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Sammanfattning  
 
Migration och folkomflyttningar är starkt relaterat till skeenden i vår omvärld och 
kopplade till globala strukturer och problem. Sverige blir i detta sammanhang ett 
mottagarland för migration i vilket strategier för immigranters integrering ställs i 
relation till samhälls- och arbetsmarknadsutveckling. För immigranters lyckade 
integration kopplas nationell integrationspolitik starkt till den förda 
arbetsmarknadspolitiken. Det statligt styrda organet Arbetsförmedlingen får här en 
nyckelroll för immigranters integration och tillträde till arbetslivet. Trots ett 
långtgående och omfattande samhällsarbete påvisar statistik och tidigare forskning att 
immigranter utgör en exkluderad grupp på arbetsmarknaden i förhållande till infödda 
individer.  
 
Denna studie syftar till att med fokus på de sociala nätverkens roll få förståelse för 
arbetsförmedlares upplevelser av strukturella brister på den svenska arbetsmarknaden 
i deras arbete med enskilda immigranter. En kvalitativ metod har tillämpats i vilken 
studien berikats av det empiriska material som fem arbetsförmedlare delgett avseende 
deras erfarenheter och tankar kring immigranters inträde på arbetsmarknaden. Utifrån 
informanternas förmedlade erfarenheter har ett hermeneutiskt resonemang kunnat 
föras mellan studiens helhet och delar. Studiens resultat och analys påvisar att 
immigranter andragörs dels genom stigmatiserande samhällsstrategier och dels genom 
arbetsmarknadens konformistiska krav. Vidare påvisar studien att denna 
stigmatisering får en direkt begränsande verkan för immigranters möjligheter och 
vilken effekt dessa begränsningar får vid återskapande av immigranter som 
exkluderade. Sociala nätverk framhålls dock motverka att den samhälleliga 
schablonbilden avgör vem immigranter är. Genom differentierade sociala möten och 
nätverk kan individen framträda i samhällslivet och arbetslivet och den stigmatiserade 
och begränsade bilden av immigranter kan moduleras och korrigeras i mötet med den 
enskilda immigranten. Sociala nätverk skapar alltså en skärning och en 
överbryggande faktor mellan samhället och arbetslivet i relation till arbetssökande 
immigranter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Immigranter, Arbetsmarknad, Sociala nätverk, Andragörande, 
Stigmatisering. 
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 1. Inledning 
 
”Segregationen är en ödesfråga för Sverige. Segregationen hotar att undergräva den 
grundläggande förutsättningen för varje samhälle…”(Prop. 1997/98:165, s.8) 
	  	  
År 1997 antog riksdagen propositionen Sverige, framtiden och mångfalden – från 
invandrarpolitik till integrationspolitik som avsåg motverka en ökad segregering av 
människor i landet. Tidigare förd politik med säråtgärder inriktat för immigranter som 
specifik grupp skulle nu övergå till generella insatser för samhällets samtliga 
medborgare. Genom att stärka institutionell föränderlighet skulle generella regler, 
värderingar och praktiker införlivas och komma till åtnjutande för samhällets samtliga 
medborgare (Prop. 1997/98:16). Idag, nästan 20 år senare har integrationspolitiken 
och medföljande integrationsmål utvecklats och modifierats samtidigt som nationell 
samhällsdebatt dagligen förs över immigranter och integrering i det svenska 
samhällslivet. I debatten framhålls att migration och folkomflyttningar starkt påverkas 
av skeenden i omvärlden som i sin tur är kopplade till globala strukturer och problem. 
Sverige är en av mottagarländerna för migration och påverkas genom behovet av att 
hantera och finna strategier för immigranters integrering i samhället. Nationell 
integrationspolitik och integrationspolitiska åtgärder får här en nyckelroll för 
immigranters lyckade integration (Jönsson, 2013).  
 
Integrationsprocessen handlar om en ständig växelverkan mellan mottagarlandets 
samhällsinsatser och immigrantens individuella förutsättningar. Otillräckliga och 
ohållbara integrationsstrategier riskerar att leda till ett långvarigt utanförskap för 
immigranter. Ett utanförskap som karaktäriseras av att immigranters möjlighet till 
delaktighet, ekonomi och levnadsvillkor försvåras samtidigt som misslyckade 
integrationsprocesser även leder till ökande samhällskostnader i försök att hålla ihop 
samhället och ge försörjning till människors uppehälle (Prop. 1997/98:16, s.30f). 
Utifrån den svenska integrationspolitiken framträder arbete och sysselsättning som 
den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för immigranters lyckade integrering. Ett 
förvärvsarbete antas möjliggöra enskilda individers självförsörjning samtidigt som 
sociala möten och delaktighet i arbetslivet förklaras förstärka den enskildes 
sammanlagda tillhörighet i det nya landet. Arbetet och tillgång till egen försörjning 
ges således en stor tyng vad gäller integration av immigranter i det svenska samhället 
(Prop. 1995/ 96, s.42). 
 
Immigranter utgör dock en allt större andel av det totala antalet arbetssökande inom 
arbetsmarknaden i Sverige. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistik utgör 
immigranter en exkluderad grupp på arbetsmarknaden i förhållande till inrikes födda 
individer då antalet förvärvsarbetande immigranter över tid är betydligt lägre än 
inrikes födda individer. Den sammanlagda förvärvsintensiteten är 20 procentenheter 
lägre bland utrikesfödda immigranter än inrikes födda individer (SCB, 2013:47f). 
Immigranter utgör således en specifikt sårbar grupp på arbetsmarknaden vars skilda 
behov och resurser i form av tidigare yrkeserfarenhet, utbildningsnivå likväl som 
vistelsetid i Sverige ses som problematiskt i relation till den svenska arbetsmarknaden 
(SCB, 2009:87). För att begränsa denna långtgående process av immigranters 
utanförskap och förändra detta växande samhällsproblem söker samhället hållbara 
integrationsstrategier med den förda migrationspolitiken som bas i relation till 
arbetsmarknadspolitiken som präglas av begreppet arbetslinjen. Genom det statligt 
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styrda organet Arbetsförmedlingen är intentionen att kraftfulla och individanpassade 
insatser ska nå ut till enskilda immigranter för att förtydliga och förstärka deras 
delaktighet i arbetslivet likväl som i samhällslivet (Skr, 2008/09:24 s.37ff). 
Samhällets samlade och kraftfulla satsningar ska alltså möjliggöra för att enskilda 
immigranters inneboende egenskaper och resurser frigörs i det svenska samhället.  
 
Samtidigt står den svenska arbetsmarknaden inför genomgripande utmaningar och 
förändringar till följd av den demografiska utvecklingen i Sverige. Den annalkande 
generationsväxlingen utmanar Sverige som välfärdssamhälle och kräver effektiva 
strategier för arbetskraftsförsörjning och tillväxt i samhället. Trots arbetsmarknadens 
behov av ersättningsrekrytering vid de stora pensionsavgångarna riskerar immigranter 
att mötas av en arbetsmarknad som präglas av försvårande inträdesstrukturer som 
grundar sig i samhällets omgivande strukturella brister (SOU, 2006:102; Karlsson & 
Skånberg, 2012:11). Immigranter och deras inträde på arbetsmarknaden är således ett 
ytterst aktuellt ämne i det svenska samhällslivet. Lange (2000) framhåller att ämnet 
främst behandlats genom studier som avsett fånga in den samhälleliga majoritetens 
uppfattningar om immigranter eller belysa immigranternas egna erfarenheter av deras 
situation. Denna studie fokuserar på arbetsförmedlare som i ett led i deras sociala 
arbete hamnar mellan arbetsmarknadspolitiska krav och immigranters individuella 
behov. Studien avser skapa förståelse för arbetsförmedlares förmedlade erfarenheter 
av samhällets strukturella brister i relation till arbetssökande immigranter där sociala 
nätverk förstås som specifik förändringsagent vid immigranters inträde på 
arbetsmarknaden. Därför skulle man kunna säga att denna studie placerar sig utifrån 
Langes påstående i skärningspunkten mellan samhälleliga uppfattningar av 
immigranter situation och möjliggör därigenom en direkt återspegling av den 
samhälleliga bilden av immigranter och enskilda immigranters situation (Lange, 
2000:13).  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att med fokus på de sociala nätverkens roll beskriva 
arbetsförmedlares upplevelser av strukturella brister på den svenska arbetsmarknaden 
i deras arbete med enskilda immigranter. Utifrån syftet har tre frågeställningar 
formulerats nedan:  
 

- Hur upplever arbetsförmedlare att samspelet mellan immigranters inträde på 
arbetsmarknaden sker utifrån samhällets integrationsstrategier och 
arbetsmarknadens krav? 

- Vilken betydelse har social exkludering vid immigranters inträde i arbetslivet? 
- Vilken betydelse har sociala nätverk för immigranters möjlighet att ta sig in i 

arbetslivet? 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Vid arbetet med studien har särskilda avgränsningar skett i relation till studiens 
övergripande syfte och frågeställningar. Studien avser ta del av verksamma 
arbetsförmedlare i norra Sveriges förmedlade erfarenheter av immigranters inträde på 
arbetsmarknaden där immigranters sociala nätverk förstås som specifik faktor vi deras 
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inträde. Studien har således avgränsats genom informanternas geografiska tillhörighet 
till norra Sverige. Vidare har avgränsningar skett i relation till studien syfte som inte 
är inriktat på att spegla immigranters egen upplevelse av exkludering och deras 
upplevelse av att bli andragjorda i relation till arbetsmarknaden. Dock berörs detta i 
studien i samband med att arbetsförmedlarnas förmedlade erfarenheter och 
upplevelser beskrivs gällande strukturella brister som begränsar immigranter vid 
inträde på arbetsmarknaden.  

 
1.3 Disposition 
 
I uppsatsens första och inledande kapitel har studiens inledning presenterats. Denna 
del avser ge en bild för hur det kommer sig att ämnet aktualiserats och valts att 
studeras. Inledningen definierar även syftesförklaring och frågeställningar som 
studien avser undersöka och besvara. Detta följer av ett kapitel med bakgrund för 
studien som försöker bringa sammanhang för ämnesområdet. Vidare presenteras och 
redogörs för studiens centrala begrepp. Det tredje kapitlet behandlar tidigare 
forskning och innehåller en sammanfattning av studier inom det definierade 
ämnesområdet. Efterföljande kapitel behandlar studiens valda och definierade teorier 
och begreppsförklaringar. I det femte kapitlet redogörs för metodval samt 
tillvägagångssätt vid arbetet med studien. Detta innefattar studiens forskningsansats, 
genomförande vid insamling av empiri, hur materialet analyserats, studiens validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet samt de etiska överväganden som gjorts. 
Efterföljande kapitel redovisar studiens resultat och efterföljande analys i relation till 
studiens valda teorier och analysbegrepp. Studiens avslutande kapitel behandlar 
studiens resultat i relation till tidigare forskning. Vidare förs en reflexiv reflektion och 
diskussion av studiens resultat i relation till studiens metodval. Avslutningsvis 
presenteras implikationer för framtida forskning. 

2. Bakgrund 
 
Detta kapitel avser ge en omgivande kontext för studiens syfte och frågeställningar. 
Vidare ämnar detta kapitel ge läsaren den information som krävs för en djupare 
förståelse av uppsatsens innehåll. Först redogörs för arbetsmarknaden i relation till 
enskilda individer och sedan ställs arbetsmarknaden i relation till immigranter som 
särskild grupp. Därefter presenteras sociala nätverkets betydelse i relation till 
arbetssökande individer. Avslutningsvis definieras centrala begrepp för studien. 
 
Som tidigare nämnts utgör immigranter som grupp en allt större andel av det totala 
antalet arbetssökande i Sverige. Att immigranters förvärvsfrekvens över tid är 
väsentligt lägre i förhållande till infödda individer påvisar immigranters underläge 
och att de utgör en särskilt sårbar och exkluderad grupp på arbetsmarknaden i 
förhållande till inrikes födda individer (SCB, 2013:47f). I den aktuella 
samhällsdebatten framträder politiska krav gällande immigranters villkorade 
medborgarskap i relation till immigranters fotfäste på arbetsmarknaden i enlighet med 
en förstärkt arbetslinje (Carp, 2015, 28 jan). Arbetet och tillgång till egen försörjning 
ges således en stor tyngd vad gäller integration av immigranter i det svenska 
samhället. I relation till detta bör frågan ställas för huruvida arbetsmarknaden vill och 
kan tillvarata immigranter som resurser. Var ligger problemen vad gäller 
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immigranters inträde på arbetsmarknaden och kan dessa problem påverkas och 
förändras?  
 

2.1 Arbetet i relation till individer 
 
Arbetsmarknaden utgör ett samhälleligt fält i vilket individers aktiva deltagande står i 
stark relation till samhällets utveckling. I vardagligt tal beskrivs relationen mellan 
arbetssökande och arbetsmarknaden som en process av utbud och efterfrågan på 
arbete och arbetskraft. Antalet arbetssökande ställs i direkt relation till 
arbetsmarknadens efterfrågan avseende arbetskraft och behov av arbetskraftens 
specifika och eftertraktansvärda kompetens. Samtidigt är arbetsmarknaden i 
beroendeställning till andra fält i samhället såsom ekonomi, utbildning och politisk 
agenda (Ulfdotter Eriksson, 2006:53). Utifrån ett samhällsperspektiv framkommer att 
den demografiska utvecklingen är en stor utmaning att hantera i Sverige. Allt färre 
förutsätts försörja fler vilket ställer direkt krav på ett aktivt samhälle med ett 
välfungerande näringsliv (SCB, 2009:21f; SOU: 2006:102; Karlson & Skånberg, 
2012:11). Genomgripande samhällsförändringar framhålls som en bidragande 
förändringsagent vars svaga grupper såsom immigranter och unga vuxnas inträde på 
arbetsmarknaden kan stärkas. För att kunna åtgärda och undanröja 
etableringssvårigheter bland utrikesfödda immigranter framhålls betydelsen av att öka 
kunskapen avseende etableringssvårigheter och strukturella brister som omgärdar 
immigranters inträde på arbetsmarknaden (IFAU, 2009:13ff). 
 
Aktivt deltagande i arbetslivet anses generellt sett stå i stark relation till enskilda 
individers välmående. Genom ett förvärvsarbete kan enskilda individers resurser 
tillvaratas och ge utdelning för individen i form av ekonomisk lön som möjliggör för 
ekonomisk självständighet, sociala kontakter och gemenskap, självkänsla samt 
arbetsglädje som genererar tillfredsställelse (FAS, 2009:13; Karlsson, 2009:51f; 
Ulfdotter Eriksson, 2006:53). Utifrån detta kan man konstatera att människors relation 
till arbetslivet egentligen har ett starkt samband med människors djupt rotade behov 
av att få tillhöra och vara delaktig i samhällslivet. För immigranter som specifik grupp 
i samhället antas förvärvsarbete utgöra en stärkande och positiv verkan för deras 
integrering i samhället. Vid förvärvsarbete kan den enskilde individens inneboende 
resurser och styrkor lättare synliggöras och tillvaratas (Starrin m.fl., 1999:28).  
 

2.2 Immigranters särskilda roll på arbetsmarknaden 
 
Andelen immigranter som är aktivt deltagande i arbetslivet utgör en mindre andel av 
den totala arbetskraften i Sverige. Studier påvisar att chefer inom det svenska 
arbetslivet har begränsande uppfattningar avseende immigranters anställningsbarhet; 
det vill säga fullvärdiga möjligheter till inträde och anställning i arbetslivet. Misstro 
riktas till immigranter som grupp gällande deras förmåga att föra det svenska 
arbetslivet i en gynnsam riktning i relation till deras skilda språkkunskaper och 
bakgrund. Arbetsgivares schablonbilder medför att det inte föreligger jämbördiga 
villkor mellan infödda individer och immigranter på den svenska arbetsmarknaden 
(Bethoui, 2006:29; IFAU, 2009:5f). Immigranter utgör alltså en grupp som riskerar att 
bli socialt exkluderade i relation till infödda individer även när en föränderlig 
arbetsmarknad innebär en ökad efterfrågan på arbetskraft. Ytterligare en aspekt som 
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kan förklara immigranters exkluderade och underordnade roll i kontakt med den 
svenska arbetsmarknaden är att immigranter är överrepresenterade bland 
arbetsmarknadens lägre skikt. De är ofta anställda i lågstatus yrken som innefattar låg 
kvalifikation såsom inom service, industriellt arbete, omsorgsarbete och lokalvård där 
låga löner, sämre arbetsvillkor och osäkra anställningar är vanligt förekommande. 
Dessa förhållanden är en konsekvens av strukturella brister på arbetsmarknaden som 
grundar sig i att den svenska arbetsmarknaden är starkt uppdelad efter individers 
etnicitet och härkomst (De Los Reyes & Wingborg, 2002:25ff). 
 

2.3 Sociala nätverkets betydelse i relation till tillträde i arbetslivet  
	  
Studier påvisar att 60-85 procent av tjänstetillsättningar på den svenska 
arbetsmarknaden sker genom informella rekryteringsmetoder (Arbetslivsinstitutet, 
2003:31; Ekström, 2001:21). Rekrytering genom sociala nätverk och kontakter kan 
utgöra en överbryggande faktor för den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden. 
Individ och organisation binds samman i sociala möten samtidigt som denna 
företeelse även riskerar att utgöra en begränsande funktion för enskilda individer. 
Enligt Vasta (2004:20f) stärker sociala nätverk enskilda individer i relation till 
arbetsmarknaden då information, tillgångar och förbindelser i arbetslivet kan 
förmedlas och komma enskilda individer till gagn. Däremot kan inflytelserika 
strukturer i samhället starkt begränsa immigranters möjlighet till delaktighet i 
arbetslivet och istället genom selekteringspraktik återskapa ojämlikhetsstrukturer i 
samhället. Genom ensidiga sociala nätverk riskerar immigranter att bli allt mer 
exkluderade i samhället. Immigranter utgör en sedan tidigare starkt sårbar och utsatt 
grupp i samhället och utsikterna för deltagande i arbetslivet bedöms små för dem i 
förhållande till inrikes födda individer. Arbetssökande immigranter anses utifrån 
samhällets kategoriseringar och vidhängande associationer av deras olikheter i språk, 
utbildning och arbetslivserfarenhet bristande i sin anställningsbarhet (Neergaard, 
2004:20-31; IFAU, 2009:5f). 
 

2.4 Definition av begrepp  
 
Studien kommer att behandla begreppen immigrant, integration, mångkulturella 
nätverk, social exkludering och sociala nätverk varför dessa beskrivs nedan för en 
ökad förståelse av studien. Begreppen kan användas på skilda sätt i olika 
sammanhang och därför är det väsentligt att klargöra hur studien definierar och 
använder dessa begrepp. 
 
Immigrant  
I denna uppsats förekommer immigranter som ett centralt begrepp. Begreppet 
immigranter ges följande betydelse i denna studie: enskilda personer samt grupper 
som är födda utrikes och som av olika anledningar befinner sig varaktigt i ett annat 
land än sitt födelseland. Enligt SAOL (2013) är immigrant synonymt med ordet 
invandrare. Trots att invandrare är ett begrepp som används i tidigare forskning och 
empiriskt material kommer termen ”immigrant” att användas i följande studie. Detta 
val är teoretiskt motiverat då jag i enlighet med Khosravi (2006) och Lundström 
(2007) anser att begreppet immigranter inte är lika laddat med associationer och 
värderingar som begreppet invandrare är. Begreppet invandrare begränsas inte till 
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dess egentliga innebörd utan begreppet överför genom etnocentrismen även 
stigmatiserande och vidhängande associationer och kategorier till andra generationer 
av människor och utländska medborgare. På så vis framstår ordets betydelse 
egentligen bara som en definition av immigranters exkludering i förhållande till 
svenskheten (Khosravi, 2006:285; Lundström, 2007:85f). 
 
Integration 
Integration är ett begrepp som är vanligt återkommande och ställs genomgående i 
relation till studien och dess resultat. Enligt SAOL (2013) inbegriper begreppet 
förmågan att sammanföra enskilda delar till en helhet. I en statlig utredning framhåller 
Brnic (2004:48) att den förda integrationspolitiken i Sverige grundar sig i synen av 
immigranters delaktighet i samhällslivet först kan komma till stånd vid deras inträde i 
en specifik, normativ svenskhet. Enskilda immigranter ämnar via 
integrationsstrategier lämna sina tidigare sociala livsvärldar för att ta del av den 
omgivande nationalitetskontexten. Sverige som land präglas av rådande sanningar, 
myter, symboler som handlar om nationen, nationalstatens historia och kultur som 
innefattar språk, religion och seder (Brnic, 2004:146). 
 
Mångkulturella nätverk 
Begreppet mångkulturella nätverk, som kommer att användas i studien för en 
fördjupad analys av sociala nätverk kräver en definition och förståelse av begreppet 
kultur. Höglund (2002: 410f) beskriver kultur som en sammansatt helhet av individers 
erfarenhet, tro, moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och färdigheter som en 
människa förvärvar som samhällsmedlem. Inom det gemensamma samhällssystemet 
inryms individers skilda levnadssätt och tankemönster som utgår från skilda 
kulturerfarenheter. Vidare anför och problematiserar bristen av mångkulturella möten 
i samhället. Immigranter som särskilt utsatt grupp i samhället antas genom möten med 
mångkulturella nätverk kunna förstärka sin socioekonomiska ställning och aktiva 
deltagande i arbetslivet. Dock återfinns sällan dessa nätverk och mötesplatser bland 
immigranter i samhället, något som antas få en direkt verkan för immigrantens 
delaktighet i samhällslivet (Höglund, 2002: 409ff). 
 
Socialt nätverk 
Begreppet sociala nätverk presenteras och ställs genomgående i relation till studien 
och dess resultat. Enligt Nationalencyklopedin (NE) innefattar sociala nätverk 
individers sociala stöd som kan förse individer med erfarenheter, återkopplingar samt 
sociala roller. Sociala nätverk och kontakter förstås i studien som en aspekt av en 
individs elementära behov i samhället (NE, 2013). Genom personliga relationer som 
inbegriper släkt, vänner, kollegor och grannskap kan enskilda individer förenas och 
sammanföras i det svenska samhället (Vasta, 2004:9; Sjögren & Zenou, 2007:7f). 
 
Social exkludering  
I denna studie kommer stigmatiseringsprocesser avseende immigranters inträde på 
arbetsmarknaden att analyseras med hjälp av begreppet social exkludering. Enligt 
SAOL (2013) är begreppet exkludera synonymt med ordet utesluta. Social 
exkludering och dess innebörd är återkommande och behandlas på olika sätt i denna 
studie i såväl tidigare forskning som i empiriskt material och förstås i enlighet med 
Schierup och Urbans (2014:59) tolkning av ett beskuret medborgarskap. Khosravi 
(2006:287) framhåller att svenska medborgare som immigrerat till Sverige upplever 
sig tillhöra en form av medborgarskap som benämns som ”kvasimedborgare”. Denna 
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form av begränsade medborgarskap härrör från avsaknaden och ifrågasättandet av 
immigrantens tillhörighet och delaktighet i samhällslivet grundat på deras hudfärg, 
namn, religion eller utseende. Att särskilda samhällsgrupper systematiskt förnekas 
erkännande och delaktighet till sociala, kulturella, ekonomiska och politiska 
rättigheter menar sociologen T.H Marshall (1992:18) i enlighet med Schierup och 
Urbans (2014:60) starkt försvagar enskilda individers fullvärdiga medborgarskap 
vilket leder till en försvårad socialt, acceptabel tillvaro då deras inflytande och status i 
det omgivande samhället inte räknas. 
 
Utanförskap 
Utifrån begreppet utanförskap kommer också stigmatiseringsprocesser inom 
arbetsmarknaden att analyseras. Begreppet utanförskap är enligt 
Nationalencyklopedin (NE) när människor står utanför en viss gemenskap i hem, 
arbets-, kultur- eller samhällsliv. Enskilda medlemmar av ett land kan utifrån 
särskilda egenskaper leva i utanförskap och marginalisering i förhållande till den 
övriga befolkningen (NE, 2013). Härenstam och Wiklund (1999:151) framhåller att 
enskilda individer som lever i utanförskap prövas och påfrestas genom upprepad 
avsaknad av rättigheter vilket försätter dem i en utelämnad situation både visavi dem 
själva men också i samhällslivet. Till följd av immigranters utanförskap och etniska 
segregering i boendemiljö och ett starkt begränsat tillträde på arbetsmarknaden 
begränsas immigranter till en livssituation präglat av hög arbetslöshet som får en 
direkt inverkan av deras socioekonomiska status i landet (Sjögren & Zenou, 2007:7f). 
 

3. Tidigare forskning  
  
Detta kapitel redovisar och presenterar en teoretisk överblick gällande tidigare 
forskning inom studiens områdesfält. Utifrån den insamlade forskningen kan en 
omgivande kontext skapas för studiens syfte och frågeställningar. Inom detta stora 
forskningsfält har ett urval av den forskning som är mest relevant för denna studie 
gjorts. Det insamlade forskningsmaterialet har i studien tematiserats enligt följande: 
immigranters situation på arbetsmarknaden som specifik grupp, det sociala 
nätverkets betydelse för individers ställning i arbetslivet och arbetslivets likväl som 
enskilda individers utveckling och förändring. En sammanfattning följer av det 
tidigare forskningsmaterialet och för hur det kan tillämpas i studien. Avslutningsvis 
ställs denna studie i relation till tidigare forskning och studiet av ämnesområdet. 

3.1 Immigranters situation på arbetsmarknaden som specifik grupp 
 
Studiens första kapitel påvisar att immigranter i relation till arbetsmarknaden är ett 
omdiskuterat ämne i den nationella politiken likväl som i samhällsdebatten. Nationellt 
likväl som internationellt har sociologer intresserat sig för ämnet som tycks utgöra en 
samhällelig utmaning att finna struktur och förståelse för. De två sociologerna 
Neergaard (2004) och Goldscheider (1987) är verksamma i Sverige respektive USA 
och behandlar i sina vetenskapliga studier ländernas samhälleliga strukturer och 
omgivande arbetsmarknad i relation till immigranter. I studiernas svarsmaterial 
framkommer att immigranter utgör en exkluderad och underordnad grupp i samhälls- 
likväl som i arbetslivet i relation till de studerade ländernas infödda individer. 
Immigranters begränsade situation framhåller Goldscheider (1987:686) i enlighet med 
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Neergaard (2004:4ff) emanerar från den politik som förs i det etablerade samhället. 
Båda studierna redovisar en konklusion för den ytterst betydelsefulla växelverkan 
som sker mellan migration och det omgivande samhället där både individer och 
samhällen utvecklas genom spridning av nya idéer, attityder och värderingar. Dock 
begränsas positiva och gynnsamma effekter av relationen mellan migration och det 
omgivande samhället då denna utveckling starkt begränsas av immigranters 
exkluderade- och marginaliserade position i samhället. Immigranters exkluderade och 
underordnade roll i samhället ses som en direkt effekt av immigranternas begränsade 
tillhörighet på arbetsmarknaden som till största del hänvisar immigranter till 
arbetsmarknadens lägre skikt. Detta framhåller Goldscheider (1987:515f) i sin tur 
medför en svagare socioekonomisk ställning för immigranter som grupp. Verksamma 
arbetsförmedlare framhåller att arbetsgivares kategorisering och vidhängande, 
ideologiska associationer avseende immigranters språk, utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenhet utgör grunden för underordning och den marginaliseringsprocess 
som innebär att immigranter systematiskt utestängs från tillträde i arbetslivet. Detta 
framhåller Neergaard bör förstås i ljuset av samhällets rasifierade konstruktioner och 
kategoriseringar som avger en stark effekt för en marginaliseringsprocess av 
immigranter inom arbetslivet (2004:25ff). 
 

3.2 Sociala nätverks betydelse för individens ställning i arbetslivet 
 
Sociala nätverk avser undersökas som specifik faktor för immigranters inträde på 
arbetsmarknaden. Begreppet sociala nätverk förstås i denna studie utifrån enskilda 
individers relationella stöd som kan förena och sammanföra individer. Tovatt (2013) 
finner i sin studie att individers sociala nätverk utgör en nyckelroll vad gäller den 
enskildes framgång i arbetslivet. Genom det relationella kapitalet kan individers 
anseende, status och rykte stärkas och överbrygga individens kön, ålder och etnicitet 
(Tovatt, 2013:17). Ett kompletterande perspektiv till Tovatts studie (2013) 
framkommer i Behtoui och Neergaards två forskningsstudier (2010, 2012) i vilka kön 
och etnicitet framhålls som en betydande faktor för individers ställning och inflytande 
i samhällsliv likväl som i arbetslivet. En allvarlig konsekvens av immigranter som 
minoritetsgrupper i Sverige och dess bristande tillgång av potentiella, sociala nätverk 
– i kontrast till infödda individer föranleder immigranter till en reducerad position i 
arbetslivet (Behtoui & Neergaard, 2010:771ff, 2012:47f). En direkt konsekvens av 
immigranters ringa sociala nätverk och arbetslivets informella rekrytering framhåller 
Behtoui (2008) kan förklara immigranters lägre förvärvsfrekvens. Immigranters 
avsaknad till åtkomsten av inflytelserika sociala nätverk existerar inte i den 
utsträckning som infödda individer har. Denna företeelse framhåller Behtoui (ibid) 
bör begränsas för att stärka individers jämlikhet på arbetsmarknaden. Detta får en 
direkt effekt och föranleder immigranters reducerade position i förhållande till 
arbetsmarknaden i kontrast till infödda som har både bättre löneutveckling samt större 
framgång än immigranter vid arbetssökande genom informella metoder i form av 
sociala kontakter (Behtoui, 2008:150). Lundqvist och Olsson (2012) delar Behtouis 
(2008) förståelse av sociala nätverkets exkluderande effekt samtidigt som de 
utvecklar och nyanserar förståelsen av det sociala nätverkets betydelse för enskilda 
immigranter. Differentierade, sociala nätverk framhålls som ytterst värdefullt för 
enskilda immigranter. Olika kontaktnätverk nationellt likväl som internationellt ökar 
den enskilde immigrantens möjligheter till utbildning och arbete men också möjlighet 
till social rörlighet över nationsgränser (Lunqvist & Olsson, 2012:126).  
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3.3 Arbetslivet likväl som enskilda individers utveckling och förändring   
 
Osman (2006) påvisar i sin nationella forskningsstudie att den traditionella 
inställningen i svensk integrationspolitik och medföljande samhällsinsatser 
beträffande immigranter konkret innebär att enskilda immigranter försätts i en 
normaliseringsprocess utifrån arbetslivets krav och normer. Detta förhållningssätt 
antas reducera immigranter då den enskildes resurser osynliggörs och en underordnad 
position i samhället utvecklas. Det föreligger inte någon direkt anpassning av den 
svenska kontexten för att underlätta integrering och inkludering. Däremot förväntas 
den enskilda immigranten genomföra integreringen genom att mobilisera kraft och 
motivation och delta i samhälleliga resurser och insatser såsom omskolning för att 
uppnå samhällets kriterier för anställningsbarhet. Uppfattningen att samhället och 
arbetslivet bör anpassa sig till immigranterna och förändras i mötet med dem lämnas 
därhän (Osman, 2006:212). Samhällen står dock inför kraftfulla utmaningar som 
Schierup (2006) framhåller består av att immigranter och deras barn ständigt blir 
utestängda och begränsade i arbetslivet – och därmed även till ett samhälleligt 
erkännande av deras självförsörjning. Att immigranter blir föremål för social 
uteslutning och inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden får allvarliga 
konsekvenser då lönearbete och anställning uppfattas som den främsta faktorn för 
individers trygghet och delaktighet i samhällslivet. Studien förmedlar den 
överhängande betydelsen av samhällsaktörers nytänkande för att få tillstånd sociala 
arenor i arbetslivet och mötesplatser mellan immigranter och infödda individer för att 
förändra den problematiska utvecklingen (Schierup, 2006:138ff). Immigranter som 
får ta del av sociala kontakter i arbetslivet framhåller Coverdill (1998) i studien 
”Personal contacts and post-hire job outcomes: Theoretical and empirical on the 
significance of matching methods” gynnas starkt av detta men även den enskilda 
arbetsorganisationen som utvecklas och förändras i mötet med immigranten. Den 
enskilda immigranten får via sociala nätverk på arbetet ta del av värderingar och 
normer i arbetslivet och kan med stöd av sociala kontakter utveckla öppenhet och 
motivation visavi den samhälleliga kontexten (Coverdill, 1998:252ff). Samhällen står 
dock inför kraftfulla utmaningar som Schierup (2006) framhåller består av att 
immigranter och deras barn ständigt blir utestängda och begränsade i arbetslivet – och 
därmed även till ett samhälleligt erkännande av deras självförsörjning. Att 
immigranter blir föremål för social uteslutning och inte kommer in på den svenska 
arbetsmarknaden får allvarliga konsekvenser då lönearbete och anställning uppfattas 
som den främsta faktorn för individers trygghet och delaktighet i samhällslivet. 
Studien förmedlar den överhängande betydelsen av samhällsaktörers nytänkande för 
att få tillstånd sociala arenor i arbetslivet och mötesplatser mellan immigranter och 
infödda individer för att förändra den problematiska utvecklingen (Schierup, 
2006:138ff).  
 
3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
 
Syftet med denna studie är att med fokus på de sociala nätverkens roll beskriva 
arbetsförmedlares upplevelser av strukturella brister på den svenska arbetsmarknaden 
i deras arbete med enskilda immigranter. Den tidigare forskningen behandlar 
immigranter som en specifik grupp i relation till deras inträde på arbetsmarknaden. 
Forskningen påvisar vidare vikten av innovativa former och insatser för immigranters 
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inkludering och integrering i arbetslivet där det föreligger ett förändringsbehov hos 
både den enskilde immigranten såväl som mellan arbetsmarknadens parter, staten och 
det omgivande samhället. Forskningen påvisar en enhetlig problembild gällande 
immigranter och immigranters situation i arbetslivet likväl som i samhällslivet, 
nationellt likväl som internationellt (Goldscheider, 1987; Osman, 2006). 
Grundläggande är att immigranterna är socioekonomiskt begränsade i det nya landet 
samt att de hänvisas till en mycket begränsad del av arbetsmarknaden. Goldscheider 
(1987) iakttar en växelverkan mellan samhällsstrukturer och immigration och påvisar 
att lärdomar kan dras ur marginaliserade gruppers livsvillkor i samhället för positiva 
lösningar och utveckling av ett lands integration. Den tidigare forskningen konstaterar 
att immigranter utgör en underordnad och marginaliserad grupp som blir föremål för 
samhällets avhjälpande insatser. Genom dessa insatser och hur de utformas riskerar 
immigranterna att än mer marginaliseras och reduceras genom att immigranter 
ensidigt förväntas anpassa sig till den svenska kontexten (Osman, 2006). Denna 
forskning kan ge förståelse för immigranter som en exkluderad grupp i samhället. Att 
särskilda samhällsinsatser försvårar för immigranter bör vidare ställas i relation till 
denna studies syfte och problemformuleringar där arbetsförmedlare i enlighet med 
integrationspolitiska mål ska avhjälpa immigranter för en effektiv integrering i 
samhällsliv likväl som vid inträde på arbetsmarknaden. Frågor för på vilket sätt 
immigranter behöver förändra sig för att integreras i samhället och på vilket sätt 
samhället är i behov av att förändras och utvecklas för att möjliggöra immigranters 
integrering väcks. Schierup (2006) anför kritiska ståndpunkter till rådande 
samhällsstrategi för integration och arbetsmarknadspolitik som ensidigt lägger för stor 
vikt vid lönearbete som redskap för social inkludering och integration. Detta kan öka 
pressen på immigranterna att acceptera undermåliga löne- och anställningsvillkor. I 
studien efterlyses innovativa former och insatser för inkludering och integration 
såsom samverkan mellan arbetsmarknadens parter, staten samt ideella sektorn. Detta 
skulle kunna medföra en mjukare övergång till svenskt arbetsliv och samhällsliv för 
immigranterna och en möjlighet att utveckla mångkulturella sociala nätverks 
kontakter Schierup (2006:138ff). 
 
Coverdill (1998) och Osman (2006) forskningsarbete tillför olika perspektiv och 
påvisar att det finns olika agendor för att främja förändringsbenägenhet och 
integration av immigranter i arbetslivet. I Osmans (2006) studie bidrar praktiker inom 
välfärdssektorn med ett perspektiv som manar enskilda individer att förändras och i 
denna process bibringas resurser av samhället som i slutänden leder till ökad 
anställningsbarhet. I denna kontext ses alltså inte förändring och utveckling av 
arbetslivet med rådande normer och värderingar som den nödvändiga förutsättningen 
för förbättrad integration av immigranter i arbetslivet utan förändringsbehovet gäller 
per definition immigranten (Osman, 2006:214). Coverdill utvecklar Schierups (2006) 
förståelse och anför vidare att både den enskilda immigranten såväl som arbetslivet 
gynnas av det utbyte av erfarenheter och kunskapsöverföring som sker via sociala 
relationer i anslutning till arbetslivet. Enskilda immigranter får tillgång till sociala 
nätverk på arbetsplatser och kan i dessa utveckla en större förståelse och motivation 
att ingå i ett nytt sammanhang. Arbetsplatser tillförs nya kunskaper och erfarenheter 
och kan på så vis bättre interagera i en föränderlig och globaliserad omvärld. 
Kommunikation och lärprocesser som utvecklas i sociala nätverk och relationer på 
arbetsplatser har en stark förändringspotential om immigranter får tillgång till dem 
och detta kan i sin tur utveckla ett mer tolerant, öppet och framåtsyftande arbetsliv 
och samhälle. Coverdill framhåller alltså att både den enskilda immigranten såväl som 
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arbetslivet i stort vinner på en ökad integrering och därmed förändring i form av ökad 
öppenhet och konstruktiva värderingar och normer. Här föreligger således ett 
förändringsbehov hos både den enskilda immigranten såväl som i arbetslivet och 
samhället (Coverdill, 1998:252ff). 
 
Utifrån Tovatt (2013) samt Behtoui och Neergaards (2010, 2012) forskningsarbete 
ges anledning att betrakta inträde i arbetslivet och karriärsutveckling för enskilda 
individer som starkt beroende av relationer och sociala nätverk med koppling till 
arbetslivet. Det växer även fram en bild av att olika sociala nätverk har olika status 
och påverkan i arbetslivet och att tillgången till dessa starka nätverk är begränsad 
utifrån konformitet, normer och värderingar i det sociala nätverket. Konkret innebär 
detta att det blir svårt att känna rätt person och komma in i rätt sammanhang för den 
som upplevs som icke attraktiv för starka sociala nätverk. Nätverk med hög status och 
påverkansmöjligheter i arbetslivet exkluderar personer på grund av etnicitet och kön 
vilket ökar redan utsatta gruppers utanförskap i arbetslivet. Dessa studier har främst 
ställt immigranters situation i relation till den strukturella och samhälleliga nivån. I 
enlighet med studiens syfte avser denna studie att ta del av arbetsförmedlare som är 
verksamma på fältet och deras delgivna förståelse för på vilket sätt sociala nätverk 
kan bidra till immigranters tillträde på arbetsmarknaden. 
 

3.5 Denna uppsats bidrag till forskningen 
 
Den tidigare forskningen som behandlats i detta kapitel påvisar att det föreligger ett 
förändringsbehov i det omgivande samhället och bland enskilda immigranter för att 
förverkliga ett effektivt inträde på arbetsmarknaden för immigranter som grupp. 
Sociala nätverk som specifik faktor för arbetssökande immigranter framhålls i tidigare 
forskning som en ytterst viktig men problematisk faktor för immigranter. Samtidigt 
som sociala nätverk kan överbrygga immigranters exkluderade situation i 
samhällslivet föreligger det en begränsad möjlighet för immigranter att tillförskansa 
sig relationellt kapital som kan bistå den enskilde individen med kontaktvägar in i 
arbetslivet. Denna studie avser berika forskningsfältet med arbetsförmedlares 
förmedlade erfarenheter avseende immigranters inträde på arbetsmarknaden. Genom 
att i denna studie belysa arbetsförmedlares förståelse av immigranters sociala nätverk 
som specifik faktor är min förhoppning att inspirera till fortsatta studier inom 
området.  

4. Teoretisk utgångspunkt 
 
I detta avsnitt beskrivs och presenteras studiens valda teoretiska utgångspunkter. 
Sociologerna Pierre Bourdieu och Erving Goffmans sociologiska teorier och begrepp 
lämpar sig väl vid studiet av arbetsförmedlares upplevelser av strukturella brister och 
den svenska arbetsmarknaden i deras arbete med enskilda immigranter. Dessa teorier 
utgör för studien hjälpmedel vid analys och förståelse för huruvida immigranters 
nätverk kan stärka deras ställning vid inträde i arbetslivet som präglas av strukturella 
brister. Bourdieus och Goffmans teorier och begrepp kan appliceras och ge perspektiv 
på fenomen i sociala system som utanförskap, över- och underordning, maktordning 
samt förändringsbenägenhet hos individer, grupper och samhällssystem. Denna studie 
problematiserar och önskar nyansera och fördjupa bilden av immigranter i relation till 
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den svenska arbetsmarknaden genom arbetsförmedlares förståelse av ämnet. 
Teoretikernas teorier och analytiska begrepp avser i relation till studiens empiriska 
material lyfta fram nya perspektiv på sociala skeenden som är uppenbara i 
arbetsmarknadsstatistiken – att immigranter trots samhällets officiella målbild och 
satsningar inom arbetsmarknadspolitiken inte har jämbördiga möjligheter till inträde i 
arbetslivet såväl som samhället i stort (Neergaard, 2004:25ff). För en analys av 
immigranters ställning vid inträde på arbetsmarknaden är Bourdieus följande begrepp 
habitus, fält och sociala nätverk användbara i relation till Goffmans analytiska 
begrepp stigma.  
 

4.1 Samhällets upprätthållna strukturer enligt Bourdieu 
 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu har utarbetat ett teoretiskt ramverk i form av 
sociologiska begrepp såsom habitus, fält och olika former av kapital, såsom socialt 
kapital.  Dessa tre, analytiska begrepp kommer således att användas som begreppsliga 
redskap för att avgränsa, skapa struktur och återfinna mönster utifrån studiens 
empiriska material (Bourdieu & Wacquant, 1992:160).  
 
Innebörden av begreppet ”habitus” framhåller Bourdieu (2000:138f) utgör en 
betydande faktor för hur enskilda individers sociala värld skapas och upprätthålls. 
Tidigare livserfarenheter skapar ett system av preferenser som präglar och verkar vid 
individers rådande handlingar, värderingar och livsval (Bourdieu, 1992:33). 
Sociologen Donald Broady (1991:225) förstår och tolkar Bourdieus begrepp habitus 
som ”ett system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 
orientera sig i den sociala världen”. Därmed skapar habitus en omgivande struktur 
för enskilda individer och vid kontakt och förflyttning mellan olika sociala fält och 
det omgivande samhället. Bourdieu framhåller (1992:48) att det kan råda en avsaknad 
av begriplighet och kontinuitet mellan individers nya sociala värld och dennes 
habitus. Vid arbete med studie har begreppet habitus utgjort ett ytterst användbart 
begrepp vid önskan att förstå immigranters situation och belägenhet i mötet med det 
svenska arbetslivet. 
 
Bourdieus begrepp ”fält” innefattar ett system av relationer mellan olika positionella 
roller som intas av människor eller institutioner som strävar efter något gemensamt 
för den samlade gruppen (Bourdieu, 1992:9f). Inom ett socialt fält finns bestämda 
insatser och intressen som endast kan uppfattas och erkännas av enskilda individer 
som är delaktiga och träder in i det specifika fältet. För att fältet ska vara verksamt bör 
individer handla i enlighet med fältets inneboende egenskaper och lagar (ibid: 42). 
Därigenom förutsätts att enskilda människor som är engagerade inom ett fält har ett 
visst antal gemensamma intressen som rör fältets grundläggande existens. Att vara 
aktivt deltagande i ett socialt fält stärker gemensamma egenskaper, smaker och 
dispositioner som återfinns inom fältet i förhållande till det omgivande samhället. 
Därigenom bryter och upprättar sociala fält sociala gränser och rumsliga avstånd 
mellan människor. Enligt Bourdieu (ibid:21) försvårar denna uppdelning att enskilda 
individer från skilda sociala fält möts. Individer som befinner sig högt upp i 
samhällets sociala fält har därmed inte så stora utsikter att möta enskilda individer 
som befinner sig långt ned i det sociala fältet. Bourdieu (ibid:44ff) menar att särskilda 
sociala fält utgörs av individer som har ett starkt intresse av att bibehålla en särskild 
status och position i samhället genom sin tillhörighet i det sociala fältet. Begreppet 
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fält har kunnat ge en ökad förståelse gällande arbetsmarknadens struktur och 
immigranters inkludering respektive exkludering från samhälleliga och sociala 
sammanhang. 
 
Bourdieu har myntat det teoretiska begreppet ”socialt kapital” där sociala relationer 
och kontakter framhålls som en tillgång för människor. Denna form av inflytelserikt 
relationskapital innefattar den makt och de fördelar som ett nätverk av kontakter och 
nära relationer ger människor (Bourdieu, 1992:10). Det sociala kapitalet förvärvas 
under en människas livstid och kan därför ses som ett samlat arbete mellan människor 
som kan utgöra en stärkande faktor och resurs för enskilda individer. En människa 
kan utifrån sitt sociala kapital hämta stöd, anseende och respekt samtidigt som det 
sociala kapitalet kan stärka den enskildes karriärmöjligheter. Och därigenom 
framhålls betydelsen av att enskilda individer ingår i rätt sammanhang för att lyckas 
på fältet (Bourdieu, 1986a:273). Kapital i form av sociala kontakter kan också 
förstärka och befästa sociala ojämlikheter i samhället då enbart vissa, etablerade 
grupper i samhället är behjälp av socialt kapital. Utifrån detta kan slutsatser dras för 
att socialt kapital föder och förstärker socialt kapital, genom att positioner som 
innefattar social tyngd bestämmer och berättigar ett innehav av nya positioner. 
Sociala nätverk kan alltså föda fram etablerade grupper och dess tillträde till en 
fullkomlig maktposition (Bourdieu, 1986b:248ff). Socialt kapital har är genomgående 
väsentligt i studien då detta begrepp skapat förståelse för de resurser som stärker 
immigranters ställning i arbetslivet. 
 
Utifrån Bourdieus begreppsliga ram för habitus, fält och socialt kapital kan förståelse 
skapas för sociala regler och resurser i vårt omgivande samhälle som kan antas vara 
av en överhängande betydelse för immigranters inträde i det svenska arbetslivet. 
Vidare ger Bourdieus begreppsapparat förståelse och insikt om sociala hierarkier, 
status och maktrelationer i det omgivande samhället och antas därigenom vara mycket 
användbar i arbetet med studien. Exkludering respektive inkludering i sociala nätverk, 
under- och överordning i sociala system samt förändringsbenägenhet hos individer, 
grupper och samhälle är exempel på sociala fenomen som framträder i studien och 
som avser att förstås och analyseras utifrån Bourdieus sociologiska begreppsapparat 
(1992:44ff).  
 

4.2 Stigmatiseringens mekanismer 
 
Analys av empirin kommer även att anläggas utifrån Erving Goffmans (1972) 
förklaring för hur en avvikande roll stigmatiseras och för hur ett motstånd mot den 
tilldelade rollen uppstår.  
 
Kategoriseringar utgör ett viktigt instrument för människans förståelse av den 
omgivande verkligheten. Till följd av vilka egenskaper enskilda individer framhäver 
men också genom omgivningens förstärkning och tillskrivning av individers 
egenskaper blir individer kategoriserade för vad som utgör ett normalt beteende eller 
individer som bör stämplas som avvikande (Goffman, 1972:11). Individer som inte 
har möjlighet att vinna det omgivande, samhälleliga erkännandet och därmed avviker 
från samhällets befästa kategorier över vad som inryms i ett allmänt accepterat och 
önskvärt, normalt beteende riskerar att bli stigmatiserad (ibid:14ff). Vidare urskiljer 
Goffman tre olika typer av stigma. Den första förstås utifrån kroppsliga 
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missbildningar som är möjliga för samhället att avläsa. Den andra innefattar brister i 
den personliga karaktären – där personer som saknar vilja eller vekar ohederlig i 
samhället har en befläckad karaktär som åtföljd av ett karaktärsstigma. Den tredje och 
för studien mest tillämpbara förståelsen av stigma utgörs av individer som i samhället 
stigmatiseras till följd av deras ras, nationstillhörighet eller religion och riskerar att bli 
stigmatiserade utifrån denna grund (ibid:14). Utifrån denna form av stigmatisering 
kan det antas att människor i förhållande till samhällets majoritet kan födas in i livet 
med beskurna möjligheter på grundval av ett stigma som utgörs av deras föräldrars 
etnicitet och härkomst. Det sker därmed en samhällelig kategorisering och 
stigmatisering som generationer av människor får bära upp och hantera. 
 
 
Enskilda individer har en komplex situation att hantera på grundval av samhällets 
befästa kategoriseringar och vidhängande associationer över vad som bör 
kategoriseras som avvikande. Den enskilde immigranten bör finna strategier för att 
hantera sin situation för att undvika ett nästan förutbestämt utanförskap. Men även det 
omgivande samhället är beroende av att hantera och överbrygga den enskildes 
reducerade position i samhället för att undvika sociala motsättningar, ekonomisk 
belastning och tilltagande sociala problem. Goffman framhåller (1972:77) att det 
omgivande samhället är tvungen att förhålla sig till dessa begränsande strukturer 
samtidigt som ett arbete måste läggas ned på att försöka kringgå dem. Dock kan man 
utifrån Goffmans teori anta att det finns en överhängande risk att samhällets insatser 
riskerar att ytterligare beskära den enskildes redan begränsade situation. Vid 
förståelsen för immigranters begränsade situation på den svenska arbetsmarknaden 
och betydelsen av immigranters sociala nätverk är Goffmans (ibid) teori om 
avvikande beteende som förenas med ett stigma vara ytterst aktuell i denna studie. 
Enligt tidigare forskning framkommer det att immigranters sociala nätverk har mindre 
inflytande på arbetsliv och samhälle än den normsättande omgivningens nätverk. 
Begreppet stigma är användbart för att få förståelse av immigranters utanförskap och 
underordning i samhället. 

5. Metod  
	  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska val och tillvägagångssätt vid arbetet 
med studien. Inledningsvis presenteras och redogörs för studiens forskningsansats och 
metodologiska utgångspunkter. Därefter följer en förklaring av studiens intervjuguide 
följt av tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material. Vidare presenteras 
studiens venskapsfilosofiska antagande följt av studiens valda analysmetod och för 
hur analysprocessen gått till. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet för att avslutningsvis redovisa för vilka etiska 
överväganden som studien vilar på. 

 

5.1 Metodologiskt val 
 
För att besvara tidigare nämnda frågeställningar och uppnå studiens övergripande 
syfte genomförs studien utifrån en kvalitativ ansats där metoden för insamling av 
empiriskt material utgörs av intervjuer. I strävan att få tillgång och ökad förståelse för 
arbetsförmedlares levda erfarenheter i arbetet med immigranters inträde på den 
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svenska arbetsmarknaden bedöms en kvalitativ forskningsansats som mest lämpad. I 
förhållande till den kvalitativa forskningsansatsen avser denna studie fånga in 
specifika informanters egen förståelsevärld och förmedla en ökad insikt av enskilda 
arbetsförmedlares levda erfarenheter (Padgett, 2008:16f; Trost, 2010:32). Avsikten 
med studien är att utifrån den kvalitativa forskningsansatsen söka förståelse för de 
tillfrågade arbetsförmedlarnas levda erfarenheter avseende immigranters inträde på 
arbetsmarknaden, något som kan antas innefatta specifika processer och särdrag 
(Repstad, 1999:16). Den kvalitativa ansatsen väljs alltså bort till förmån för studiens 
kvalitativa forskning. För att nå och förmedla en djupare och fullödig förståelse för 
informanternas förmedlade erfarenheter avser det empiriska materialet ständigt ställas 
i relation till studiens sedan tidigare definierade teoretiska utgångspunkter. Studien 
tillämpar den kvalitativa forskningsstrategin i enlighet med Brymans (2002:35f) 
förståelse av möjligheten att utifrån teoretiska begrepp och teorier tolka och skapa 
djupare förståelse för studiens samlade material. Vid förståelse av studiens empiriska 
material antas studien berikas av att tolka informanternas förmedlade erfarenheter och 
handlingar utifrån studiens definierade och utvalda teoretiska utgångspunkter för att 
nå fullödig mening och sammanhang. 

 
5.2 Tillvägagångssätt 
	  
Studiens empiriska material har inhämtats genom fem intervjuer med 
arbetsförmedlare under våren 2015. Att ta del av informanternas förmedlade 
erfarenheter tillför djup och äkthet för studien vars datainsamlingsmetod syftar till att 
erhålla förståelse för informanternas levda erfarenheter samt undersöka deras 
förståelse av rådande samhällsfenomen som studien behandlar. Aspers (2011) 
framhåller att beroende på vilken metod som intervjuerna bygger på så får de en 
direkt verkan på vilka resultat som återfinns och upptäcks inom studien. Semi-
strukturerad intervjumetod tillämpas inom denna studie i form av ett förutbestämt 
intervjutema men också delvis utifrån förutbestämda och tydligt angivna frågor. 
Semi-strukturerade intervjuer skiljer sig i förhållande till den strukturerade intervjun 
då studiens ansats är att fånga in enskilda arbetsförmedlares upplevelse och mening 
av fältet. Utifrån en strukturerad intervju reduceras enskilda informanters utrymme till 
att besvara specifika frågor som forskaren utifrån en särskild teori eller hypotes 
behöver enahanda svar på. Dock utgör och genererar semi-strukturerade samtal i 
förhållande till tematisk öppen och helt öppen intervju en begränsad andel av 
flexibilitet då samtliga frågor är förutbestämda utifrån målet för intervjun (Aspers, 
2011:143). Denna studie söker svar och förståelse för definierade frågeställningar 
endast i det empiriska materialet vilket motiverar valet av semi-strukturerade 
intervjuer som kan verka för att studiens frågeställningar besvaras. Dock möjliggör 
öppna frågor i förhållande till intervjutemat för anpassning och flexibilitet i samtal där 
den enskilda informanten kan förmedla sin förståelse av det särskilda ämnesområdet. 
Studiens intervjuguide med öppna frågor ställs i relation till mitt ansvar som forskare 
att följa upp informanternas förmedlade erfarenheter samt möjliggör att intervjun kan 
föras i olika, önskvärda inriktningar i enlighet med studiens förutbestämda syfte 
(Bryman, 2002:300f; Padget, 2008:103). 
 

5.2.1 Urvalsprocess vid insamling av det empiriska materialet 
 
Vid insamling av studiens empiriska material har arbetsförmedlares specifika 
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erfarenheter eftersökts som de förvärvat i kontakt med arbetssökande immigranter i 
relation till arbetsgivare i det omgivande samhället. Urvalet skedde därmed i direkt 
relation till ett specifikt kunskapssökande från en specifik grupp individer. Inom 
ramen för denna kandidatuppsats har ett generellt fält av immigranter, arbetsgivare 
likväl som politiker selekterats utifrån den informantgrupp som på bästa sätt kan 
besvara studiens forskningsfråga som berör socialt arbete (Aspers, 2011:97). 
Urvalsprocessen genomfördes genom att kontakter initierades via ett missivbrev 
(bilaga 1) som skickades ut till verksamhetschefer vid Arbetsförmedlingens 
verksamheter i norra Sverige. Detta missivbrev ledde till kontakt med fyra 
medarbetare och för studien tillika informanter kunde förmedlas. Dessa fyra, statligt 
anställda och verksamma arbetsförmedlare kunde därefter informeras och tillfrågas 
om deras enskilda medverkan i studien. Den femte och sista informanten tillfrågades 
via sociala kontakter till en av de yrkesverksamma arbetsförmedlarna då denne sedan 
ett par månader gått i pension. Informanterna har vid intervjutillfällena varit 
verksamma inom Arbetsförmedlingens verksamhet allt ifrån ett till tio år. Som statligt 
anställda vid Arbetsförmedlingen hade samtliga informanter på något sätt kommit i 
kontakt med arbetssökande immigranter. De tillfrågade informanterna var samtliga 
verksamma i olika delar av Norrbotten vilket stärker studiens spridning av 
svarsresultat i norra Sverige. Att arbetsmarknaden likväl som förekomsten och 
koncentrationen av immigranter skiljer sig över landet bör ställas i relation till att 
studien behandlar yrkesverksamma arbetsförmedlare i norra Sveriges levda 
erfarenheter av immigranters inträde på arbetsmarknaden. Det empiriska materialet 
som behandlar norra Sverige har möjliggjort för en relevant och intressant studie i 
relation till studiens teoretiska och analytiska ansats (Grønmo, 2006:94).  
 

5.2.2 Genomförande vid insamling av empiriskt material och intervjuguide 
 
Vid insamling av det empiriska materialet användes en diktafon vilket underlättade 
och möjliggjorde för att jag som forskare med känslighet och engagemang kunde 
koncentrera mig på att följa informanterna i deras livsvärldsberättelser under tiden för 
intervjuerna. Kvale (1997:136) framhåller att ljudupptagare ger goda förutsättningar 
för att forskaren lättare ska kunna utgöra ett personligt instrument för utveckling av 
informanternas svar i förhållande till det specifika intervjutemat. I enlighet med 
Aspers (2011) förståelse inbjuder och stärker studiens öppna frågor de enskilda 
informanterna till perspektivutbyte och dialog. Varje intervju varade i ungefär 60 
minuter och inleddes med att förtydliga studiens syfte. Intervjun utvecklades sedan 
enligt den semi-strukturerade modellen med intervjuguiden (bilaga 2) och dess teman 
som stöd. Studiens ämnesområde behandlades utifrån tre specifika teman som går att 
härleda till studiens teoretiska och begreppsliga referensram (Aspers, 2011:143). Det 
första temat relaterar till arbetsförmedlares upplevelser av arbetsmarknaden i relation 
till arbetssökande immigranter. Genom denna del kunde arbetsförmedlarna delge 
deras upplevelser av samhälleliga strategier och utmaningar i förhållande till 
immigranters integrering i samhället något som framhålls få en direkt verkan på 
arbetsmarknaden. Det andra temat behandlar arbetsförmedlares förståelse av rådande 
arbetsplatskultur i arbetslivet likväl som immigranters kulturella tillhörighet. Utifrån 
detta tema belyser det empiriska materialet förändring- och utvecklingspotential på 
arbetsmarknaden i relation till immigranters inträde i arbetslivet. Det tredje och 
avslutande temat försöker skapa förståelse för huruvida sociala nätverk utgör en 
förändringsagent för immigranters inträde på arbetsmarknaden. Sociala nätverk ställs 
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i svarsmaterialet i relation till en exkluderande eller inkluderande effekt på 
arbetsgivares rekrytering. Vid intervjuerna presenterades en ämnescirkel (bilaga 3) för 
de ämnesområden studien skulle behandla. Denna kunde överskådligt tydliggöra för 
de ämnesområden som under samtalet avsågs behandlas och kunde stärka samtalens 
positiva och dynamiska samtalsflöde. Vidare kunde studiens förbestämda frågor 
utifrån ämnescirkeln utvecklas och de underlättade för att samtliga samtal kunde 
hållas flytande och levande i förhållande till studiens bestämda ämnesområden 
(Kvale, 1997:122f). Vid intervjuernas avslut säkerställdes att informanten fått 
möjlighet att förmedla tankar över sina förmedlade erfarenheter där de tillfrågades om 
de hade något att tillägga. Bearbetning av materialet påbörjades strax efter 
intervjuerna där ljudupptagningarna blivit genomlyssnade för att sedan transkriberas. 
Materialet som samlats in under studien har förvarats på ett sådant sätt att enbart 
behöriga kan komma åt det.  

5.3 Den hermeneutiska vetenskapsteorin 
 
Utifrån den hermeneutiska vetenskapsfilosofin kommer studien behandla och ta del 
av arbetsförmedlares levda erfarenheter, arbetskultur och språk i relation till deras 
arbete med immigranter. I likhet med Heidegger (1993, d.1) antas studien berikas av 
den hermeneutiska vetenskapen då kunskap först kan utvinnas ur människors 
förståelse av omgivningen och att tolkning av denna utgör ett viktigt redskap för att 
uppnå kunskap. Genom individers förmåga att utifrån sin förståelsevärld tolka 
individers skilda livsvärld likväl som företeelser i det omgivande samhället förstärks 
individens förståelse för det omgivande kända likväl som för det okända (ibid: 61f, 
d.1). Vidare fastslår Heidegger att människans ständiga tillblivelse står i stark relation 
till hennes förståelse och tolkning av världen vilket i sig påverkar förståelsen av 
självet i uttryck av ”väldsförståelsens ontologiska återstrålning på 
tillvaroutläggningen” (ibid:36, d.1). Detta kan förstås utifrån att arbetsförmedlares 
delgivna förståelse av immigranters situation ständigt bör tolkas och omtolkas i 
relation till sin helhet vilket ständigt leder till nya omdefinieringar av immigranter. 
Varpå även arbetsförmedlares förståelse ständigt förändras.  
 
Att ständigt pröva tolkningar och förståelse av vår tillvaro menar Heidegger (1993) 
skapar ett ständigt blivande, dasein av människans förståelse av världen. Livsvärlden 
är människans utgångspunkt för vår förståelse och levda erfarenheter. På så vis menar 
Heidegger att människan är stadd i en föränderlig värld och hänvisad till ett visst 
kulturellt och historiskt sammanhang att förhålla sig till (1993:86 d.1; 1993:75ff, d.2). 
Genom att enskilda individer kommer i kontakt med okända förståelsehorisonter i 
form av nya erfarenheter och idéer i relation till sin förförståelse, kan mötet med 
dessa generera ny förståelse. Den hermeneutiska cirkeln menar Heidegger (1993:191, 
d.2) karaktäriserar denna process där enskilda individers förförståelse utgör grunden 
för att ta del av nya förståelsevärldar och erfarenheter som i sin tur skapar en ny 
förståelse och kunskap för den enskilde individen. Den nyvunna kunskapen utgör 
därefter förförståelse i arbetet att ge mening och förståelse åt kommande 
tolkningsansatser. Därigenom menar Gilje och Grimen (1995:193) att den 
hermeneutiska cirkeln utgör en viktig funktion för att åskådliggöra den komplexa 
tolkningsprocess som utgör grunden för människans förståelse av den omgivande 
livsvärlden.  
 
 



	  

	   	   	   18 
 

I kontakt med det fält som arbetsförmedlare skapar och utgör eftersöks i denna studie 
kunskap och förståelse för människors handlingar och rådande förhållanden i 
samhället. Genom tillträde till arbetsförmedlares beskrivning av deras livsvärld kan 
förståelse utvinnas genom ett ständigt och pågående tänkande, förståelse och tolkning 
av det beskrivna fenomenetens mening i enlighet med den hermeneutiska förståelsen 
av vår livsvärld (Ödman, 2007:100ff). Vid arbete med denna studie och insamling av 
det empiriska materialet återkommer studiens tillfrågande informanter ständigt till 
immigranters stigmatiserade situation. Stigmatiserande samhällsstrategier och 
arbetsmarknadens konformistiska krav framträder som påverkande delar av studiens 
helhet där immigranter andragörs som en särskild grupp i samhället. Vidare 
framkommer en förmedlad bild av hur samhällets andragörande begränsar 
immigranter och befäster stigmatiseringen än mer. Sociala nätverk framkommer dock 
som en möjliggörande faktor där immigranter kan definieras i enlighet med 
inneboende egenskaper och resurser som riskerar försvinna i den schabloniserade 
bilden som det omgivande samhällets föreställningar präglas av. Genom en pendling 
mellan de specifikt förmedlade delar kan förståelse ges för enskilda individers 
livsvärld som kan förstås i relation till den förmedlade helheten där immigranter blir 
andragjorda. Utifrån enskilda handläggares samtal om den mänskliga livsvärlden 
kommer muntlig kommunikation översättas till texter som därefter tolkas. Heidegger 
framhåller (Howell, 2013:165) betydelsen av att behandla och analysera det 
insamlade empiriska materialet för att nå fullödig mening och betydelse. Enligt Kvale 
(1997) är den hermeneutiska analysprocessen egentligen liktydigt med en dialog eller 
ett samtal med det insamlade och transkriberade materialet. Vid analys av det 
empiriska materialet sker en ständig pendling mellan delar och helhet. De enskilda 
delarna tolkas och relateras därefter till helheten Kvale (1997:49ff). Den 
hermeneutiska vetenskapsteorin kommer att utgöra grunden vid studiens insamling av 
empiriskt material samt efterföljande bearbetning och analys av materialet.  

 
5.4 Analysmetod 
 
Studiens valda analysmetod avser utgöra grunden för att det empiriska materialet ska 
kunna beskrivas och tolkas i enlighet med studiens syfte (Bryman, 2002:191). Den 
valda analysmetoden för studien är en kvalitativ innehållsanalys. Studien antas efter 
denna analysmetod nå mening av informanternas förmedlade upplevelse genom att i 
likhet med studiens hermeneutiska ansats tolka det empiriska materialets latenta 
mening i relation till de teoretiska utgångspunkterna. Denna form av analysmetod är 
induktiv vilket betyder att den latenta innehållsanalysen syftar till att genom 
tolkningar lyfta fram underliggande och dolda budskap av arbetsförmedlares 
förmedlade erfarenheter. Studiens analysprocess kommer att drivas utifrån det 
empiriska materialet i en direkt relation till de teoretiska utgångspunkterna. Genom 
den kvalitativa innehållsanalysen och medföljande tematisering avser studiens syfte 
och frågeställningar på bästa sätt besvaras. Studiens insamlade empiriska material har 
strukturerats genom tematisk bearbetning. Det första steget, transkriberingen anses i 
enlighet med Aspers (2011) ge en ökad hanterbarhet men också insikt och förståelse 
av det insamlade materialet. Genom en strukturerad bearbetning av materialet kan 
mening och förståelse skapas för empirins innehåll och underliggande betydelse. För 
att sedan dela upp materialet och utläsa meningsenheter kommer materialet att 
genomgå en kodningsprocess. Vid utläsning av koder systematiseras och klassificeras 



	  

	   	   	   19 
 

det empiriska materialet ned i mindre, hanterbara och analyserbara enheter (Aspers, 
2011:156ff).   
 
Innehållsanalysen har utgjorts av en aktiv och interaktiv process där det empiriska 
materialets mening på djupare sätt kan förstås. Studiens empiriska material har 
genom vägledning från Granheim och Lundman (2004) analyserats genom en latent 
innehållsanalys. Det första steget innebär bearbetning och att en bekantskap bildas till 
materialets helhet och fullödiga mening. Därefter påbörjas ett systematiskt arbete där 
bärande meningsenheter som relaterar till studiens syfte utskiljs ur materialet. Genom 
denna process kondenseras materialet i enlighet med Granheim och Lundman (ibid) 
förståelse för hur materialet ska återfinnas i närheten av empirins underliggande 
budskap och tematiseras och därefter knytas an till teoretiska utgångspunkter och 
studiens övergripande syfte och problemställningar. Då studiens svarsresultat sedan 
tidigare varit ämnade att förstås utifrån teoretiska begrepp kommer studiens 
framkomna teman främst identifieras och tolkas i relation till studiens teoretiska 
utgångspunkt. På så vis kan också textens meningsenheter, koder, sub-kategorier och 
kategorier som presenteras i ett kodschema (bilaga 4) förstås utifrån dess delar i 
relation till det empiriska materialets fullödiga mening. Det föreligger en förhoppning 
om att koderna kan skapa gemensamma mönster i form av teman som underbygger 
förståelsen av materialets övergripande mening (Granheim & Lundman, ibid:107ff). 
På så sätt förhåller sig kodningsprocessen nära den insamlade empirin och kan ge 
översikt av dess innehåll samtidigt som materialet ställs i relation och förstås utifrån 
uppsatsens utvalda teori (Braun & Clarke, 2008:88ff). Vid den första bearbetningen 
av det empiriska materialet förhöll sig koderna och kategorierna väldigt empirinära 
och kan på så sätt ställas i relation till den manifesta innehållsanalysen. Vid en andra 
bearbetning framkom det empiriska materialet framträda än tydligare genom 
meningskoncentrering och meningskategorisering som Kvale menar (1997:175ff) 
förstärker möjligheten till en systematisk hantering av materialet. Heidegger 
framhåller (Howell, 2013:163) att denna process där studiens resultat och verkliga 
förståelse växer fram i en växelverkan mellan det empiriska materialet i relation till 
teori är starkt rotat inom hermeneutiken. I enlighet med hermeneutikens princip för 
förståelse och igenkännande av mening för studiens ämnesområde ska det empiriska 
materialet ses i relation till och återigen relateras till helheten som består av 
definierade teoretiska referensramar (Kvale, 1997:51). Vid redovisning och analys 
kommer koderna presenteras utifrån ett bifogat kodningsschema (bilaga 4) som 
Granheim och Lundman (2004:111) skapar och ger struktur för det empiriska 
materialet. Studiens resultat visas i form av framkomna teman med medföljande, för 
analysen underbyggande meningsenheter.  
 

5.5 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
	  
Samhällsvetenskapliga undersökningar måste präglas av innebörden av de 
kvalitetssäkrande begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Genom dessa 
begrepp kan särskilda värden ställas i relation till studiens trovärdighet, exakthet och 
djup av information och förebygga att resultaten inte bygger på slumpmässiga utfall. 
Det föreligger dock svårigheter gällande mätbara resultat och medföljande statistiska 
samband som främst härleds till kvantitativa studier (Bryman, 2002:86). Därmed och 
i motsats till studiens valda metodologiska utgångspunkt framhålls kvantitativa 
forskningsresultat som mycket lämpade att mäta och verifiera utifrån reliabilitet, 
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validitet och generaliserbarhet. Standardiserade metoder omöjliggörs i relation till 
denna studie eftersom studiens resultat grundar sig i informanters förmedlade 
erfarenheter och tankemönster och detta omöjliggör för standardiserade metoder. 
Dock har studien genomförts med aktning av metoder som stärker studiens 
trovärdighet, tillförlitlighet och äkthet trots att det föreligger starka begränsningar 
avseende studiens exakta mätbarhet över tid (Trost, 2010:133ff). 
 
I enlighet med en bredare samhällsvetenskaplig ansats har studien ställts i relation till 
begreppet intern validitet för att säkerställa att studien utifrån metodval möjliggjort 
undersöka det samhälleliga fenomen som avser studeras. Studien präglas dock av 
subjektivitet som kan förklaras och härledas ur studiens valda vetenskapsfilosofiska 
antagande och efterföljande analysmetod. I denna studie, som utgår från en 
hermeneutisk vetenskapsfilosofi vars förförståelse utgör en förutsättning vid 
individers kunskapsutveckling (Heidegger, 1993:191, d.2) kan studiens utformning 
direkt härledas till förförståelse grundat på medial information, tidigare forskning och 
förutbestämda teoribildningar. Vidare har studien förutsatt ett aktivt deltagande i den 
kontext som studerats. Studiens fokus har legat på arbetsförmedlares levda 
erfarenheter där studiens resultat bygger på deras kunskap och tankar. Samtliga 
intervjufrågor har hållits öppna för att säkerställa att den förförståelse som funnits vid 
arbete med studien inte tagit överhand och resulterat i informanternas specifika svar 
och tillika studiens svarsmaterial. Därigenom har studien också lämnat utrymme för 
omprövning av de teoretiska utgångspunkterna (Trost, 2010:133f). Under studiens 
gång har nyfikenhet och tillförsikt växt hos mig som forskare över ämnesområdet för 
vilken erfarenhet arbetsförmedlare kan delge, vilket kan anta reducera effekten av 
min förkunskap och snarare öppna upp studien (Granheim & Lundman, 2004:111). 
 
Att ställa studien i relation till dess reliabilitet innebär förståelse för dess 
tillförlitlighet. Howell (2013:183) framhåller att det föreligger motsättningar att 
uppnå reliabilitet för kvalitativa studier där studiens resultat direkt kan överföras till 
en annan tidpunkt. Genom att denna studie undersöker arbetsförmedlares specifika 
upplevelser i en viss kontext och vid en viss tidpunkt föreligger de överhängande 
svårigheter att uppnå exakt samma resultat igen trots att samma forskare använder 
samma metod. Arbetsmarknaden utgör ett levande system som ständigt ställs inför 
utveckling och föränderlighet. Att bedöma studiens giltighet avseende en direkt 
översättning från nuvarande svarsmaterial till ett nytt svarsmaterial som genereras 
från arbetsförmedlare som ständigt befinner sig mellan föränderliga krav gällande den 
förda arbetsmarknadspolitiken i Sverige och immigranters individuella behov påvisar 
sin omöjlighet. Istället bör studiens resultat ses som ett bidrag av ett par specifika 
arbetsförmedlare i norra Sverige och deras förmedlade erfarenheter av arbetssökande 
immigranters inträde i arbetslivet.  
 
Det ringa antalet av informanter kan ställas i relation till studiens trovärdighet. 
Studiens urval möjliggör inte för att dra några generella slutsatser. Dock avser 
studiens syfte, som tidigare preciserats inte förmedla generaliserbara svar för 
arbetsförmedlares erfarenheter av immigranters inträde på arbetsmarknaden utan 
belysa och bidra till en ökad insikt för de specifika informanternas levda och 
förmedlade erfarenheter. Utifrån syftet kan det begränsade antalet intervjuer sägas 
kunna bidra med en förståelse och inblick för de medverkande informanternas levda 
erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden i relation till arbetssökande 
immigranter. Och därigenom fördjupa förståelsen för företeelsen. Ett större empiriskt 
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material som bygger på fler yrkesverksamma arbetsförmedlares erfarenheter kan 
antas berika studien. Fler arbetsförmedlare och deras förmedlade erfarenheter kan 
bringa större möjlighet till jämförande perspektiv och djupare analys av svarsresultat 
kunnat föras (Bryman, 2002:93). 
 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
 
Vid arbetet med studien som medfört insamling av empiriskt material i form av 
intervjuer med statligt anställda tjänstemän inom Arbetsförmedlingen har hänsyn 
tagits till forskningsetiska frågor som undersökningen berör. Aspers (2011:83) 
framhåller att vetenskapliga studier ständigt bör förhålla sig till regler som 
forskarsamhället framtagit för att främja god forskningsetik samtidigt som de 
enskilda informanterna tillses trygghet och säkerhet vid deras frivilliga medverkan. 
Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats och gett vägledning vid 
arbetet med studien. Att dessa fyra principer tagits i beaktande vid utformning av 
studien där intervjuguide (bilaga 2) upprättats och bearbetning och presentation av 
det empiriska materialet i studien har möjliggjort för de tillfrågade informanternas 
trygghet innan, under och efter medverkan i studien. 
 
Utifrån informationskravet ställs kravet att jag som forskare tillser att enskilda 
individer som blir berörda av studien informeras och får förståelse för studiens syfte. 
Vid kontakt med verksamhetschefer för Arbetsförmedlingens verksamheter samt de 
tillfrågade informanterna har de mottagit både en utförlig skriftlig och muntlig 
redogörelse för studiens syfte och innehåll för en fortsatt kontakt och samarbete. Inför 
och vid intervjuerna har samtyckeskravet bearbetats med informanterna som 
förtydligat och garanterat informanternas rättighet att själva välja och bestämma över 
sin medverkan vid deltagande i studien (2002:9ff).  De enskilda informanterna har 
fått skriftlig information i form av ett missivbrev (bilaga 1) samt vid intervjutillfället 
förmedlades muntlig information där de enskilda informerades om det frivilliga 
deltagandet och muntligen kunde bekräfta sin medverkan i studien. Informanterna 
informeras också om att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan i studien. Utifrån 
konfidentialitetskravet förmanas samtliga forskare att behandla studiens material med 
största möjliga konfidentialitet där känsliga uppgifter såsom personuppgifter ska 
förvaras oåtkomliga för obehöriga (ibid:12f). De enskilda informanternas uppgifter 
såsom ålder och kön har i studien anonymiseras för att på så vis minimera 
uppspårning av det presenterade, empiriska materialet. Vid insamling av empiriskt 
material informerades och tillfrågades de enskilda informanterna om samtycke till 
användning av diktafon och först därefter användes diktafon för att samla in 
informanternas levda erfarenheter. Utifrån de upptagna ljudfilerna kommer 
informationen noggrant transkriberas för att sedan förstöras. Det skriftliga materialet 
har förvarats med konfidentialitet inom ramen för examensarbetet. Avslutningsvis har 
samtliga, insamlade uppgifter används för de mål och den nytta som fastslagits för 
uppgifterna vid studiens start i enlighet med nyttjandekravet (ibid:14).  
 
 
 
	  



	  

	   	   	   22 
 

	  
6. Resultat och analys 
 
Nedan presenteras studiens resultat och efterföljande analys utifrån de valda 
teoretiska utgångspunkterna. Analysen relaterar till de teman som framkommit utifrån 
studiens empiriska material i relation till studiens definierade teoretiska 
utgångpunkter och studiens övergripande syfte. Genom bearbetning av materialet i 
form av kodning och kategorisering av arbetsförmedlares erfarenhet av immigranters 
inträde på den svenska arbetsmarknaden framkommer följande övergripande teman:   
 
- Stigmatiserande samhällsstrategier 
- Arbetsmarknaden som konformistiskt socialt fält 
- Stigmatiserad arbetskraft 
- Sociala nätverk - möjlighet till påverkan och förändring av det sociala fältet 
 
I det kommande avsnittet presenteras och redogörs för studiens fyra framkomna 
teman. Givet i denna analys är att den utgår ifrån det empiriska materialet som består 
av arbetsförmedlares levda erfarenheter. Detta medför även en medvetenhet i 
analysarbetet om att det empiriska materialet präglas av de generella förhållanden 
som föreligger och formar informanternas yrkespraxis. Utifrån detta kan man 
konstatera att det empiriska materialet består av subjektiva uppfattningar och 
erfarenheter som påverkas av generella förhållanden. Studiens empiriska material 
kommer att belysas och stödjas med hjälp av utdrag från informanternas förmedlade 
erfarenheter i relation till studiens analytiska begrepp. Föreställningar om 
immigranters avvikande beteende kommer nedan förstås utifrån Goffmans begrepp 
stigmatisering medan arbetsförmedlares förmedlade tolkningar av sociala regler och 
strukturer i relation till immigranter kan härledas till Bourdieus begrepp habitus, fält 
och socialt kapital.  
 

6.1 Stigmatiserande samhällsstrategier 
 
Följande avsnitt behandlar de mekanismer i samhället som leder till att immigranter 
uppfattas som särskilda och på grundval av detta hänvisas till särskilda sociala arenor 
med särskilda normer och värderingar i relation till det normativa svenska samhället 
och arbetslivet. Vid bearbetning av det empiriska materialet framkommer 
arbetsförmedlares upplevelse av samhällets oförmåga att integrera och tillvarata 
immigranters resurser. Den nationellt annalkande generationsväxlingen och flertalet 
av norra Sveriges kommuner som präglas av utflyttning menar informanterna bör 
ställas i direkt relation till samhällets oförmåga att tillvarata individers unika resurser 
och färdigheter. Samhällets bristande insatser för att stödja immigranters integration 
beskriver arbetsförmedlarna som ett väsentligt samhällsproblem i relation till 
samhällets demografiska utveckling som utgör en överhängande utmaning att hantera.  
Samhället i form av mottagande kommuner och statliga myndigheter förmedlar 
generella och otillräckliga insatser trots att behoven inom immigrantgrupper är högst 
varierande och de individuella behoven är mycket skilda inom gruppen. En 
arbetsförmedlare förmedlar upplevelsen av samhällets handfallenhet inför 
mottagandet av immigranters skilda behov och resurser i följande citat:  
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           ”Och sen så pratar man ju om att vi behöver människor men vad då människor – 
inom etableringsreformen klumpar man ihop alla som har fått flyktingklassning och 
det kan ju vara någon som är 60 år gammal, analfabet och aldrig har arbetat och sen 
kan du ha en kirurg som är 30 år gammal och peppad på att få arbeta – det är ett sånt 
stort spektrum vi har att arbeta med – till exempel bassonerar man ut att invånare 
behövs – men hur ska vi ta hand om dem när de kommer hit?” (Informant 5) 

 
 
Citatet illustrerar hur samhällets bristande insatser för att stödja integration i relation 
till mottagande kommuner och dess behov av arbetskraft får en direkt inverkan på 
enskilda immigranter och dess anställningsbarhet i Sverige. Arbetsförmedlarna menar 
att samhällets generella insatser inte tar hänsyn till att behoven inom 
immigrantgruppen är differentierade och förutsätter samhällsinsatser med olika 
inriktning, omfattning och volymer. Generella insatser synes utgå från en 
schablonbild av gruppen immigranter där hänsyn inte tas till individernas högst 
varierande och individuella behov och resurser. Detta svarsresultat kan förstås utifrån 
Goffmans (1972) teoretiska begrepp stigma som innefattar att samhällets oförmåga 
leder till immigranters utanförskap och stigmatisering. Samhällets oförmåga att svara 
an visavi enskilda immigranter på grund av bristande integrationsstrategier leder till 
konsekvenser i form av att immigranters medborgarskap reduceras. I stället definieras 
immigranter som en avvikelse från en samhällsmedborgare med önskvärt beteende 
utifrån samhällets befästa kategorier. På så sätt stigmatiseras den enskilde genom att 
reduceras till avvikande vars behov definieras av samhällsnormen snarare än av 
individen själv (Goffman, 1972:14ff). En tendens till uppgivenhet inför hur samhället 
hanterar situationen finns i svarsresultatet och de tillfrågade informanterna efterlyser 
strategier i det sociala arbetet för att kunna överbrygga de strukturer som omger 
immigranter och deras möjligheter i samhällslivet. Dessutom efterlyser 
arbetsförmedlarna i studien att det bör finnas individuellt anpassade insatser till 
enskilda individer inom gruppen immigranter som överbryggar den reducerade 
positionen vid inträde i det lokala arbetslivet och samhället. Individuella insatser 
möjliggör för en omprövning där den enskilda individens inneboende resurser kan 
frigöras i samhällslivet likväl som i arbetslivet. Det empiriska materialet kan förstås i 
enlighet med Goffmans antydan där samhällets ansträngningar för att finna hållbara 
samhällsstrategier är av yttersta vikt för att bryta och finna positiva lösningar för 
tilltagande samhällsproblem och utmaningar som kan härledas till immigranters 
stigmatiserade situation (Goffman, ibid:77). 
 
Studiens svarsresultat framhåller vidare att koncentrationen av immigranter till vissa 
orter och kommuner i landet som saknar koppling till den lokala arbetsmarknadens 
behov utgör en bidragande faktor som försvårar immigranters inträde i arbetslivet. 
Arbetsförmedlarna efterlyser en jämnare fördelning över hela landets kommuner och 
att kommunerna tar emot immigranter som stämmer med det lokala behovet av 
arbetskraft både vad gäller antalet immigranter samt immigranternas behov och 
kompetenser. Det blir problematiskt när kommunerna fritt bestämmer volymer för 
mottagande av immigranter utifrån kortsiktiga ekonomiska fördelar och att detta inte 
sätts i relation till vad den lokala arbetsmarknaden har att erbjuda immigranterna. 
Detta förtydligas i följande citat: 
 
          ”Det finns några företag på orten som vurmar för den här gruppen och anställer, och 

utan dom hade vi ju haft det väldigt svårt. Men sen tycker jag att för den här 
kommunen är det lite nytt, så det finns mycket att arbeta med – i positiv bemärkelse. 
Men sen i kommunerna där det finns många invandrare där är [den lokala 
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arbetsmarknaden] dom ju lite mer luttrade då dom blir mer genomarbetade av oss 
och av kommunen att de ska ta emot men det är ju det där problemet att det blir allt 
för hög koncentration av människor på orter och det finns ingen solidaritet mellan 
kommuner på den här utmaningen” (Informant 5) 

 
 
Den lokala arbetsmarknaden i detta svarsresultat kan förstås utifrån Bourdieus (1992) 
analytiska begrepp fält. I det empiriska materialet framhåller arbetsförmedlarna att 
lokala arbetsgivare i kommuner med hög andel immigranter ”blir mer luttrade då 
dom blir mer genomarbetade” vid arbetsförmedlarnas försök att matcha immigranter 
för anställning på den lokala arbetsmarknaden. Arbetsförmedlarnas roll att ständigt 
arbeta för immigranters inträde på arbetsmarknaden kan förstås mot bakgrund av att 
den lokala arbetsmarknaden är ett specifikt fält med befästa sociala regler gällande 
vilka arbetstagare som är önskvärda samt vilken arbetsplatskultur som bör råda 
utifrån fältets normer och värderingar. Immigranter kan av arbetsförmedlarnas 
delgivna upplevelser förstås som en särskild grupp som behöver arbetsförmedlarnas 
insatser i form av matchning och presentation till olika arbetsgivare. Arbetsgivarna 
vars rekryteringsbeteende präglas av rådande värderingar och normer på 
arbetsmarknaden behöver bearbetas av arbetsförmedlarna för att de ska få upp 
ögonen för immigranten som resurs (Bourdieu, 1992:21). Att bearbeta och bryta 
dessa, för immigranter så försvårande gränser, framhåller de tillfrågade informanterna 
att det i huvudsak sker i mötet mellan arbetsgivare och immigranter. Vid de tillfällen 
som immigranter lyckats träda in på arbetsmarknaden beskriver arbetsförmedlarna att 
socialt kapital i form av personliga kontakter med personer i nyckelpositioner i det 
etablerade arbetslivet ”som vurmar för den här gruppen” är sociala katalysatorer och 
en oumbärlig faktor för immigrantens inträde i arbetslivet (Bourdieu, 1986a:273).  
 
En efterföljande effekt av immigranters koncentrering till ett fåtal mottagarkommuner 
framhålls leda till bostadssegregering och utanförskap, vilket egentligen är ett led 
som emanerar från samhällets ohållbara strategier. Immigranter som grupp begränsas 
utifrån detta till att ha sociala kontakter enbart inom sin egen språkgrupp vilket 
arbetsförmedlarna framhåller som en direkt försvårande effekt för immigranters 
inträde i arbetslivet. Immigranters sociala kapital tenderar därmed att stigmatiseras 
som mindre betydelsefulla och värderas lägre än sociala nätverk i det etablerade 
samhället. Immigranter som inte får kontakt med arbetslivet och sociala kontakter i 
vid bemärkelse utan som lever särskilt från det omgivande samhället och i en 
påfrestande socioekonomisk situation tenderar att bli frustrerade och besvikna då de 
inte ges förutsättningar att förverkliga sina resurser i det nya landet. Detta förtydligas 
i de två följande citaten: 
 
          ”I många kommuner har man inte lyckats få till en, en lycklig spridning av 

invandrares adresser i samhället, ofta är det så att invandrares vänner och familj som 
funnits i hemlandet och nu bor vägg i vägg med, bostadssituationen där immigranter 
klumpas ihop med andra immigranter leder till att utanförskapet vill gärna 
permanentas på det viset” (Informant 2)  

 
Utifrån informanternas förmedlade erfarenhet finns det således en direkt koppling 
mellan stigmatisering och innehav av socialt kapital som kan stärka individers 
innehav av nya positioner i samhället. I enlighet med Bourdieus (1986a) förståelse 
påvisar det empiriska materialet starkt immigranters beskurna möjligheter att förflytta 
sig mellan olika samhällsskikt och positioner i samhället till följd av den exkluderade 
positionen som ger en direkt avsaknad av sociala nätverk med ringa inflytande i 
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samhället (Bourdieu, 1986a:273). Det empiriska materialet beskriver att immigranter 
och deras barn är stigmatiserade som en effekt av deras avsaknad av inflytelserikt 
socialt kapital trots att de är födda och uppvuxna i Sverige. I svarsmaterialet 
framkommer att påfrestningar av stigmatisering över tid medför en nedåtgående 
social spiral - en negativ social totalsumma av ackumulerade faktorer. Detta 
förtydligas av en arbetsförmedlare som framhåller: 
 
          ”[Immigranters avsaknad av tillträde i samhällslivet genererar] En mycket tung 

situation, tungt socialt arv med ett förutbestämt utanförskap. Det väcker hopplöshet 
och ilska och aggressivitet. [Immigranter blir] besvikna över livet med andra 
problem kopplat till detta, gängbildningar och droger. Dessutom är du [som 
immigrant] underpriviligerad och socialt utsatt om du inte har ett arbete” 
(Informant 3) 

 
 
Av ovanstående citat ges förståelse för att immigranter riskerar att leva i ett 
utanförskap till följd av samhälleliga strukturer som försvårar en spridning av de 
enskilda individerna i samhället. Sammanfattningsvis framhåller det empiriska 
materialet att kommuner och andra samhällsaktörer som inte antar utmaningen att 
aktivt verka för immigranters integrering och delaktighet motverkar enskilda 
individers inträde på arbetsmarknaden. Detta medför i sin tur en allt högre 
koncentration av immigranter i arbetskraftsutbudet som inte tas emot på 
arbetsmarknaden; andelen långtidsarbetslösa och utslagna från arbetslivet ökar då 
bland immigranter som grupp. Arbetsförmedlares levda erfarenheter av kommuner 
och deras lokala integrationsstrategier kan vidare uttydas i enlighet med Bourdieus 
(1992) förståelse av sociala fält. I svarsmaterialet framgår att kommuner istället för 
att anta utmaningen strävar efter att bibehålla rådande förhållanden där förändring 
endast sker med hänsyn till att upprätthålla de värden och normer som finns bland 
aktörer på den lokala arbetsmarknaden. Genom att de befästa strukturerna inte bryts 
så förstärks de redan etablerade grupperna inom arbetsmarknadens fält medan 
svagare grupper förblir underordnade i samhällslivet. Det empiriska materialet 
betonar att det föreligger en betydande utmaning för samtliga kommuner och aktörer 
på den lokala arbetsmarknaden att ta ansvar för och bearbeta dessa strukturer och 
därigenom möjliggöra utveckling och förändring i olika samhälleliga fält (Bourdieu, 
1992:42ff). 
 

6.2 Arbetsmarknaden som konformistiskt fält 
 
Som en direkt verkan av ohållbara samhällsstrategier som medför att immigranter 
försätts i en underordnad och stigmatiserad situation i samhällslivet återfinns även 
denna försvårande situation för immigranter vid inträde på arbetsmarknaden. I detta 
avsnitt behandlas arbetslivets aktörer och deras förhållningssätt visavi immigranter. 
Av det empiriska materialet framkommer att arbetsförmedlare har kontakt med den 
arbetssökande immigranten utifrån ett definierat syfte och mål. Kontakten mellan 
arbetsförmedlaren och immigranten sker enligt beskrivningen utifrån en professionell 
kontext med huvudsakligt syfte att matcha arbetsmarknadens behov av arbetskraft 
med tillgänglig arbetskraft som innehar rätt kompetens. Utifrån denna kontext ges en 
förståelse för att det är naturligt att kompensera och utveckla resurser hos den 
arbetssökande immigranten utifrån de krav som arbetslivet ställer på integrerade 
individer. Dock tycks problem uppstå och förvärras av att rekryteringen i arbetslivet 
navigeras av stigmatiserande föreställningar visavi gruppen immigranter som helhet. 
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Immigranter som grupp riskerar således att bli stigmatiserade som ett resultat av 
arbetsmarknadens agerande. Informanternas upplevelse av denna företeelse 
förtydligas i följande citat:   
 
          ”Vi berömmer oss i Sverige för att inte ha fördomar och förutfattade meningar, men 

jag skulle ändå säga att det ändå finns, starka förutfattade meningar om invandrare 
och att det här med… att få dem så att säga, anställningsbara och att bli självgående, 
många arbetsgivare föreställer sig att det är en förskräckligt långvarig och oerhört 
omständlig process det här.” (Informant 2) 

 
          ”Immigranter ses som en väldigt homogen grupp utav arbetsgivare… man ser det 

som en enda sammanhängande grupp men i själva verket är den otroligt olika 
individer med olika förutsättningar och behov precis som i alla andra grupper. som 
Man liksom kokar ihop med språkproblem, att inte kunna svenska, att inte riktigt 
kunna förstå… samhällslivet och arbetslivet. Det föder en osäkerhet hos 
arbetsgivarna, som ”klarar denna person att komma in på vår arbetsplats och i vår 
arbetsgrupp?” (Informant 1) 

 
De tillfrågade arbetsförmedlarna upplever att immigranter förenklas och 
schabloniseras i arbetslivet genom arbetsgivares fastställda bild av immigranter som 
en enda enhetlig grupp. Detta medför i sin tur att individers unika personlighet och 
resurser förbises genom en stigmatiserande process där immigranter blir föremål för 
omedvetna såväl som medvetna bortval vid rekrytering. Sammantaget beskriver 
studiens medverkande arbetsförmedlare att arbetsgivare har en begränsande bild av 
immigranter som homogen grupp. Arbetsförmedlarna förklarar i enlighet med 
Goffman (1972) att arbetsgivares kategorisering och andragörande medför en direkt 
påföljande social exkludering och stigmatisering av individer som kan grunda sig på 
namn som avviker från traditionella svenska namn, utseende, modersmål samt 
språkkunskaper. Informanterna framhåller att personliga möten och kommunikation 
med aktörer i arbetslivet möjliggör för immigranter korrigera eller modifiera den 
stigmatiserande schablonbilden av gruppen immigranter och istället framträda som 
unika individer. Detta förutsätter dock att det finns tillfälle för personliga kontakter 
och möten mellan olika människor och samhällsgrupper (Goffman, 1972:11). 
Arbetsförmedlarna förstår situationen såsom att vanmakten växer inom immigranter 
som lever i utanförskap med starkt begränsade möjligheter till personliga möten i 
arbetslivet och samhället som skulle kunna innebära kommunikation och bekräftelse 
utifrån den egna självbilden. Detta förtydligas i följande citat: 
 
          ”[Utanförskap i arbetslivet] Leder till minskad gemenskap, beskuren gemenskap och 

du får bara gemenskap med personer som är i exakt samma situation som dig själv i 
princip, och du får ekonomiskt det också svårt och du känner inte en delaktighet i 
det som pågår i samhället du blir en subkultur, subgrupp som inte är positivt och 
önskvärt” (Informant 3) 

 
Svarsresultatet kan återigen härledas till Goffmans (1972) begrepp stigma där 
arbetsförmedlares erfarenheter är att enskilda immigranter ses utifrån arbetsgivares 
stigmatiserande föreställningar som en befläckad grupp med betydande 
språksvårigheter och med en betydande oförmåga att aktivt delta i det svenska 
samhällslivet såväl som arbetslivet. De tillfrågade informanterna framhåller att 
arbetsmarknaden utestänger för personliga möten inom och mellan olika sociala 
arenor i vilka immigranter oftast inte har naturlig tillhörighet. Detta föranleder att 
immigranter har en mycket liten möjlighet att framträda som enskilda individer och 
synliggöra sina unika resurser och berikande kompetenser i relation till arbetslivet. 
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Dessa förhållanden begränsar immigranter till en stigmatiserad position vid inträde i 
arbetslivet likväl som fullvärdigt samhällsdeltagande (Goffman, 1972:14). Vidare bör 
det empiriska materialet ses i relation till Bourdieus (1992) analytiska begrepp fält för 
förståelse av att det i arbetslivets skilda fält finns en mycket stark kraft att 
upprätthålla en specifik social ordning vad gäller värderingar, normer och 
maktordning. De tillfrågade arbetsförmedlarna tolkar att arbetslivets strukturer, 
funktioner och förhållningssätt motiveras och kopplas starkt till ekonomisk vinst, 
tillväxt och utveckling för enskilda individer, grupper och organisationer samt 
samhället i stort. Det menar arbetsförförmedlarna, i enlighet med Bourdieu, innebär 
att arbetslivet som fält i sin tur inte utsätts för några kraftfullare krav på förändring 
och anpassning av den stigmatiserade schablonbilden av immigranter, då den ytterst 
sett tjänar arbetslivets sociala ordning (Bourdieu, 1992:44f). Nedan följer två citat där 
de tillfrågade arbetsförmedlarna delger sin upplevelse och förståelse av rådande 
förhållanden på arbetsmarknaden avseende immigranters inträde på arbetsmarknaden:  
 
          ”[Arbetsgivare bör] Se det positiva i det främmande och inte det betungande 

främmande, det främmande hotar att röra om och skapa problem i den kultur som 
finns på arbetsplatsen.” (Informant 1) 

”[Arbetsgivare] har frågat mig om jag tror att vissa personer skulle passa in på deras 
arbetsplatser. De har ju mycket sådana frågor kring denna gruppen. Det behövs 
verkligen en förändring i arbetsmarknaden, att arbetsmarknaden inte är så rädd om 
sig och sitt så att man inte vågar släppa in de här personerna – vad kan hända? Vad 
kan faktiskt hända?” (Informant 3) 

Utifrån det empiriska materialet kan en förståelse ges för att immigranters inträde på 
den svenska arbetsmarknaden präglas av arbetsmarknadens begränsade bild av 
immigranter som specifik grupp. Samtidigt sker snabba förändringar för hela 
arbetsmarknaden – matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft ställs inför 
allt större utmaningar generellt sett. De tillfrågade informanterna framhåller att det 
svenska arbetslivet karaktäriseras av föränderlighet och högt tempo, avancerad nivå 
av teknikanvändning, höga effektivitets- och lönsamhetskrav samt en ständig 
kommunikation och samverkan i självständiga team och en hög kompetens- och 
kunskapsintensiv produktion. Dessa faktorer ställer höga krav på arbetskraft vad 
gäller formella meriter såsom hög utbildning, yrkeserfarenhet samt adekvata 
språkkunskaper. Immigranter utgör en grupp som av arbetsgivare framstår som den 
osäkra arbetskraften i relation till arbetsmarknadens prägel. Sammantaget förmedlar 
svarsresultatet en bild av att immigranter andragörs och anses som en osäker 
arbetskraft i svenskt arbetsliv. Det framkommer att de tillfrågande arbetsförmedlarna 
upplever att arbetsmarknaden präglas av starka föreställningar och tveksamheter över 
huruvida immigranter kan utgöra en positiv och berikande arbetskraft vid eventuell 
anställning. Denna föreställning berör dels om immigranter kan samverka med andra 
anställda inom verksamhetens arbetsgrupper men också hur de kan fungera gentemot 
företagets kundgrupper och marknaden. Utifrån arbetsförmedlares erfarenheter av 
arbetsgivares föreställningar om immigranters begränsade språkförståelse kan man 
konkret anta att man befarar missförstånd och feltolkningar inom företagets kollegiala 
grupp men också gentemot kundgrupper och detta vill man undvika. Bourdieus 
(1992) begrepp fält kan ställas i relation till arbetslivets etablerade struktur som utgör 
i enlighet till teoribildningen ett starkt värderat fält. Detta fält bedöms kunna bli 
påverkat och mer komplicerat av immigranters bidrag och dispositioner i den nya 
samhälleliga kontexten som utgörs av avvikande handlingar och värderingar. 
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Särskilda arbetsplatskulturer som särpräglat fält, skulle i enlighet med Bourdieu 
(1992:9ff) antas riskera att försvaga sin interna styrka i form av särskilda bibehållna 
värden och värderingar vid immigranters inträde och delaktighet. Det empiriska 
materialet framhåller att arbetsgivarnas föreställningar grundar sig på ett 
andragörande som motverkar immigranters inträde på arbetsmarknaden. Tröskeln in 
till kvalificerade arbeten på den svenska arbetsmarknaden är i det perspektivet väldigt 
hög för en immigrant oavsett utbildningsnivå, yrkeserfarenhet eller språkfärdigheter.  

6.3 Stigmatiserad arbetskraft 
 
I detta avsnitt förs resonemang avseende arbetsförmedlares erfarenheter av 
immigranters anpassning till arbetsmarknadens krav men även gällande de 
motstrategier som immigranter utvecklar utifrån samhällets andragörande och mötet 
med arbetsmarknadens rigida och stigmatiserande struktur. Arbetsförmedlare 
framhåller i studien en förgivet tagen utgångspunkt att immigranter bör anpassa sig 
till arbetsmarknadens krav för att därigenom erhålla anställningsbarhet. Att 
arbetsmarknaden bör förändra sig och sättet varpå rekrytering sker ter sig i det 
empiriska materialet som en önskedröm och tas upp som en bisak i förhållande till 
kraven och ambitionen att anpassa immigranten till arbetsmarknadens krav. Individer 
som vill komma i anspråk för anställning måste underordna sig vissa värderingar och 
normer som finns i arbetslivet. Utifrån det empiriska materialet kan insikter erhållas 
att immigranter underordnas genom att de blir utsatta för konkreta krav att lämna sina 
tidigare sociala livsvärldar och förhållningssätt till förmån för inträde i det svenska 
arbetslivet. Det är yttre betingelser som möjlighet till försörjning och tillträde till 
arbete som villkoras gentemot den egna identiteten och känslan att leva sitt eget liv. 
Immigranternas anpassning sker exempelvis genom språkinlärning, att tillägna sig 
nya kulturella koder och förståelse av svenskt samhällsliv och dessa färdigheter och 
förändrade förhållningssätt är mer eller mindre uttalade krav utifrån immigrantens 
anställningsbarhet. Samhällets krav kan förklaras ur följande citat där samhälleliga 
insatser avser passa in individer i den svenska kontexten:  
 
           ”[Etableringslotsar funktion för immigranter utgör en] Stödperson som ska    
            orientera personen i det nya samhället. Det är viktigt och står i relation till att   
            arbetsgivare har lättare att få tillit till målgruppen, så att säga, om det finns goda  
            språkkunskaper och om det finns grundläggande kännedom om arbetslivet och  
            samhällslivet… för hur det fungerar, alltså” (Informant 1) 
 
Detta svarsresultat framhåller att immigranters anställningsbarhet är direkt villkorat 
till immigrantens anpassningsprocess i det nya samhället. Här återkommer 
immigrantens aktiva deltagande i att integreras i samhället där samhällsorientering 
och språkkunskaper framhålls som en ledstjärna för immigranters förberedelser att 
inträda i arbetslivet. Arbetsförmedlarnas förståelse av detta kan ställas i direkt 
relation till Bourdieus (1992) begrepp fält då immigrantens förmåga att lämna 
tidigare livsvärldar är en förutsättning för att vara anställningsbar. De tillfrågade 
arbetsförmedlarna framhåller vidare att immigranter lätt kan uppfatta denna 
villkorade situation som starkt tvingande då det gäller vitala resurser som ett 
självständigt liv som står på spel. Dock framhåller informanterna att flertalet 
immigranter förändrar sitt förhållningssätt och livsmönster till följd av deras 
inneboende drivkraft att handla i enlighet med arbetsmarknadens egenskaper och 
normer. Arbetsförmedlarna framhåller att immigranter genomgår denna process som 
ter sig likt en investering, där utdelning sker längre fram i form av samhälleligt 
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erkännande och delaktighet i samhällslivet, vilket värderas högt av immigranterna. 
Dock bör immigranters ambitioner ses i relation till den försvårande struktur som 
omger och verkar inom arbetsmarknaden som socialt fält. Att genomgå 
anpassningsprocesser för att bli anställningsbar inom arbetslivet beskrivs av de 
tillfrågade informanterna som en krävande process; den tar mycket energi i anspråk 
av enskilda immigranter och medför ofta personliga påfrestningar. Arbetsmarknaden 
som socialt fält bör även relateras till Bourdieus förståelse av att inflytelserika 
grupper i samhället aktivt väljer att försvåra immigranters inträde på arbetsmarknaden 
för att på så sätt bibehålla en särskild status och position i samhället (Bourdieu, 
1992:42). Detta kan skildras ur följande citat där en av de tillfrågade informanterna 
beskriver en tidigare arbetssökande immigrant:  
 
          ”Invandrare måste vara fantastiska och duktiga för att alls på samma sätt komma i 

fråga som svenskfödda, det mönstret finns. [En för informanten specifik 
arbetssökande immigrant] Han gör det bra, driver sitt eget projekt, sitt eget 
framgångsprojekt i det nya landet, entreprenörs anda i det nya landet. Han får ett 
inträde i samhället, han ser det som en väldigt stor vinst för hans barn och familj – 
och det är en stor vinst för hans familj och hans barn. Föder fram barnen till att får 
en mycket bra och stabil grund” (Informant 3) 

 
Som framkommit kan det innebära mycket höga trösklar in på arbetsmarknaden för 
immigranten beroende på tidigare utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter och 
socialt nätverk. Men arbetsförmedlarna har erfarit att det också paradoxalt nog kan 
innebära att många immigranter får sänka sin egen ambitionsnivå gällande yrkeslivet. 
Krav som innefattar långdragna processer såsom validering av utbildning och 
kompletterande studier i språk leder till flera års tålmodig väntan på att få arbete i 
utbildningsyrket i det nya landet. Studiens tillfrågade informanter har upplevt att 
högutbildade immigranter inte sällan erbjuds tillträde till arbetsmarknaden endast 
inom mindre kvalificerade arbeten och är i dessa mycket överkvalificerade. 
Informanterna framhåller att det i sig är en stor personlig uppoffring som kräver att 
immigranten kan hantera en situation som innebär osynliggörande av personliga 
resurser och förändrad självbild. Här sker således en samhällelig omförhandling av 
immigrantens sociala kapital och resurser – en devalvering av immigrantens kapacitet 
och resurser som är en anpassning till arbetsmarknadens värderingar och normer 
visavi det nya, annorlunda och olika. Immigranter reduceras till och anpassas således 
till arbetsmarknadens behov och krav och förväntas genomgå en 
socialiseringsprocess som inte tar hänsyn till de unika individernas befintliga resurser 
och särprägel. Arbetslivet har tolkningsföreträde på vad som anses som en ”god 
arbetskraft” och immigranterna bör förändra sig och anpassa sig för att uppfylla detta 
för att överhuvudtaget bli anställningsbara. Informanterna upplever att det är främst 
arbetslivet och dess beslutsfattare som definierar vad som god arbetskraft vilket i sin 
tur inte ifrågasätts på något mer verksamt vis då arbetslivets behov förknippas med 
tillväxt och utveckling för alls bästa.  Arbetsförmedlarnas beskriver även sina insikter 
gällande immigranternas motstrategier i mötet med ett arbetsliv och samhälle som 
utestänger och stigmatiserar dem. De beskriver att immigranter träder in i en specifik, 
kulturell tillhörighet för att få ta del av en samhällelig gemenskap – en tillhörighet i 
det nya landet. Ur det empiriska materialet framträder en bild av att immigranter som 
är förhindrade att delta som fullvärdiga medborgare i det nya landet tenderar att 
vända sig till sin tidigare kulturtillhörighet och förstärka den i den nya kontexten:  
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”Den kultur man har med sig den blir ännu starkare och viktigare i ett annat land. 
Och det kommer ju ta tid att rucka på det där, jag hoppas att allt det kan luckras 
upp som gör att det blir värdigt för alla, att det finns en balans i all identitet… och i 
vissa fall är det ju en styrka och trygghet, ”dethär har vi ju i alla fall kvar”, för det 
är så mycket nytt som drabbar dom och förväntningar att man ska göra på ett visst 
sätt.” (Informant 4) 

 
Av ovanstående citat ger de tillfrågande arbetsförmedlarna deras levda erfarenheter 
av att immigranter lever i ett utanförskap till följd av samhälleliga strukturer som 
försvårar en spridning av de enskilda individerna i samhället. Arbetsförmedlarna 
betonar att immigranter är delaktiga i två helt skilda livsvärldar. Utifrån 
arbetsförmedlarnas beskrivna erfarenheter ges en förståelse för att enskilda 
immigranter i relation till samhället likväl som arbetslivets oförmåga att tillvarata 
immigranters specifika färdigheter och resurser träder in i en specifik, kulturell 
tillhörighet för att få tillhöra i det svenska samhället. Immigranter som är förhindrade 
att delta som fullvärdiga medborgare i det nya landet tenderar att vända sig till sin 
tidigare kulturtillhörighet och förstärka den i den nya kontexten. Immigrantens aktiva 
val av att träda in i sina tidigare minnesbilder i ett försök att efterlikna tillhörighet i 
sin tidigare livsvärld kan härledas till begreppet habitus (Bourdieu, 1992). Studiens 
empiriska material kan härledas till Bourdieu där distansen mellan immigrantens 
möjlighet till aktivt deltagande i arbetslivet och personens omgivande verklighet och 
inneboende ambitioner skapar en avsaknad av begriplighet och kontinuitet. Tidigare 
omgivande strukturer följer den enskilde som en trygghet i utmaningen att handla och 
orientera i den nya kontexten och livsvärldssystemet. I likhet med Bourdieu anser 
arbetsförmedlarna att den enskilde immigrantens känsla av grupptillhörighet stärks 
visavi det omgivande samhället genom att de ingår och delar ett gemensamt socialt 
fält i form av kulturtillhörighet med individer som bär gemensamma system av 
preferenser. Dessa gemensamma preferenser ger sig till uttryck i enskilda individers 
handlingar, värderingar och livsval i det nya samhället. Konkret innebär detta att 
immigranter tenderar att utveckla sociala kontakter inom den egna språk- och 
kulturgruppen då det föreligger svårigheter att etablera sociala kontakter i den 
omgivande svenska kontexten (Bourdieu, 1992:48). 
 
Utifrån det empiriska materialet framkommer således även fältets betydelse och detta 
ställs i relation till immigranternas svårigheter att få ta del av varierande sociala fält i 
det nya landet. En av immigranternas motstrategi i en exkluderande arbetsmarknad 
framhålls utgöra deras möjlighet att vända sig till den egna ursprungliga 
kulturtillhörigheten. I svarsmaterialet framkommer dock att de intervjuade 
arbetsförmedlarna anser att det i sig medför ytterligare problem för inträde i 
arbetslivet. Detta framhålls bland annat medföra en sämre språkinlärning och mindre 
erfarenheter av den svenska samhällskontexten. Dock framhålls dessa kontakter 
förmedla vissa arbetstillfällen och social gemenskap för immigranter inom den 
ursprungliga språk- och kulturgruppen. Studiens tillfrågade informanter tolkar detta 
fenomen som ännu ett uttryck för strukturell stigmatisering av immigranter och deras 
sociala livsvärldar som relaterar till Goffmans (1972) förståelse av individers behov 
av att finna strategier för att hantera en tilldelad position i samhället som underordnad 
och stigmatiserad. Att ta sig in i nya sociala världar framhåller informanterna tar 
mycket kraft och medför uppoffringar för immigranten och trots dessa uppoffringar 
är det inte givet att immigranten får tillträde till dessa. I brist på tillträde till sociala 
fält såsom aktivt deltagande i arbetslivet likväl som andra sociala fält så framhåller 
arbetsförmedlarna att immigrantens egen etniska grupp blir än mer förstärkt och 
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betydande för immigranten. Om arbetsförmedlarnas förståelse av företeelsen ställs i 
relation till begreppet stigma skulle immigranternas förhållningssätt kunna förstås av 
att de försöker finna en form av copingstrategi för att hantera stigmatisering 
(Goffman, 1972:77). Det empiriska materialet framhåller att det är utifrån basala 
sociala behov som immigranter försöker hantera samhällets oförmåga att integrera 
och tillvarata immigranters resurser och därför vänder sig till sin ursprungliga 
kulturmiljö då andra sociala sammanhang har begränsats. 
 

6.4 Sociala nätverk - möjlighet till påverkan och förändring av det sociala fältet 
 
I resultatdelens tidigare avsnitt konstateras att immigranter bär det huvudsakliga 
ansvaret visavi arbetsmarknaden för att anpassas och bli anställningsbar. 
Arbetsförmedlarna framhåller att den svenska arbetsmarknaden likväl som samhället 
förutsätter att immigranters inpassning sker naturligt och per automatik. Dock försätts 
immigranter i en underordnad position i samhället då det inte finns förutsättningar för 
en god integrering och anpassning till följd av stigmatiserande föreställningar 
avseende immigranter som grupp. Vidare förstärker samhällets ohållbara 
samhällsstrategier immigranters underordning och stigmatisering då immigranter 
exkluderas från gemensamma sociala arenor i samhället i och med att de hänvisas till 
särskilda bostadsområden och underkvalificerade yrken. Immigranterna får genom 
detta en starkt begränsad möjlighet till kontakt med varierande kontaktnät. I denna 
situation förmedlar de tillfrågade informanterna att immigranter bli stigmatiserade 
och exkluderas från sociala arenor i arbetslivet som i sin tur försvårar för immigranter 
att kunna etablera nya sociala kontakter i arbetslivet. Detta föranleder att immigranter 
utsätts för social exkludering och saknar åtkomst till arbetsmarknadens inflytelserika 
sociala nätverk. Av de tillfrågade arbetsförmedlarna framkommer en samstämmig 
bild av att bristen på differentierade sociala möten reducerar immigranter till 
samhällets ”andra”– en avvikelse från den vanliga och önskvärda 
samhällsmedborgaren. Immigranter utestängs därför även från möjligheten att 
etablera varierande sociala kontakter i sin nya kontext. Nedanstående citat förtydligar 
denna uppfattning:  
 
          ”De har sällan kontakter i svenskt arbetsliv och med personer som har en fot inne på 

svenska arbetsmarknaden, de lever alltså utanför. Och de har därigenom svårt att 
knyta an till svenska människors kontakter och kontaktnät, det är ju inte gynnsamt 
vid arbetssökande, tyvärr” (Informant 2) 

 
Arbetsförmedlarna framhåller att dessa faktorer sammantaget bidrar starkt till att 
skapa och befästa social exkludering. Immigranters avsaknad av sociala nätverk och 
kontakter möjliggör att samhällets befästa bild av immigranter kan kvarstå och 
schablonbilden förstärker då ytterligare den starkt begränsade bilden av immigranter. 
Arbetsförmedlarna framhåller att dessa faktorer sammantaget bidrar starkt till att 
skapa och befästa social exkludering och motverkar att immigranter får delaktighet i 
arbetslivet och samhället. Immigranter som särskilt exkluderad grupp bidrar till att 
schablonbilden förstärks och ytterligare befäster den föreställda bilden – en 
föreställning som genom sina särskilda delar bidrar till att immigranters totala 
situation medför hinder för inträde på arbetsmarknaden. Exkluderingen förstärker den 
starkt begränsade schablonbilden av immigranter då denna förenklade och vinklade 
bild inte kan modifieras genom mänskliga möten som kan korrigera och komplettera 
den. Därmed så vidmakthålls bilden av immigranter som annorlunda och 



	  

	   	   	   32 
 

stigmatiserade utifrån deras språk, nationstillhörighet och ras (Goffman, 1972:14). 
Som en sammanfattning kan sägas att detta mönster som den stigmatiserande 
schablonbilden av immigranter ger upphov till; om det inte bryts så byggs det på och 
förstärks det i en nedåtgående spiral. Det relationella nätverket framhåller 
arbetsförmedlarna har en stark inverkan på människors liv då de i enlighet med 
Bourdieus förståelse (1986a) förmedlas kunna förstärka och överbrygga individens 
begränsade situation i och med att sociala nätverk kan ge stöd, anseende och respekt. 
Dock påvisar de enskilda informanterna att immigranter till stor del har lämnat sitt 
sociala nätverk och livssammanhang i hemlandet och då de anländer till det nya 
landet står de inför att etablera nya kontakter i ett nytt sammanhang. Immigranterna 
befinner sig alltså i en situation där det sociala kapitalet måste grundläggas och 
upparbetas i det nya landet. Denna bild förstärks av Bourdieus förståelse av att 
människan bygger upp sina sociala nätverk och sociala relationer under sin livstid och 
dessa relationer medför ofta inflytande och fördelar i vissa avseenden och i specifika 
sammanhang (Bourdieu, 1986a:273). Till följd av detta framhåller informanterna att 
immigranter lever i två parallella livssammanhang; tidigare sociala kontakter i 
hemlandet och med personer som talar deras eget språk samtidigt som deras nya 
svenska erfarenheter och sociala kontakter växer och tar form. Möjligheterna att 
etablera kontakter med svenskspråkiga och inrikes födda framhålls dock som mycket 
begränsade då naturliga kontaktytor i arbetsliv och boendesituationen inte medför 
detta. Arbetsförmedlarna uppger i svarsmaterialet att det bara är viss typ av socialt 
nätverk och sociala kontakter som har inflytande och betydelse för immigranterna 
och som radikalt kan underlätta att de får komma in på arbetsmarknaden – nämligen 
sociala kontakter med svenskspråkiga med anknytning till arbetslivet. Detta 
förtydligas av en arbetsförmedlare i följande citat: 
 

”Är det någon av mina arbetssökande som har fått jobb och det är inom ett svenskt 
företag, då jublar jag för då går det oftast bra, tyvärr är det så för om de har anställts 
av deras egna landsmän blir det oftast bråk. Sen, det klingar bättre för en 
arbetsgivare att ringa till svensk chef än en lokala pizzaägaren. Problemet är ju i 
stort att invandrare och svenskar inte träffas… jag brukar ju ta som vana att fråga 
mina arbetssökande om de umgås, om de träffar några svenskar och umgås med 
dom på fritiden, men det är ju i princip aldrig, men när de väl gör det har det mycket 
positiva effekter”	  (Informant 5) 
 

Immigranternas sociala kontakter med människor med deras eget språk och 
hemländer förstås i empirin närmst sett ha en försvårande inverkan för 
immigranternas integrering då immigranten inte kan träna språkfärdigheter eller ta del 
av svenska sammanhang via dessa kontakter. I konsekvens av detta konstaterar 
arbetsförmedlarna att sociala nätverk med inflytande i arbetslivet kan närmast 
betraktas som en exklusiv resurs och att tillgången till denna typ av relationskapital 
sker utifrån beslutsfattare med inflytande i dessa nätverk. Generellt sett ingår 
immigranter helt enkelt inte i rätt sammanhang för att lyckas på arbetsmarknaden och 
makten att förändra detta ligger inte i deras händer utan hos personer med inflytande 
inom arbetslivet. I enlighet med Bourdieus (1986b:248ff) fastslagna förståelse av 
begreppet socialt kapital påvisar svarsmaterialet att sociala kontakter alltså kan 
befästa sociala ojämlikheter mellan priviligerade och underpriviligerade grupper i 
samhället. Det empiriska materialet ger en tydlig bild av immigranter som en grupp 
som riskerar exkludering från arbetslivet och samhällslivet på grund av att de saknar 
nödvändiga sociala kontakter kopplat till arbetslivet och den stigmatisering som 
immigranter som grupp är föremål för. Om svarsmaterialet ställs i relation till teorier 
om stigmatisering och sociala fält kan förståelse ges av de sociala mekanismer som 
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medför att immigranter exkluderas på arbetsmarknaden. Denna förståelse kan utgöra 
en viktig grund för en fungerande motstrategi och förändring av den strukturella 
stigmatiseringen och exkluderingen – nämligen en möjlig väg i form av nya metoder 
för ökat utbyte och möten mellan immigranter och personer som är aktörer i 
arbetslivet. Detta förtydligas av arbetsförmedlarna i följande citat: 
 

”Dom personer som kommer in och gör ett bra jobb, dom öppnar inte bara upp för 
sig själva och sitt liv, utan för sin familjs liv. Dom påverkar mycket mera 
förändringen i samhället. Det blir exempel på att det går att.. och man pratar om 
dehär personerna och de är viktiga i sitt sammanhang” (Informant 3) 

 
Vid inträde i arbetslivet sker både för den enskilda immigranten och för 
arbetsorganisationen som det omgivande samhället en ömsesidig påverkan. Denna 
påverkan beskrivs av informanterna som positiv för den enskilda immigranten som 
stärker sitt sociala kapital och sin socioekonomiska ställning i det nya landet – att 
förvärvsarbeta innebär att få möjlighet att inkluderas och ingå i en ny 
samhällsgemenskap. Men i svarsresultatet framskymtar även positiva resultat för 
arbetsgivaren och samhället när immigranter träder in på arbetsmarknaden. Attityder 
och värderingar förändras och kan leda till ett öppnare, tolerantare klimat på 
arbetsplatsen samt ett mer konstruktivt förhållningssätt gentemot alla kunder och 
tillika samhällsmedborgare oavsett etniskt ursprung. Arbetslivets begränsade och 
stigmatiserande schablonbild av immigranten som osäker arbetskraft kan sakta 
förändras genom det faktiska mötet och immigranters aktiva deltagande i arbetslivet. 
I svarsresultatet framkommer det dessutom att sociala möten och nätverk förändrar de 
individer som ingår i dem. Det sker en dialektisk påverkan där arbetet och 
arbetsplatsen påverkar den anställde immigranten där att den anställde immigranten i 
sin tur påverkar arbetet. Gällande immigranten kan det handla om en ökad kunskap 
om den svenska kontexten och språkfärdigheter som blir förbättrade men också något 
mer djupgående som möte med nya värderingar och normer som immigranten blir 
delaktig i genom den nya gemenskapen på arbetsplatsen. För att referera till 
Bourdieus begrepp habitus (1992) så sker en förändring av både immigrantens 
habitus och arbetsorganisationens habitus när immigranter interagerar i arbetslivet. 
Gradvis utvecklas nya strukturer för handlande, tänkande och orientering i den 
sociala världen när immigranter får möjlighet att inträda i arbetslivet (Bourdieu, 
1992:48). 
 

6.5 Summering av resultat  
 
Arbetsförmedlare har delgett sina levda erfarenheter och sin professionella 
uppfattning om de betingelser som råder vid immigranters inträde i det svenska 
arbetslivet. Det sammanlagda svarsresultatet omfattar och belyser ämnesområdet 
alltifrån individ, grupp, organisation till samhällsperspektiv. Studiens övergripande 
resultat påvisar att immigranter blir andragjorda i samhället utifrån en samhälleligt 
pågående stigmatiseringsprocess. Ovanstående avsnitt påvisar att samhälleliga 
föreställningar och dess oförmåga att integrera och tillvarata immigranters resurser 
skapar immigranters stigmatiserade och underordnade position i samhället. Vidare 
framkommer att enskilda immigranter till följd av samhällets befästa kategorier och 
vidhängande associationer förblir begränsade till stigmatiserade immigranter på 
arbetsmarknaden. Immigranters sociala livsvärld framhålls i avsnittet vara i ett 
ständigt behov av att omvärderas och förändras i relation till den svenska kontexten i 
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enlighet med arbetsgivares konformistiska syn. Utifrån samhällets befästa 
kategoriseringsmekanismer reduceras och reproduceras immigranter inom den 
rådande schablonbilden av gruppen immigranter. Sociala nätverk framkommer som 
en positiv förändringsagent för att skapa nytolkning och förståelse av en modifierad 
och nyanserad bild av immigranter i relation till arbetsmarknaden. Sociala nätverk 
framställs alltså som en öppning avseende möjligheten att nå en modifierad och 
nyanserad bild av vem immigranten är. De tillfrågade informanterna framhåller att 
immigranters inträde på arbetsmarknaden underlättas och sker till betydande del via 
mångkulturella sociala möten och kontakter i arbetslivet och samhället. Vidare förstås 
samhället och arbetslivet utvecklas av mångkulturella och heterogena sociala nätverk 
och relationer. Genom olikartade möten mellan människor i samhället kan en 
ömsesidig tolkning tillåtas ske av både immigranter och etablerade grupper i 
samhället. Att utveckla och möjliggöra olikartade möten mellan människor är därför 
en väsentlig strategi för att bryta utanförskap. Således påvisar studien att samtliga 
nivåer påverkar och påverkas av skeenden och förändringar i någon del av denna 
helhet.  

7. Diskussion  
 
I följande stycke presenteras studiens resultat i relation till tidigare forskning samt 
utifrån studiens frågeställningar. I enlighet med studiens syfte presenteras här med 
fokus på de sociala nätverkens roll studiens tillfrågade informanters upplevelser av 
strukturella brister på den svenska arbetsmarknaden i deras arbete med enskilda 
immigranter. I detta avsnitt väljs de mest framträdande delarna ut ur föregående 
resultat- och analysavsnitt och ställs i relation till tidigare forskning för att besvara 
studiens frågeställningar. Därefter förs diskussion om studiens metod i förhållande till 
studiens sammanlagda resultat. Avslutningsvis ges materialet innebörd genom 
slutsatser i relation till framtida forskning och praktik.  
 
Studiens sammanlagda svarsresultat omfattar och belyser arbetsförmedlares levda 
erfarenheter av immigranters inträde på arbetsmarknaden alltifrån individ, grupp, 
organisation till ett samhällsperspektiv. I enlighet med studiens vetenskapsfilosofiska 
utgångspunkt i form av den hermeneutiska vetenskapsfilosofin (Heidegger, 1993:191, 
d.2) antas studiens förståelse och kunskap först utvinnas när särskilda delar och 
nivåer påverkar och påverkas av skeenden och förändringar i någon del av 
arbetsförmedlarnas och studiens förmedlade helhet. Den innehållsanalys som förts i 
föregående resultat- och analysdel kompletteras här med tidigare forskning för att 
besvara studiens frågeställningar: 
 

- Hur upplever arbetsförmedlare att samspelet mellan immigranters inträde på 
arbetsmarknaden sker utifrån samhällets integrationsstrategier och 
arbetsmarknadens krav? 

- Vilken betydelse har social exkludering vid immigranters inträde i arbetslivet? 
- Vilken betydelse har sociala nätverk för immigranters möjlighet att ta sig in i 

arbetslivet? 
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7.1 Strukturella brister försvårar immigranters inträde på arbetsmarknaden  

 
En ytterst framträdande aspekt som framkommer ur studiens bearbetade empiri är att 
immigranter som grupp stigmatiseras och uppfattas som ”de andra” vid inträde i 
arbetslivet. Immigranter bemöts och bedöms av arbetsgivare som grupp utifrån 
schabloniserade och begränsade föreställningar som medför att de osynliggörs som 
individer och ses endast som bärare av gruppstigma. Av studiens resultat 
framkommer en bild av att immigranter har mycket skiftande livserfarenheter och 
utgångspunkter som påverkar den enskilda immigrantens förutsättningar i det svenska 
samhällslivet. Det kan gälla skiftande utbildningsbakgrund och yrkesutbildning, hälsa 
och välbefinnande såväl som mycket skiftande erfarenhet av krig, våld och problem i 
hemlandet. Det är med andra ord unika personer som anländer till det nya landet. 
Detta svarsresultat skulle kunna härledas till att det i likhet med allt socialt 
förändringsarbete är väsentligt att möta den enskilda människan som ett subjekt – en 
individ som har resurser, är ansvarig och värdig att leva ett självständigt liv utifrån 
sin unika person. Studiens resultat påvisar att det är mycket väsentligt att den enskilda 
individen engageras och kan påverka sin situation och därigenom bibehålla sin 
motivation under en krävande integrationsprocess. Jag förstår denna process i relation 
till studiens resultat som framhåller att bilden av immigranter skapas utifrån 
gruppstigmat samt att samhällets stöd vid nyanländande och integrering är 
konformistiskt – ett och samma stöd till varje immigrant trots individuella skillnader. 
Utifrån detta faktum är det rimligt att efterlysa att samhället utvecklar strategier och 
stödinsatser som utgår från immigranters individuella behov i vilka immigranten blir 
delaktig och bemöts som ett subjekt som har både ansvar för och kunskap om sina 
individuella behov. Osman (2006:212) förstår denna samhällsföreteelse som en del av 
den sorterande och klassificerade effekten som immigranter ställs inför för att 
normaliseras och inpassas i det svenska samhället. I studiens resultat framträder 
arbetsförmedlares upplevelse av en ständigt dialektisk process där immigranter likväl 
som grupper, organisationer och samhället i sin helhet påverkas av ohållbara och 
indirekta integrationsstrategier. De tillfrågade arbetsförmedlarna ger en stark 
fingervisning om i likhet med tidigare forskning att enskilda immigranters 
möjligheter beskärs. De beskurna möjligheterna gäller självförsörjning, gemenskap i 
form av sociala kontakter och arbetslivets förmåga att generera arbetsglädje med 
medföljande livstillfredsställelse och att detta starkt begränsas av samhällets bristande 
insatser att synliggöra immigranters inneboende resurser (Goldscheider, 1987:676; 
Schierup, 2006:139). Dock framhåller det empiriska materialet i enlighet med 
Goldscheider (1987:676) att det finns en alternativ och mycket positiv utveckling av 
samhället utifrån migration beroende på den politiska viljan och landets inneboende 
förmåga att ta ansvar för tecken på behov av förändring gällande olika individer och 
gruppers situation. Detta menar jag kan tolkas som att migration under gynnsamma 
förhållanden kan leda till utveckling för enskilda individer, grupper och 
organisationer samt samhället i sin helhet. Genom differentierade sociala möten kan 
rådande attityder och värderingar utvecklas och stärka ett öppnare, tolerantare och 
konstruktivt samhälle. Denna slutsats pekar på vikten av fortsatt forskning samt 
utveckling av samhällsstrategier och metoder inom psykosocialt behandlingsarbete 
och samhällsarbete gällande immigranter. 
 



	  

	   	   	   36 
 

 
7.2 Inträde på arbetsmarknaden förutsätter immigranters underordning 
 
Det överhängande mönstret som identifieras i denna studie är arbetsgivare och 
arbetstagares asymmetriska relation i vilken immigranter som underordnad 
samhällsmedborgare ständigt befästes i en reducerad position. Studiens resultat 
förstår denna maktordning i likhet med Osman (2006:212) såsom att immigranter blir 
utsatta för konkreta krav att lämna tidigare sociala livsvärldar och förhållningssätt till 
förmån för inträde i det svenska arbetslivet. Jag tolkar detta som att immigranter 
reduceras och anpassas till arbetsmarknadens behov och krav. Enskilda immigranter 
förväntas genomgå en socialiseringsprocess som inte tar hänsyn till de unika 
individernas befintliga resurser och särprägel. Samtidigt är immigranters 
förvärvsfrekvens betydligt lägre än infödda individers vilket vidare kan ge en 
fingervisning om att immigranters personliga uppoffringar att passa in i det svenska 
samhället i slutänden innebär en osäker utdelning då immigranten kanske inte får 
tillgång till ett arbete trots anpassningen (Behtoui, 2008:150; Behtoui & Neergaard 
2010:771ff, 2012:47f; Lundqvist & Olsson, 2012:126; Neergaard, 2004: 25ff). Vidare 
framhåller studien att de ensidiga kraven på immigranters förändring tycks i 
svarsmaterialet även kombineras med samhällets begränsade och otillräckligt, 
individuellt anpassade stöd. Detta kan tolkas som att det i många fall otillräckliga 
stödet emanerar från föreställningen att immigranter bör bedömas utifrån gruppens 
generella behov – en schablonbild som osynliggör de unika individuella behoven och 
resurserna. Ur studiens resultat framkommer dock att de hinder som arbetsgivare 
bygger upp i form av immigranters andragörande baseras på individers namn, 
modersmål och språkkunskaper som skiljer sig i förhållande till svenskhetens 
konformistiska grundsyn. Denna begränsade syn medför att arbetsgivare medvetet 
eller omedvetet väljer bort immigranter vid rekrytering (Neergaard, 2004:38ff). 
Svarsmaterialet kan förstås utifrån ett förhållningssätt som bör förverkligas i enlighet 
med samhällets fastslagna värden för socialt arbete. Studiens resultat framhåller 
vikten av att möta enskilda immigranter och stödja deras inneboende resurser och 
styrkor. I motsats till Osmans (2006:212) resultat framhåller denna studie i enlighet 
med Coverdill (1998:252ff) betydelsen av ömsesidig anpassning av immigranter och 
arbetsliv. Förändring gällande immigranters inträde på arbetsmarknaden bör skapas 
genom samhällets utvecklade stödinsatser som utgår från enskilda immigranters 
behov. Detta menar jag i sin tur kan förstås utifrån att verksamma arbetsförmedlare 
eftersöker lyhördhet från det omgivande samhället visavi grupper och individers 
behov för att förebygga marginalisering och utanförskap i samhället. En förutsättning 
för att en förbättrad integration ska kunna äga rum är en anpassning av samhället och 
immigranter via förändrade, samhälleliga strategier och genomtänkta stödinsatser 
som medför att immigranter framträder som individer med unika resurser och 
utgångspunkter. Denna önskan ligger i linje med arbetsförmedlarnas vilja att arbeta i 
enlighet med den fastslagna värdegrund som socialt arbete vilar på i det svenska 
samhället. Begrepp såsom individers självständighet, delaktighet, bibehållna integritet 
och tillvaratagande av inneboende resurser ska beaktas i samhällsarbetet med 
immigranter i enlighet med de fastslagna värden som återfinns i bland annat 
socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  
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7.3 Sociala nätverk – möjlighet eller begränsning? 
 
Studiens tonvikt har lagts vid de tillfrågade arbetsförmedlarnas förståelse och 
tolkning av immigranters sociala nätverk vid inträde på arbetsmarknaden. Studiens 
resultat betonar starkt att immigranter har en avsaknad av eller ringa tillgång till 
sociala kontakter som förmedlar inflytande i arbetslivet. Detta i sin tur framhålls som 
ett väsentligt hinder för immigranter att få arbete. Vidare påvisar studiens resultat, i 
enlighet med tidigare forskning (Tovatt, 2013; Behtoui & Neergaard, 2010, 2012; 
Lundqvist & Olsson, 2012) att det föreligger väsentliga svårigheter för immigranter 
att komma i kontakt med arbetsgivare som medför att det personliga mötet kan 
överbrygga och modifiera arbetsgivarens stigmatiserande föreställning gällande den 
enskilde immigranten. Sociala nätverk som representerar människor med olika 
bakgrund i samhället kan således utgöra en positiv sprängkraft för att utveckla 
människor och samhällslivet. Det är alltså av yttersta vikt att det sker en ömsesidig 
anpassning mellan immigranter och arbetslivet för att möjliggöra integrering. Vad 
gäller immigrantens anpassning till arbetslivets krav och kontext så utgör sociala 
kontakter en omistlig förutsättning. Utifrån studiens resultat kan vi vidare anta att det 
föreligger en samhällelig utmaning att skapa öppningar och få tillgång till möten 
mellan olika människor och grupper i samhället. Bethoui och Neergaard (2010, 2012) 
påvisar i sina två studier att denna utmaning är av yttersta vikt för att utveckla 
samhälleliga värderingar, normer och beteenden. Enligt min tolkning innebär detta att 
en utveckling kan ske av rådande värderingar, normer och beteenden och nya 
strukturer och dispositioner kan utifrån detta utvecklas och implementeras i samhället 
och mellan samhällets medborgare. Studiens resultat framhåller i likhet med 
Goldscheiders (1987) förståelse att immigranters inträde på arbetsmarknaden skapar 
en positiv, ömsesidig påverkan och utveckling mellan immigranter, 
arbetsorganisationer och det omgivande samhället. I enlighet med studiens resultat 
menar jag att denna växelverkan mellan immigranter och samhället genererar en 
positiv samhällsutveckling till följd av migration. Coverdill (1998:252ff) framhåller 
vidare att immigranters sociala nätverk kan förstärka och underlätta immigranters 
integrering och introduktion som nyanställda. Denna bild modifieras dock av studiens 
resultat då arbetsförmedlare upplevt att immigranter bör beblanda sig med samtliga 
inom arbetsplatsen för att kunna utveckla språkkänsla och djupare förståelse för 
arbetsplatskulturen. Utifrån studiens resultat i relation till tidigare forskning förstår 
jag att sociala nätverk och möten mellan människor stärker möjligheter att 
tillgodogöra sig den svenska kontexten och ger stöd till och utvecklar motivation i 
integrationsprocessen. Arbetsplatser och organisationer utvecklas och förändras av 
oliktänkande och av att människor med olika bakgrund och erfarenheter möts – med 
denna förändringsbenägenhet blir det lättare för arbetsorganisationer att navigera i en 
föränderlig och globaliserad värld. Sett i ljuset av detta utgör tillgänglighet till 
differentierade sociala möten en viktig samhällsstrategi gällande både immigranter 
men även för alla verksamma på arbetsplatser och organisationer i samhället. Här 
behövs och välkomnas mer kunskap om sociala nätverk och hur den kunskapen kan 
omsättas i konkreta samhällsstrategier och metoder för utveckling av 
arbetsorganisationer och integration. 
 



	  

	   	   	   38 
 

 
7.4 Avslutande synpunkter 
 
Denna studie har förmedlat aspekter av sociala nätverk och sociala kontakters 
betydelse för immigranters inträde. I ljuset från denna studie framkommer en bild av 
differentierade sociala nätverk som en salutogen och lösningsorienterad faktor 
gällande integration – en möjlig väg till positiv förändring för den enskilda 
immigranten såväl som för arbetslivet. Studiens huvudsakliga resultat tyder på att 
differentierade sociala nätverk och sociala kontakter bör undersökas ytterligare för att 
åstadkomma en förbättrad integration. Studien antyder att en mer verkningsfull 
integrationspolitik innebär att samhällslivet och arbetslivet möjliggör och verkar för 
möten mellan olika människor. Detta för att kunna skapa en utveckling som ligger i 
linje med samhällets ansvar att stärka enskilda individers möjligheter att leva ett 
självständigt liv och förebygga utanförskap. I samhällsdebatten framkommer i 
huvudsak problembeskrivningar gällande integration och ambitionen att skapa en 
förbättrad integration präglas av problemorientering och i viss mån uppgivenhet. I 
relation till den samhälleliga utmaningen, att verka för goda och effektiva 
integrationsstrategier som motverkar immigranters utanförskap som riskerar att 
undergräva samhälleliga förutsättningar är det väsentligt att som komplement ta fasta 
på faktorer som är mer lösningsorienterade och salutogena. Som praktiker bygga 
vidare på det som kan skapa önskade förhållanden och om än i liten skala stärka det 
friska och det som kan ge positiva effekter – är att föredra än att avvakta en 
förändring av seglivade och kraftfulla problematiska strukturer. Utifrån studiens 
empiriska material framkommer det att sociala arenor för möten mellan människor 
med olika bakgrund är ett exempel på en sådan lösningsorienterad faktor. Studiens 
resultat ger därför vidare implikationer för att det är väsentligt att utifrån kunskap om 
betydelsen av sociala nätverk utarbeta konkreta metoder som praktiker inom socialt 
arbete och andra välfärdstjänster kan tillämpa. Dessa metoder bör utvecklas av 
professionerna likväl som inom forskningen. Min förhoppning är att denna studie kan 
bidra med att bringa inspiration till detta.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka arbetsförmedlares erfarenheter av 
immigranters inträde på arbetsmarknaden i relation till deras sociala nätverk. Detta 
har skett genom att analysera arbetsförmedlares delgivna erfarenheter av 
arbetsmarknaden i relation till immigranter, den enskilde immigrantens kultur och 
traditioner likväl som arbetsmarknadens kultur och immigranters sociala nätverk. 
Genom att Bourdieu och Goffmans analysverktyg har anlagts och utgjort grunden vid 
analys och förståelse av det empiriska materialet har ett perspektivutbyte av 
arbetsförmedlares uttryckta erfarenheter av fenomen som omger immigranter 
behandlats. Detta har inneburit att förståelse har kunnat ges för samhälleliga fenomen 
i sociala system såsom utanförskap och förändringsbenägenhet hos individer, grupper 
och samhällssystem. Dock finns det betydligt fler och varierande uppfattningar om 
immigranter och deras inträde på arbetsmarknaden än vad som behandlats inom 
ramen för denna studie. Att studera ytterligare fält såsom arbetsmarknaden och 
arbetsgivares rekryteringsbeteende kan antas berika studiet av arbetsförmedlares 
erfarenheter av immigranters inträde på arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
Förfrågan om medverkan samt tillstånd till insamling av material för studie 
 
Uppsala                        Malin Johansson 
3 april 2015       Socionomprogrammet 

Sociologiska institutionen 
        Uppsala universitet 
        Box 624, 751 26 Uppsala 
 
Till chefen för Arbetsförmedlingen i kommun 
Namn 
 
Jag är en socionomstudent som har påbörjat mitt examensarbete om 15 högskolepoäng 
vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Mitt examensarbete avser 
behandla arbetsförmedlares erfarenheter av immigranters inträde på den svenska 
arbetsmarknaden i relation till enskilda immigranters sociala nätverk. Genom studien 
hoppas jag kunna utveckla kunskaper om hur arbetsförmedlare arbetar med immigranters 
inträde på den svenska arbetsmarknaden.  
 
För att få empiriskt material till studien vänder jag mig till Er på Arbetsförmedlingen i 
kommun med en förfrågan om tillstånd att genomföra studien vid Er verksamhet. Jag 
önskar samla in empiriskt material i form av intervjuer med fem arbetsförmedlare. 
Intervjuerna om cirka 45 minuter kommer att spelas in med diktafon för att sedan 
transkriberas och analyseras i relation till sociologiska teorier. 
 
Deltagandet bygger på frivillig basis för samtliga tjänstemän och kan närsomhelst och 
utan särskild förklaring avbrytas av dem själva. Det insamlade materialet kommer att 
förvaras så att endast jag och min handledare, Mayram Adjam har tillgång till det under 
arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras och anonymiseras. Särskilt samtycke 
kommer att inhämtas från samtliga deltagare. I fall någon person inte samtycker till 
deltagande i studien, kommer empiriskt material inte att användas från 
den eventuella kommunikation som skett med denne. 
 
Arbetsförmedlares erfarenheter är värdefulla i denna studie och kan bidra till en ökad 
förståelse av en angelägen samhällsfråga. Emotser ett svar från Er om medverkan i denna 
studie och vill uttrycka min tacksamhet för enskilda tjänstemäns och organisationens 
eventuella medverkan i denna studie. 
 
Du är välkommen att kontakta mig och min handledare, om det finns några frågetecken 
kring min studie. Jag kommer att kontakta dig i ärendet via telefon under mitten av vecka 
16 för vidare information samt få er Ert preliminära ställningstagande
till deltagande i denna studie.  
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Johansson 
Socionomstudent 
Telefon:  
E-post:  
 
Handledare: Mayram Adjam 
Adjunkt, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen 
Telefon, E-post: 
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Bilaga 2: Intervjuguide med arbetsförmedlare 
 
1. Samtalets syfte och sekretess 
Sociologisk studie vid Uppsala universitet – inhämta information om informanters inträde på 
arbetsmarknaden. Min roll: inhämta information genom öppna frågor som den enskilde 
utifrån sina erfarenheter försöker besvara. Inför analys – diktafon som möjliggör 
transkribering för att materialet sedan ska kunna analyseras. Avidentifieras. 
	  
2.  Bakgrund 
Arbetsförmedlingen – motivera genom studiens bakgrund. Presentera överskådligt 
”ämnescirkel” för samtalets områden att behandla. Samt meddela att jag är intresserad av 
deras erfarenheter som de bär med sig nu - specifika erfarenheter. Tiden för samtalet 45-60 
minuter.	   
	  	  
3. Presentation och inledning av intervjun 
3.1 Vad arbetar du med inom Arbetsförmedlingens verksamhet för immigranters inträde på 
arbetsmarknaden?  
 
4. Arbetsmarknaden  
4.1 Vad upplever du arbetsmarknaden har för utmaningar i förhållande till immigranter? Hur 
upplever du relationen mellan immigranter och arbetslivet?  
 
4.2 Vilka faktorer tycker du påverkar immigranter vid inträde på arbetsmarknaden?  
 
5. Den enskildes samt arbetsmarknadens kultur och traditioner  
5.1  Vilken uppfattning har du om betydelsen av personlig kultur i form av kläder, språk och 
vänners betydelse för inträde på den svenska arbetsmarknaden?  
 
5. 2 Sker det någon förändring på arbetsmarknaden att kunna ta emot människor med olika 
bakgrund, ser du något effektivt arbetssätt för att arbeta för detta? Är socialt nätverk detta?  
 
6. Sociala nätverk  
6.1 Vilken faktor har du upplevt utgöra den viktigaste för immigranters inträde på 
arbetsmarknaden? Vilken uppfattning har du om personliga kontakters betydelse för 
immigranters möjlighet att komma in på arbetsmarknaden? Vilken typ av personliga 
kontakter?  
 
6.2 Tänk på en situation där en immigrant kommit in på den svenska arbetsmarknaden, där 
arbetet med att integrera eller få immigranter vid tillträde på arbetsmarknaden – vilka faktorer 
var framgångsrika och ledde till inträde på arbetsmarknaden.  
 
7. Avrundning  
Finns det någonting som du skulle vilja tillägga eller fråga om innan vi avslutar intervjun?  
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Bilaga 3: Ämnescirkel – intervju med arbetsförmedlare 
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                        Bilaga 4: Kodschema 
 
                                   KODSCHEMA 
 
 
MENINGSENHETER Hög koncentration, ingen solidaritet mellan kommuner, 

utmaning, klumpar ihop individer, bristande insatser 

KOD Enskilda immigranters resurser synliggörs ej 

SUB-KATEGORI Avsaknad av mottagningsinsatser 

KATEGORI Samhällets oförmåga att integrera och tillvarata immigranters 
resurser 

TEMA Stigmatiserade samhällsstrategier 

	  
	  
MENINGSENHETER Behov av vägledning och orientering i det nya samhället, 

uppoffringar, motivation, driven, lätt att greppa sociala 
sammanhang, dokumenterade erfarenheter, språkkunskaper, 
grundläggande kännedom om språkkunskaper 

KOD Anpassningsbara individer en förutsättning, immigranterna bör 
utveckla sina referenspunkter och minnesbilder, grundläggande 
språkfärdigheter 

SUB-KATEGORI Immigranters underordning innebär förmågan att lämna tidigare 
sociala livsvärldar och förhållningssätt till förmån för eventuellt 
inträde i det svenska arbetslivet, hög tröskel 

KATEGORI Immigranter erhåller anställningsbarhet genom att anpassa sig 
till de krav som ställs inom arbetsmarknaden 

TEMA  Arbetsmarknaden som konformistiskt socialt fält 
 

	  
	  
MENINGSENHETER Sammanhängande grupp, språkproblem, sedvänjor, betungande, 

främmande, hot mot existerande kultur, svaga, utanför 

KOD Främmande individer, saknar inflytande i det svenska arbetslivet 

SUB-KATEGORI Samhällets föreställningar begränsar 

KATEGORI Immigranter andragörs till den osäkra arbetskraften 

TEMA Stigmatiserad arbetskraft 
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MENINGSENHETER Personliga möten stärker och ger förutsättningar och förstärker 

den enskildes möjligheter, arbetsgivare och arbetssökande bör 
ömsesidigt lära känna varandra, uppvisa inneboende egenskaper 
och styrkor är viktigt, kontaktytor viktiga, sociala nätverk 
öppnar arbetsmarknaden, kontakt verkar positivt, problematiskt 
för immigranter att knyta an till kontakter och kontaktnät 

KOD Avsaknad av differentierade kontaktytor, immigranter 
koncentreras till utanförskap, permanent utanförskap, betydande 
utveckling kan ske i möte mellan arbetsgivare och immigrant  

SUB-KATEGORI Sociala möten utvecklar arbetslivet 

KATEGORI Differentierade sociala möten i samhället motverkar 
arbetsmarknadens andragörande av immigranter och möjliggör 
att immigranter framträder som unika individer 

TEMA Sociala nätverk - möjlighet till påverkan och förändring av det 
sociala fältet 
 

	  
 
 
 
 
 


