berättar 
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att hon vill arbeta som socionom men hindras på grund av att hon inte har den utbildningen som 

krävs för socionomyrken. Hon har sökt på flera högskolor ett flertal gånger men har inte kommit 

in tills vidare försöker hon söka ett jobb. Hon upplever sin situation som arbetslös är jtte svårt 

och frustereande. Hon känner sig deprimerad att hon inte gör något och sitter hemma hela 

dagarna utan arbete. Hon anser att ha jobb är jätte viktig för att kunna försörja sig själv utan hjälp 

av sin föräldrar. Hon behöver själv tjäna pengar för att kunna köpa kläder och spara lite pengar så 

att hon inte behöver ta några studielån under tiden när hon ska börja högskola. Hon säger att hon 

ska kämpa hela tiden för att få ett arbete så att hon kan försörja sig själv. Dessutom beskriver hon 

att hon brukar skicka ansökningar till olika arbetsgivare när hon ser någon annons på platsbanken 

eller andra sidor.Hon söker mest via  via arbetsförmedlingen sida och via nätet.Hon anser att 

arbetsförmedlingen är öppen för alla som söker ett arbete ,men ändå hon fick inte hitta någon 

jobb . 

6.4. Analys  

Analysen som fullständighet är en stor del och spelar en stor roll i denna undersökning. I analys 

delen kommer jag lyfta från mina resultat och analysera min undersökning om arbetslöshet och 

invandring. För att läsaren riktig kan förstå och få en bättre förståelse av ämnet och vad jag är ute 

efter, utgår jag från och besvara viss frågeställning. 

6.4.1. Hur ser invandrares situation ut på arbetsmarknaden idag?  

I Sverige har situation för invandrargrupper försämrat och särskilt för grupper som har anlänt 

efter 1980, dessa grupper har haft högt arbetslöshet bland andra grupper i samhället. Under 1990-

talet skedde den en kraftig ökning av invandring till Sverige, under samma tid utmärktes svensk 

arbetsmarknaden av hög arbetslöshet och låg sysselsättning bland invandrargrupper. Många 

invandrargrupper drabbade jätte hårt av den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden som skedde 

under 1990-talet. Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna 

som är de största två partier i riksdagen menar att invandrargrupper i Sverige ska ha stora 

möjligheter för att etablera sig i det svenska samhället och arbetslivet. Socialdemokraterna och 

Moderaterna konstaterar att arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund är en av de 

viktigaste politiska frågorna i samhället. Bland annat anser Socialdemokraterna att det behövs en 

ny politik för att personer med utländsk bakgrund ska kunna stadga sig på den svenska 

arbetsmarknaden. Vägen för invandrargrupper till att komma in i det svenska samhället går 
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genom arbete, därför är det viktig att personer med utländsk bakgrund ska ha samma möjligheter 

att etablera sig på arbetsmarknaden som personer med svensk bakgrund och ändå har de sämre 

chanser än de inrikes födda. Man kan anse att individerna har bedöms utifrån sitt ursprung och 

sin etniska bakgrund. Fram och till början av 1970 talet var sysselsättningsgraden högre bland 

invandrargrupper än bland personer med svensk bakgrund. Dessa siffror har omvänts efter 1970 

talet och sysselsättningsgraden bland personer med utländsk bakgrund i alla ålder blev lägre än 

personer med svensk bakgrund. Man kan också se klart hur arbetslöshet förändras bland personer 

beroende på individen ursprung och hur länge man har varit i Sverige. Det finns en föränderlig 

som spelar en stor roll och det är att personer med utländsk bakgrund sysselsättning beror till stor 

del på hur länge man har varit i Sverige. Personer som har invandrat till Sverige för länge sedan 

har en högre sysselsättningsgrad än de som har vistats här under kort tid. Tabell 2.4 visar också 

på att arbetslösheten bland personer som kommer från Asien är 11,4 % vilket betyder att de har 

högre arbetslöshet än de som kommer från nordiska länder som ligger på 5,0 %. 

Enligt statistik från SCB (statistiska centralbyrån Sverige) kan man se att mellan år 2005 och 

2013 skedde ett bra utvecklingen för antalet i arbetskraften och antalet sysselsatta bland personer 

med utländsk bakgrund. Ändå ökade antalet arbetslösa bland dessa grupper under samma 

tidsperiod. Sammanfattningsvis antar man att arbetsmarknadssituationen förändras hela tiden för 

personer med utländsk bakgrund och detta berör på ett antal omständigheter, såsom 

utbildningsnivån och hur länge man har varit i Sverige. Under 2005 och 2013 har arbetslöshet 

ökat bland invandrargrupper. Då uppgick det till 16,3 procent år 2013 bland invandrargrupper 

genomför med 6,4 procent för svensk grupper. Invandrargrupper som bott i Sverige en kortare 

period hade en högre arbetslöshet än de som i Sverige en längre tid. Dessutom de som hade låg 

utbildning nivå hade en högre arbetslöshet än de med en hög utbildningsnivå. Arbetslösheten var 

31,0 procent bland personer med utländsk bakgrund som längtar efter gymnasial utbildning, 

medan siffran förändras och den var 11,5 procent bland personer med eftergymnasial utbildning, 

11,5 . Ju högre utbildning nivå man har ju mindre arbetslöshet bli av dessa grupper. Enligt 

statistiska centralbyrån (SCB) som föreställt sig år 2011 så arbetade 57 % av invandrargrupper, 

denna arbetskraftinvandring var mellan ålder 20-64, medan siffran för personer med svensk 

bakgrund i samma åldrar var nästan 82 %. Det är väldigt viktig att personer med utländsk 

bakgrund lyckas stadga sig på arbetsmarknaden. Dessa grupper spelar en stor roll och har en 

viktig angelägenhet för den framtida sysselsättningen då de kommer stå för hela 
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befolkningsökningen. Fler studier visar att personer med utländsk bakgrund har sämre 

möjligheter att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden än de inrikes födda, därför är det 

viktigt att dessa grupper ska ha samma möjligheter som inrikes födda. Enligt statistik som har 

hämtad från SCB (statistiska centralbyrån Statistik Sweden) visar att fler utrikes födda se fram 

emot att arbeta under 2035,d.v.s. nästan en halv miljon väntas arbeta år 2035 och nästan 80 

procent av den sysselsättningsökningen bestå av utrikes födda. Artiklar visar att antalet inrikes 

födda som ska förvärva arbeta under år 2035 är nästan 3,94 miljoner medan siffran för utrikes 

födda är 1 miljon vilket motsvara nästan 3 gånger mer än utrikes födda. Anledningen till att 

sysselsättningsökning är störst hos utrikes födda kan beror på att invandring och antalet utrikes 

födda förväntas öka mer hela tiden. Det finns stora skillnader i sysselsättningsnivåer mellan både 

invandrargrupper och personer med svensk bakgrund. Personer med utländsk bakgrund 

(invandrare) diskrimineras av grund av sitt etniska ursprung och detta kan vara en viktig orsak 

bakom dessa skillnader. Det är viktigt att integration på arbetsmarknaden ska förbättras så att 

förutsättningar för utrikes födda på arbetsmarknaden ska förändra till det bättre för att kunna 

etablera sig på svenska arbetsmarknaden (Fler utrikes födda väntas arbeta 2035, 2015-05-20) 

Tabell 1 

 

"SCB:s senaste sysselsättningsprognos visar två alternativa framtidsscenarier över syssel¬sätt-

nings¬utveck¬lingen till år 2035. Bakom dessa scenarier ligger en befolk¬nings¬prognos och 

antaganden om olika gruppers deltagande på arbets¬marknaden". 

Enligt en annan statistik som hämtat från SCB (statistiska centralbyrån Sverige) visar att antalet 

förvärvsarbetande ökade med 205 000 personer under 2001-2010. Av dessa personer som fick 
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jobb var 7 av 10 är personer med utländsks bakgrund. Detta ger i sin tur en ny bild av den 

svenska arbetsmarknaden och att integrationen fungerar bättre säger Farbod Rezana, ansvarig för 

mångfaldsfrågor. 

Sverige är ett stort behov av invandrare för att deras resurser spelar en stor roll och bidrar till vårt 

land utveckling, tillväxt och välfärden. Sverige behöver av ca 40 000 nya invandrare varje år för 

att vi skall uppnå den standard som vi har nu fram till år 2035 säger Wråtes. Under år var antalet 

arbetslösa mellan ålder (20-64 år) som förvärvsarbetade i Västerås 78 procent av männen och 

nästan 74 procent av kvinnorna. De tre senaste åren har siffran ökat för både könen kvinnor och 

män. År 2013 var andelen öppet arbetslösa mellan västeråsare i åldern 18-64 var lite högre, då 

uppgick den till 4,6 procent. I Västerås bor cirka 9 500 personer som är födda i Sverige och vars 

båda föräldrar är födda utomlands. Av Sverige befolkning är det nästan 21 procent som har 

utländsk bakgrund. I Västerås är andelen utländsk bakgrund jätte stort och ökar för varje på grund 

av invandring till Sverige. År 2013 hade 26 procent av medborgarna som bor i Västerås utländsk 

bakgrund Säger Ylva Wråtes.  

 

6.4.2. Vad kan invandrare exkludering från arbetsmarknaden kan bero på? 

Arbetslöshet blev större bland invandrargrupper på grund av att dessa personer hade det svårt att 

sträva mot samma mål som svenskfödda på arbetsmarknaden. Integration för personer med 

invandrare bakgrund har varit jätte instabil och svag under de senaste årtiondena på 

arbetsmarknaden. Dessutom sysselsättningsgraden bland invandrargrupper har varit lägre och 

arbetslöshetsgraden har varit högre än för inrikes födda. Under 1990 talet drabbades 

invandrargrupper mest av alla grupper i samhället. Dessa grupper blev helt exkludera och 

utestängda från den svenska arbetsmarknad vilket ledde till stor arbetslöshet bland dessa grupper 

Författarna Lena Schröder och Roger Vilhelmsson lyfter fram i artikeln ”Sverigespecifikt” 

humankapital och ungdomars etablering på arbetsmarknaden” att ungdomar med utländsk 

bakgrund har det svårt att kunna inkludera sig och komma in på svensk arbetsmarknaden och 

risken för stor arbetslöshet ökar för dessa ungdomar grupper. Författarna anser att personer med 

utländsk bakgrund position på den svenska arbetsmarknaden har försämrats sedan slutet av 1970-

talet. Det finns många faktorer som kan påverka ungdomarna att kunna etablera på 

arbetsmarknaden såsom utbildningsnivå, familjebakgrund och bostadsort.  Författarna anser att 
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utbildningsnivå hos dessa ungdomar med utländsk bakgrund är grundskola. Detta kan påverka 

dessa personer framtid, i korthet kan man anse att utbildningen nivå är viktig och spelar en stor 

roll när man söker ett arbete. Ju högre utbildningsnivå man har, desto bättre chanser har man att 

få arbete och lättare att komma på arbetsmarknaden. Dessutom har man bra kunskaper och 

utbildning blir det högre sysselsättning och högre löner. Det är inte bara det men även svenska 

språkkunskap spelar en stor roll för dessa grupper för att kunna komma in och etablera på 

arbetsmarknaden. Schröder och Vilhelmsson anser att ungdomar med invandrarbakgrund som 

föddes i Sverige blir exkluderade på arbetsmarknaden trots att de har studerat i det svenska 

systemet, och det kan beror på att dessa grupper bedöms utifrån deras bakgrund och 

uppdelningen på arbetsmarknaden förekommer på grund av etnicitet och diskriminering som 

drabbar dessa unga invandrare från att komma in på arbetsmarknaden, säger författarna. 

Dessutom menar de att ungdomarna har mindre karriär och medgång jämfört med svenska 

ungdomar. De anser att det är viktig att personer med utländsk bakgrund ska inkluderas på svensk 

arbetsmarknaden och bör ha lika villkor som personer med svensk bakgrund på arbetsmarknaden. 

Dessutom tar de upp några omständigheter som kan tillföra att förklara detta 

sysselsättningsmönster. Etniska nätverk är en grundläggande och centralt för nyanlända 

invandrare att kunna komma in det svenska samhället anser Schröder och Vilhelmsson. (Schröder 

& Vilhelmsson, 1998) 

Enligt arbetsmarknadsstrateg i Västerås kommun Ylva Wretås finns det flera anledningar som 

ligger bakom invandrare exkludering i Västerås kommun, hon anser att utbildningsnivå spelar en 

stor roll för att individen ska integrera sig på arbetslivet, och de flesta har inte ens 

grundskoleutbildning. Detta kan leda till att dessa individer som inte har hög utbildning kan 

hamna utanför arbetsmarknaden och samhället. De har brister och saknar många kompetenser och 

erfarenheter vilket gör att arbetsgivare (Västerås kommun) kan ha svårt för att anställa dessa 

grupper. Dessutom alla medarbetare som arbetar bidrag på att utveckla samhället på ett bra sätt. 

De behöver betydligt mera tid för att integreras i samhället pga. av deras låga kompetenser, 

erfarenheter och utbildningsnivå för att det inte har de språkkunskaper och kvalifikationer som 

krävs på den svenska arbetsmarknaden anser Wretås. 

Hon går vidare och berättar att bra kommunikation är något viktigt för social och kulturell 

interaktion. Språket har stort betydelse när man söker ett jobb. Bristande kunskaper i det svenska 
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språket kan vara ett hinder som gör att invandrare kan inte få jobb. Det går oftast inte att tala sitt 

hemspråk i Sverige vilket gör att invandrare språk och i många fall deras utbildning inte är 

användbart på arbetsmarknaden utan de måste anpassa sig och lära det svenska språket först. Vi 

jobbar mycket med frågor som berör invandrare och särskilt de som har utbildning från deras 

land, det är viktig att vi underlättar tillvägagångssätt och översätta deras betyg, för att det tar 

alldeles för lång tid säger Wråtes. 

En annan faktor som gör att invandrargrupper i en viss situation blir exkluderad och utestängda 

från arbetslivet kan beror på deras etniska bakgrund. Många individer blir drabbade av 

diskriminering. Diskriminering från vissa arbetsgivare mot invandrare spelade en stor roll och 

många kunde inte fortsätta jobba och hade det svårt att hitta nya jobb. När det gäller 

diskriminering på grund av etnicitet så finns det en undersökning som gjort av Mahmoud Arai, 

Lena Nekby och Moa Busell där de använt två experiment som genomfördes under 2007. 

Forskaren i denna rapport lyfta upp problematiken av diskriminering i arbetsmarknaden på grund 

av etnicitet och utländska bakgrund. Dessutom analyserar de i vilken grad har arbetsgivare 

negativ uppfattning mot personer med utländsk bakgrund och som har arabiska namn för att se 

vilka grupper som kommer att accepteras att få arbete. Författarna har använt sig av två 

experiment som genomfördes, första experiment genomfördes då forskarna skickade deras 

ansökningar med personliga brev till platsbanken som en plats där man kan hitta jobb via 

arbetsförmedlingen, ansökningar posts med både arabiska och svenska namn och CV innehåller 

information om dessa personer med fokus om deras arbetslivserfarenhet, ålder och om de har 

högre eller lägre utbildning. Forskarna tänker på vad annonsen kräver för att man kan få jobbat. 

När det gäller andra experimentet liknar det första experimentet men en liten skillnad mellan de 

är att i andra experiment var personer som sökte jobb med arabiska namn har högre 

arbetslivserfarenhet än de som sökte med svenska namn. Det var 283 CV som har kommit till 

arbetsgivare med olika arabisk och svensk namn från både kön. Arbetsgivare väljer alltså det 

svenska namnet. Forskarna anser att det finns en stor diskriminering för att arbetsgivare går 

igenom namn och väljer de svenska namn, oavsett om sökande med arabiska namn har längre och 

bättre arbetslivserfarenhet än svenskarna, de anser att personer med utländsk bakgrund bedöms 

utifrån sitt namn och sin utländska bakgrund inte efter sin utbildning eller arbetslivserfarenhet där 

arbetsgivare gick igenom alla namn och har valt svenska namn som har kortare arbetserfarenhet. 

Studien visar på att personer med utländsk bakgrund som ansökt tjänsten blev diskriminerad och 
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bort kastat på grund av deras utländska bakgrund. De bedöms och behandlas utifrån sitt utseende 

och sin bakgrund och behandlas utifrån sitt namn. Denna undersökning visar att namnet hade stor 

betydelse när en invandrare person söker ett jobb på svensk arbetsmarknaden, och det är en 

förklaring till varför arbetslösheten bland den gruppen är så hög är på av diskriminering på 

arbetsmarknaden (Arai, Bursell, & Nekby, 2008). I Sverige har vi arbetsförmedlingen som spelar 

en viktig roll som förmedlare till egna kontakter, den fungera som en länk mellan arbetsgivare 

och arbetssökande, så att de arbetssökande kan komma lätt in i arbetsmarknaden. Man kan anse 

att sociala nätverk har stor betydelse för individerna att kunna ha chanser till att få ett arbete. En 

stor del av de lediga jobb som finns förmedlas genom personliga kontakter å ena sida genom att 

en arbetsgivare direkt erbjuder ett jobb till de arbetstagarna som han eller hon känner, å andra 

sida genom indirekta vägar (Olli Segendorf & Teljosuo, 2011). 

6.4.3. Hur upplever arbetssökande med invandrare bakgrund sin situation på 

arbetsmarknaden? 

Arbetslöshet medför vissa konsekvenser för individer som påverkar den psykiska hälsan och 

välbefinnandet negativt.(Rantakeisu U., (2002) . Med undantag att arbetslöshet ha inverkan på 

psykisk hälsa och välbefinnande har den också negativa konsekvenser och faktorer på individen 

personlighet, såsom självuppfattning och självförtroende etc. Enligt Wråtes 

(arbetsmarknadsstrateg i Västerås kommun) att betydelsefullt arbete är en hög friskfaktor och en 

väl god sysselsättning är en av de mest väsentliga hälsobdrande faktorerna. Wråtes går vidare och 

betonar att det är jätte viktig att man ska ha ett bra arbete, den ger inte bara social status utan även 

individens identitet utvecklas. Den bildar vår självuppfattning och man kan känna sig i ett socialt 

sammanhang. Arbetslöshet kan ha negativa effekter på vårt hälsande kan skapa psykisk ohälsa 

som oro, ångest och depression. Dessutom gör att individen självförtroende och självkänsla blir 

sämre anser Wråtes. 

Man kan uppleva arbetslöst på lika sätt, vissa människor reagerar negativ och andra kan reagera 

positiv. De flesta invandrargrupper som är arbetslösa upplever sin situation negativ, detta kan 

bero på om arbetslösheten är frivillig eller inte. För dem som inte lyckas och klarat sig att komma 

in på arbetsmarknaden kan deras intresse minska och bli mindre att söka jobb då man känner 

förtvivlan framför arbetsmarknaden. Detta kan ske för att de upplever att de har inte är tillräckligt 

behörig och kompetenser för att få ett arbete. De sex personerna som jag har intervjuat tar mycket 
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tanke till vilka tillvägagångssättet som måste göras för att få ett arbete. De flesta söker jobb via 

arbetsförmedlingens hemsida och andra annonser som finns på nätet. Enligt mina 

intervjupersoner anser de att upplevelsen av arbetslöshet och exkludering från arbetsmarknaden 

är mycket frustrerande. Det är inte bara det men även befinner sig helt isolerade från omvärld. 

Personerna anser att de känner sig deprimerade under tiden de väntar på att få ett jobb. Man blir 

typ orolig och nervös för att man inte har något jobb eller bra inkomst. Dessutom man får ångest 

och dålig känsla då man inte har något att göra. Informanterna anser att skoltiden var bättre då 

när de går till skolan kan de umgås med kompisar och de känner inte tråkighet, men idag är det 

väldigt svårt för att de inte gör något bara vänta på att få jobb. 

Intervjuperson A säger: Det känns väldigt svårt när man har en utbildning och kan inte hitta bra 

jobb. Jag har sökt massa jobb via arbetsförmedlings hemsida och andra sidor. Det är viktigt för 

mig att förbättra mitt CV innan jag söker jobb. Arbetsgivare återkommer med att jag saknar 

erfarenheter och kunskaper och att tjänsten blev anställd med någon annan som har mer 

erfarenheter. Jag tanker hela tiden vad jag ska göra för att kunna få ett jobb. Jag känner mig helt 

deprimerad på grund av att jag är arbetslös. Jag ser allt negativ framför mig och behöver hjälp, 

man känner inte att man har det man förväntat för länge sen. Jag tillbringar den mesta tiden att 

söka jobb och i slutat tappar jag min motivation. Min situation är jätte svårt och beskrivs som en 

katastrof för att jag känner inte så många folk. Alla min bekanta som jag känner kan inte hjälpa 

mig och göra något. 

Den andra upplevelsen är att informant vill åka utomlands till Dubai för att söka jobb då har hon 

en bra utbildning. Hon upplever och anser att hon har större chans att få ett arbete där I Dubai och 

med mycket bättre lån än Sverige. Nihal säger: Det är helt ok för mig att flyttar utomlands för att 

kunna få ett bra jobb. Situationen beskrivs som en katastrof när man sitter och väntar på ett jobb 

som man aldrig vet om man ska får den eller inte. Det är svår känsla när man lämna sin familj 

och kompisar men jag har inte ett annat val än att jag flyttar. 

Trots att Intervjuperson tre anser att arbetslöshet är jätte jobbigt på samma sätt som de andra 

informanterna anser, men hon har en annan åsikt vad gäller upplevelsen av arbetslösheten än de 

andra informanterna. Hon säger: Det är inte invandrare grupper som bestämmer om ska komma 

in på arbetsmarknaden eller inte, utan det är arbetsgivare som bestämmer allt och när det gäller 

personer anställning krävs det mycket höga kompetenser att man kan få ett bra jobb. 
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Arbetsgivarna har blivit mycket hårda på att anställda folk. Hon anser också att arbetsmarknaden 

gör det svårt för invandrare att få ett arbete på grund av deras utländska bakgrund och de har 

svårt att acceptera invandrare. 

Den fjärde upplevelsen är att informant anser att arbetslöst och att vara utan jobb är en jobbig 

känsla då man blir mer orolig och får ångest och personer hälsa kan påverkas negativ. Man 

behöver bekämpa arbetslöshet bland invandrargrupper, dessutom man behöver stöd från staten 

för att kunna ha bra chanser att kunna jobba. Husam säger: Vi som är invandrare måste få mer 

chanser på arbetslivet i Sverige för att kunna arbeta och kunna försörja oss själva och vår familj. I 

början när jag kom till Sverige kände jag att jag inte kunde jobba då jag inte kunde svenska 

språket. Men nu känner jag att jag kan jobba och vill gärna jobba och försätta mitt yrke som 

dataingenjör och kunna försörja mig själv från mitt lån. 

Den femte intervju personer säger att jag brukar söka jobb genom att skicka mitt CV och 

personliga brev till arbetsgivare, men jag har inte lyckas på att få ett arbete. Arbetsgivare 

återkommer med att jag inte har Jag har inte några kontakter som kan vara till hjälp och tipsa mig 

att kunna söka ett arbete. För mig känns det så tråktig att inte ha ett jobb, och sitta hemma och 

inte göra något. Jag känner oro och stress för att jag inte har bra lön och tjänar inte pengar för att 

leva på ett bra sätt liksom jag var in mitt land. Att vara utan jobb påverkar mig negativ för att jag 

tycker om mitt yrke och vill gärna få jobb som fort som möjlighet. Min hälsa påverkar negativ på 

grund av arbetslöshet och min situation idag som arbetslös. Dessutom är jag orolig för min 

framtid för att jag har en bra utbildning från mitt land, men jag behöver mer kunskaper och 

erfarenheter enligt arbetsgivaren. Men jag måste kämpa på till slutat och försöker ända söka jobb, 

kanske det kommer funka någon gång. 

Intervju personen sex uppfattar och upplever sin situation som arbetslös är jätte svårt och jobbig. 

Jag känner sig deprimerad och att min hälsa och humör har påverkat negativ under tiden jag varit 

utan jobb och arbetslös. Hon går vidare och säger att jag känenr sig ensam då hennes kompisar 

jobbar och jag sitter hemma utan jobb. Jag brukar söka jobb mest via arbetsförmedlingen och 

platsbanken och via andra sidor på nätet, genom att skicka mitt CV och personliga brev till 

arbetsgivare .men jag har inte lyckas på någon sätt att få ett arbete. Jag känner mig att jag blev 

diskriminerad på grund av att jag bär slöja, men jag har lika möjlighet som svenska grupper på 

arbetmarkanden. Enligt henne så är det jätte viktig att alla medborgare och invandrargrupper ska 
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ha full sysselsättning och jämn inkomstfördelning precis på samma villkor som svensk födda 

anser jag. 

Den sista intervju personen anser och upplever sin situation som arbetslös är jtte svårt och 

frustereande. Jag känner mig deprimerad att hon inte gör något och sitter hemma hela dagarna 

utan arbete. Jag behöver jobb så fort som möjlighet för att försörja mig själv. Det känner lite 

jobbigt för mig att jag är ung och bo med min familj och har inte jobb för att kunna försörja mig 

själv. Jag brukar skicka mina ansökningar till arbetsgivare så fort jag ser en annans på 

arbetsförmedlingen hem sida eller på anna sida, men jag ser att det är jätte svårt att få jobb. 

Jag önskar från arbetsförmedlingen om vilka möjlighet som förekommer, medan jag komma in i 

skolan, Det känns lite jobbigt för att det inte finns så mycket jobb man kan söka ifall man har inte 

utbildningen, jag hoppas att hitta något jobb snart så att jag kan försörja mig och vara inte 

oberoende av min föräldrar. Jag önksar att komma in på högskolan och få ett bra utbildningen 

som kan hjälpa mig att få ett bra och fast arbete, då kan jag förbättre min ekonomi och känner 

mig trygg med ett jobb som trivs med. 

6.4.4. Hur utrycker sig politikerna kring detta och vad har de de största partierna för 

förslag att motarbeta arbetslösheten?  

Personer med utländsk bakgrund har sämre möjligheter på den svenska arbetsmarknaden och så 

har fallit varit under en längre tid. Riksdagspartier har avfattat idéer om hur man på bästa sätt 

kommer till rätta med problemet med arbetslöshet bland invandrare. Socialdemokraterna och 

Moderaterna har olika tillsyn hur arbetslösheten ska bekämpas och skiljer sig åt på vissa sätt. 

Socialdemokraterna behandla frågan om arbetslöshet bland invandrare med anknytning till 

integrationen i samhället. De anser att det behövs en ny politik för att personer med utländsk 

bakgrund ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och att invandrare kan sitta i centrum precis 

som de inrikes födda. De anser också att det behövs ett nytt system för interaktion genom ett 

samarbete mellan kommuner och migrationsverket för att på så sätt kunna förbättra bland annat 

boendesituationen. De anser att alla kommuner måste ta ett ansvar för flyktingmottagandet och de 

anser att arbete och språkkunskaper har en stor betydelse för invandrare och är mycket viktiga 

nycklar till integration. De lägger fram stor kritik till dagens system och etableringslotsar och de 

menar att mer resurser skulle betyda mycket för arbetsförmedlingen och deras möjligheter till att 
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skaffa fram fler praktikplatser, vidareutbildningar eller att kunna erbjuda fler personer 

språkkurser. (socialdemokraterna.se). Moderaterna anser att arbetskraftinvandring spelar en stor 

roll för Svensk tillväxt och välfärd och de ger ett viktigt bidrag till den svenska arbetsmarknaden 

anser att utrikes födda tillför det svenska samhället och de anser att vägen till att komma in i det 

svenska samhället går genom arbete. De menar också att Sverige ska ge förutsättningar och skapa 

möjlighet för arbetskraftsinvandringen att kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden. Att 

arbeta och att umgås med svenskar är ett bra sätt att lära sig språket och kunna integreras i det 

svenska samhället. Etableringsreformen öppnar fler vägar för individer att kunna komma in på 

arbetsmarknaden och de menar att många åtgärder måste genomföras för att sänka trösklarna in 

på arbetsmarknaden. Man måste stärka skolor, öka stöd till praktikplatser, motverka 

diskriminering och försvara tryggheten i bestämda områden och det är viktig att SFI 

undervisningen ska förbättras (www.moderat.se) 

 

9. Slutsats/diskussion 

9.1. Slutsats 

Syftet med min undersökning var att öka förståelsen för hur det kan vara att vara invandrare och 

arbetslös, vilket jag anser att jag gjort. Genom arbetets gång har jag fått en ökad förståelse för de 

arbetslösa invandrargrupper och jag upplever att jag har kommit framemot den problematik som 

förkommer inom diskriminering och integration. Sammanfattningsvis kan vi se att 

lågkonjunkturen och diskriminering är ett tecken som invandragrupper ser som en förklaring till 

varför de blivit exkluderad från arbetsmarknaden. Detta är ett sätt för invandrargrupper att 

 Fatta varför de har blivit arbetslösa. Som en slutsats för denna uppsats vill jag säga att ett 

betydelsefullt arbete är en stark friskfaktor för individen att kunna finna sig i ett socialt 

sammanhang. Invandrargrupper ska ha samma och goda möjligheter till delaktighet och 

integration i samhället precis i samma villkor som svensk födda. Genom arbete kan individen 

självkänsla och självförtroende blir starkare. Arbetslöshet hos invandrargrupper inte bara 

påverkar individen utan är det ett stort problem för hela samhället. Invandrargrupper upplever 

arbetslöshet mer än andra grupper i samhället och detta kan bero på att samhället ställer höga 

krav på invandrargrupper mer än andra grupper i samhället. Detta gör i sin tur att 
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invandrargrupper kan bli diskriminerad och helt stängas ut ifrån på arbetsmarknaden och 

arbetslivet. Man kan se att problemet inte ligger hos personer med utländsk bakgrund utan på 

samhället som ställer höga krav och vissa hinder för invandrargrupper. Dessa grupper blir helt 

stängda och hamnar utanför arbetslivet och samhället. Å andra sidan har samhället ett besvärligt 

jobb för att kunna få alla arbetslösa invandrargrupper att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. Sverige måste bekämpa arbetslöshet för att bidra till att en väl fungerande 

arbetsmarknadspolitik uppnås. Dessutom måste det förekomma och inträffa en bra utveckling så 

att sysselsättningen och arbete kan öka bland dessa grupper. Det är jätte viktig att det svenska 

arbetsmarknadssystemet måste förändras på ett modigt sätt så att man ska ha möjlighet att 

utveckla sig. Invandrargrupper blir exkluderade från arbetsmarknaden på grund av att de har 

språksvårigheter eller mindre utbildning och kunskaper än svenska födda grupper. Problemet 

ligger inte på själva invandrargrupperna, utan på svenska systemet, därför måste arbetsmarknaden 

lägga skulden på den svenska strukturen och inte på invandrargrupper.  

9.2. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka och öka förståelsen om hur invandrargrupper 

situationen ser ut idag på arbetsmarknaden i Sverige, och även ta reda på vad deras exkludering 

från arbetsmarknaden kan bero på, vilket jag anser att jag gjort. Det finns många studier som 

visar att situationen för dessa grupper som har utländsk bakgrund är mycket sämre än för 

personer med svensk bakgrund. Upplevelse av arbetslöshet hos personer med utländsk bakgrund 

är ett stort samhällsproblem som i sin tur lett till många andra problem i det svenska samhället i 

stort. En grundläggande orsak som ligger bakom deras exkludering från arbetsmarknaden kan 

beror på att samhället vill styra de och riktar höga krav för dessa grupper. Därför känner de sig 

diskriminerade och utestängda från arbetsmarknaden. Genom arbetets gång har jag fått en god 

uppfattning och insikt för de arbetslösa invandrargrupper och jag tycker att jag har kommit 

närmare åt den problematik som kan bero till stor del på ett antal omständigheter såsom 

utbildningsnivå, bristande språkkunskap, diskriminering och integration på arbetsmarknaden. 

Den tidigare forskning som jag använt mig av i undersökningen visar att invandrargrupper 

upplevt sig diskriminerade och missgynnade på arbetsmarknaden. Detta kan bero på att dessa 

personer har etnisk bakgrund och utländskt namn osv. Dessa invandrargrupper känner att de har 

fått ett dåligt intryck och blivit negativt påverkade av arbetsgivare när de söker jobb, eftersom 
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vissa personer bedöms utifrån deras namn och utländska bakgrund inte utifrån deras utbildning, 

erfarenheter och kunskaper. Jag kom fram i denna undersökning till att tidigare forskning visar att 

invandrarakademikerna placeras för diskrimineringen på arbetsmarknaden. Att namnet och 

personer bakgrund kan innebära mycket hos arbetsgivare och påverkar negativt för 

invandrargrupper att kunna etablera sig och inkludera sig på arbetsmarknaden. Intervju 

personerna visar att de blir trötta och känner sig helt deperimerad angående 

arbetslöshetssituationen. De försöker på alla möjliga sätt att utveckla sig mer för att kunna 

integreras sig i på arbetsmarknaden. Jag kom fram i denna undersökning till att tidigare forskning 

visar att invandrargrupper placeras för diskrimineringen på arbetsmarknaden och de har inte 

samma möjligheter som inrikes födda. Att namnet och personer bakgrund kan innebära mycket 

hos arbetsgivare och påverkar negativt för invandrargrupper att kunna etablera sig och inkludera 

sig på arbetsmarknaden. Intervju personerna berättar att de blir trötta och känner sig helt 

deperimerad angående arbetslöshetssituationen. De försöker på alla möjliga sätt att utveckla sig 

mer för att kunna integreras sig i på arbetsmarknaden. Jag anser att alla invandrare i Sverige ska 

få samma förutsättningar, kompetenser och även utbildning till arbetslivet som inrikesfödda. 

Invandrargrupper måste få fler chanser på arbetsmarknaden i Sverige för att med det kunna 

försörja sig själv och sin familj. En stor del av invandrarna har stora bekymmer att komma in och 

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Utan invandrarnas arbetsinsats skulle Sverige 

stanna, därför behöver Sverige deras arbetsinsatser för ett alla ska kunna får ett bra välbefinnande 

och känna trygghet. I Sverige är det viktigt att alla invånare ska ha lika möjligheter att genomföra 

sina livsmål. Den kvalitativ metod som jag har använt mig av i denna undersökning var till bra 

stöd och hjälpte mig mycket med att förstå informanterna upplevelse av sin situation på 

arbetsmarknaden. Personers upplevelse av arbetslöshet och deras exkludering från 

arbetsmarknaden var en utgångspunkt för denna undersökning .De åtta intervjupersoner anser att 

arbetslösheten kan påverka individen negativ på grund av att de har inte något och göra . De 

känner sig deprimerade eftersom de står utanför samhället på grund av att de inte har ett arbete. 

De försöker på bästa möjliga sätt att förbättra sin situation för att kunna integrera på 

arbetsmarknaden. Det svenska integrationssystemet skulle fokusera mer på att utveckla 

invandrares kompetenser och att hitta bra jobb till dem. Dessutom har arbetsmarknadsetablering 

en viktig roll för integrationspolitiken. Man kan anse att språkkunskaper har en avgörande 

betydelse för om individen ska komma in och lyckas på arbetsmarknaden och därför är det viktig 
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att kommuner och arbetsförmedlingar i hela Sverige hjälpa till och ge stöd åt invandrare så att de 

enkelt kan lära sig det svenska språket. På grund av detta är det viktigt för dessa grupper att 

komma ut i arbetslivet och möta andra svenskar istället för att gå i skolor för att lära sig språket. 

Man kan inte lära sig språket genom skolor enbart, utan det är viktig att man möter svenskar som 

kan språket väldigt bra för att lära sig från dem. Det är jätteviktigt att de får praktisera och 

komma ut på arbetsmarknad för att möta andra Svenskar eftersom detta ökar chansen för 

nyanlända att lära sig nya arbetsuppgifter samt bygga nya kontakter. Jag anser att många personer 

med utländsk bakgrund utsätts för negativ särbehandling och diskriminering men Sverige har 

viktiga lagar som arbetar emot diskriminering på arbetsmarknaden och då är det jätteviktigt att 

dessa lagar följs för att ge alla samma chans. . När det gäller integrationspolitik så vill de 

politiska partierna Partierna förbättra villkoren och ge bättre vägledning för invandrare för att 

kunna starta och driva företag. För att få en lyckad integrationspolitik så krävs det fler jobb och 

bostäder till de som kommer till Sverige. För att tydligare se vad som krävs för en lyckad 

integrationspolitik skulle framtida forskning på ämnet kunna innehålla intervjuer med 

arbetsgivare och arbetssökande för att få en beskrivning från båda sidor om vad som saknas. 

Detta skulle vara intressant för att få en bild av vad arbetsgivare vill se för insatser och 

kvalifikationer hos de arbetssökande samt vad de arbetssökande vill se för insatser och vad de 

känner att de saknar hos arbetsgivare. Som vi vet är arbetslöshet ett av de största och viktigaste 

samhällsproblemen i Sverige och man måste bekämpa detta problem annars det kommer det att 

leda till konsekvenser som kriminalitet, utanförskap och hälsoproblem och inte minst då psykiska 

problem. 

Många personer med utländsk bakgrund har stora svårigheter att komma in och etablera sig på 

arbetsmarknaden. Sverige, som är ett rikt land, behöver deras arbetsinsatser för ett kunna uppnå 

en bra välfärd. Dagens integrationsinsatser måste förändras till det bättre så att invandrargrupper 

ska få samma möjligheter och chanser att kunna stadga sig i arbetslivet och i det svenska 

samhället som svenskfödda. Arbetsmarknadspolitik skall enligt min åsikt bemöta de förslag som 

AF skickar till Regeringen för att AF har mest erfarenhet och kunskap och kommer direkt i 

kontakt med de arbetslösa i samhället. Slutligen vill jag säga att denna undersökning har gett mig 

bra förståelse av invandrargrupper situationen på arbetsmarknaden och hur informanternas 

upplever deras situaton som arbetslösa. De anser att deras bakgrund och namnet sättar som ett 

hinder och gräns vad gäller deras inkludering på arbetsmarknaden och utveckling i arbetslivet 
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11. Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervju med arbetsmarknadsstrateg i Västerås kommun, Ylva Wretås angående arbetslöshten och 

situationen på arbetsmarknaden. 

J= Jag  

 R= Respondenten 

J: Vad kan invandrargrupper exkludering från arbetsmarknaden kan bero på? 

R: Den största anledningen som ligger bakom deras exkludering från arbetsmarknaden är 

utbildningsnivån, oftast så har de som kommer till Sverige inte ens grundskoleutbildning, en 

annan anledning är just att de saknar de kompetenser och erfarenheter som krävs på 

arbetsmarknaden. Men det finns många andra anledningar och dessa är bristande kunskaper i det 

svenska språket kan vara ett hinder som gör att invandrare kan inte få jobb. Ålder räknas också 

som ett hinder tillexempel personer som är över 55 så har det svårt att få ett jobb. 

J: Vilken betydelse har ett arbete för individen hälsa? 

R: Arbete har ett stort betydelsefull för en hög friskfaktor och för en väl god sysselsättning. Det 

är jätte viktig att man ska ha ett bra arbete, man kan utveckla sin identitet genom arbetet. Den. 

Arbetslöshet kan ha negativa effekter på individen hälsa och de flesta arbetslösa blir helt 

deprimerad och mår dålig på grund av deras situation. De blev misslycka och värdelösa tillföljd 

av arbetlöshet. 

J: vilka lösningar har ni för att minska arbetslösheten?  

R: Det finns många ätgärder för att minska arbetslöshet, det är statsen och poltikerna som har stor 

ansvarig för hur arbetsmarknadpolitiken ska se ut. 

J: Hur ser läget för arbetslöset i Västerås idag ? 

R: År 2012 var det ungefär 78 procent av männen och nästan 74 procent av kvinnorna i arbetsför 

ålder (20-64 år) som förvärvsarbetade i Västerås. De tre senaste åren har siffran ökat för både 

könen kvinnor och män. 
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11. Bilaga 2 Intervjuguide 

Personer Bakgrund  

1. Vad heter du? 

 2 Hur gammal är du? 

 3. vilket land kommer du ifrån?  

4. Hur länge har du varit i Sverige? 

 5.Vad har du för utbildningennivå ? 

 6. Hur länge har du varit i Sverige 

 7. Hur länge har du varit arbetslös?  

  8. Hur söker du jobb?  

  9. Tror du att din bakgrund spelar någon roll på arbetsmarknaden? 

 10. Har du sökt jobb efter du blev färdig med din utbildning? 

11.Tror du att du har de kunskper och erfaranheter som arbetsmarknaden kraver efter?  

12. Hur länge har du varit inskriven på arbetsförmedlingen? 

 13.Har du fått stöd från arbetsförmedlingen? 

14.Hur upplever du arbetslösheten? 

15.Hur försörjer du dig idag? 

16.Vad har du för plan i framtiden ? 

17. Hur ska du utveckla dina möjligheter för att inkludera på svensk arbetsmarknad? 

 18. Har du mycket socala relation? 

 19 .Vad  har dina sociala relationer för betydelse när du söker jobb ?  

20. Hur mår när du är arbetslös? 

 

 

 


