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Sammanfattning 
Immigration har länge varit ett fenomen som förekommer runt om i världen. Trots att det är 
vanligt förekommande, betyder det inte att alla lyckas anpassa sig i sitt nya värdland. 
Värdländerna vidtar åtgärder för att dessa ska lyckas integrera sig både i värdlandets samhälle 
men även integrera sig på arbetsmarknaden. Trots detta förekommer det att migranterna istället 
väljer andra strategier för att lyckas integrera sig. Dessa är bland annat formella och informella 
metoder. Syftet med denna studie är därmed att undersöka och beskriva de olika strategier som 
migranterna nyttjar för att lyckas integrera sig på den svenska arbetsmarknaden. 
Undersökningen har två frågeställningar vilket följer; hur har migranterna gått tillväga för att 
integrera sig på den svenska arbetsmarknaden? och vilka skillnader finns det mellan 
migranternas tillvägagångssätt beroende på om de är anställda eller egenföretagande? Till 
undersökningens hjälp har två väsentliga teoretiker varit nyttiga för fenomenets problematik. 
Gordon (1964) och Diaz (1993) har bägge två utvecklat integrationsmodeller för vad en migrant 
behöver uppnå för att lyckas integrera sig både i värdlandets samhälle men även på 
arbetsmarknaden. Studien har varit en komparativ studie där två urvalsgrupper har undersökts 
och jämförts, anställda gentemot egenföretagare. Studien har utgått från en kvalitativ 
semistrukturerad intervjumetod med en fenomenologisk inriktning och därmed har 
respondenternas perspektiv varit viktigt att beakta. Undersökningens resultat visar på att det 
inte fanns några markanta skillnader mellan de två urvalsgrupperna, utan deras strategier på 
arbetsmarknaden har varit relativt lika. En trend bland respondenterna har varit att använda sig 
av den informella metoden, vilket syftar på använda sig av kontakter från sitt sociala nätverk. 
Det sociala nätverket har varit ett väsentligt verktyg både för de anställda men även 
egenföretagarna. De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att det är svårt att lyckas 
integrera sig till värdlandets samhälle men att lyckas integrera sig på arbetsmarknaden är lättare 
med hjälp av rätt verktyg. Den informella metoden som har varit mer förekommande bland 
migranterna, valdes av dessa eftersom den var mer lättillgänglig till skillnad från den formella 
metoden. Tidigare forskning ger vid handen att den informella metoden ofta väljs beroende på 
diskriminering på arbetsmarknaden. Till skillnad från tidigare forskning visar dock inte denna 
studie på någon tydlig koppling mellan diskriminering och migranternas val av metoder.  



 

Förord 
 
Det finns två rationella möjligheter till varför läsaren sitter just med denna undersökning. Den 
ena är att läsaren är tvungen till detta och den andra för att läsaren genuint är intresserad av 
detta fenomen. Vare sig saken, den ena eller andra, vill jag tacka er som läsare att ni tar er tid 
och läser min undersökning och jag hoppas på att denna kommer vara intressant för er. 
 
Jag vill även passa på att tacka alla som har varit till stor hjälp för mig under tiden jag skrev 
denna studie, vänner och familj som ständigt gett mig idéer och visat intresse för min 
undersökning. Jag skulle dock aldrig lyckats med detta utan all vägledning och råd från min 
handledare, Erik Ljungar och jag vill därmed visa min uppskattning på min tacksamhet med 
hjälp av denna undersökning. 
 
Till alla respondenter som frivilligt deltog i denna undersökning, tackar jag återigen och hoppas 
att denna studie visar sig vara intressant för er. Om det har förekommit missförstånd och brister 
inom empirin ber jag om ursäkt för detta och endast jag själv står ansvarig för detta. 
 
Andreas Nguyen  



 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING ...................................................................................................................... - 1 - 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ - 1 - 
1.1.1 Sveriges invandrarpolitik ............................................................................................... - 1 - 
1.1.2 Hur fungerar integration inom den svenska arbetsmarknaden? ..................................... - 2 - 

1.2 Syfte ................................................................................................................................... - 3 - 
1.2.1 Frågeställning ................................................................................................................ - 3 - 

1.3 Avgränsningsområde ......................................................................................................... - 3 - 
1.4 Begreppsdefinitioner .......................................................................................................... - 3 - 

1.4.1 Migrant .......................................................................................................................... - 3 - 
1.4.2 Diskriminering ............................................................................................................... - 3 - 

2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning .............................................................. - 5 - 
2.1 Vad är integration? ............................................................................................................. - 5 - 

2.1.1 Assimilation ................................................................................................................... - 5 - 
2.1.2 Diaz integrationsmodell ................................................................................................. - 6 - 

2.2 Socialt kapital ..................................................................................................................... - 7 - 
2.2.1 Kontaktbasen ................................................................................................................. - 8 - 
2.2.2 Ömsesidig relation ......................................................................................................... - 8 - 

2.3 Humankapital ..................................................................................................................... - 8 - 
2.3.1 Anställningsbarhet ......................................................................................................... - 8 - 

2.4 Migranter och den svenska arbetsmarknaden .................................................................... - 9 - 
2.5 Brister inom arbetsmarknadsintegrationen ........................................................................ - 9 - 
2.6 Teorier om migranters integration till samhället .............................................................. - 10 - 
2.7 Formell metod eller informell metod? ............................................................................. - 11 - 
2.8 Migranternas deltagande och exkludering ....................................................................... - 12 - 
2.9 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning ............................ - 13 - 

3 Metod ................................................................................................................................ - 15 - 
3.1.1 Metodval ...................................................................................................................... - 15 - 
3.1.2 Urval ............................................................................................................................ - 15 - 
3.1.3 Respondenter ............................................................................................................... - 16 - 

3.2 Tillvägagångssätt ............................................................................................................. - 16 - 
3.2.1 Datainsamling .............................................................................................................. - 17 - 
3.2.2 Bearbetning av datamaterial ........................................................................................ - 17 - 

3.3 Tillförlitlighet och äkthet ................................................................................................. - 18 - 
3.4 Etiska principer ................................................................................................................ - 19 - 
3.5 Metoddiskussion .............................................................................................................. - 19 - 

4 Resultat ............................................................................................................................. - 21 - 
4.1 Anställda .......................................................................................................................... - 21 - 

4.1.1 Fallstudie 1 .................................................................................................................. - 21 - 
4.1.2 Fallstudie 2 .................................................................................................................. - 22 - 
4.1.3 Fallstudie 3 .................................................................................................................. - 24 - 
4.1.4 Fallstudie 4 .................................................................................................................. - 25 - 
4.1.5 Gemensamma mönster ................................................................................................ - 26 - 

4.2 Egenföretagare ................................................................................................................. - 26 - 
4.2.1 Fallstudie 1 .................................................................................................................. - 26 - 
4.2.2 Fallstudie 2 .................................................................................................................. - 27 - 
4.2.3 Fallstudie 3 .................................................................................................................. - 28 - 
4.2.4 Gemensamma mönster ................................................................................................ - 29 - 

5 Diskussion ........................................................................................................................ - 31 - 
5.1 Arbetsplatsen betydelse på arbetsmarknaden................................................................... - 31 - 
5.2 Det sociala nätverket ........................................................................................................ - 32 - 
5.3 Diskriminering på arbetsmarknaden ................................................................................ - 33 - 
5.4 Egenföretagare och deltidsjobb ........................................................................................ - 34 - 
5.5 Bostadssegregation .......................................................................................................... - 35 - 



 

5.6 Integration i samhället ...................................................................................................... - 35 - 
5.7 Vart är hemma? ................................................................................................................ - 37 - 

6 Slutsats .............................................................................................................................. - 39 - 
6.1 Framtida forskning ........................................................................................................... - 40 - 

7 Litteraturförteckning ......................................................................................................... - 41 - 
8 Bilagor .............................................................................................................................. - 43 - 

8.1 Intervjuguide för anställda ............................................................................................... - 43 - 
8.2 Intervjuguide för egenföretagare ...................................................................................... - 44 - 

 
 
 



 

- 1 - 
 

1 INLEDNING 
Immigration är ett fenomen som sedan länge har förekommit väldigt ofta i omvärlden. Sverige 
är inget undantag, utan har haft immigranter under en väldigt lång period. Varför folk väljer att 
migrera till ett annat land har varierande anledningar. De kanske vill skapa bättre förutsättningar 
för sina barn, det kanske har varit en drivande dröm sedan länge. De kanske var tvungna att 
flytta till ett annat land på grund av politiska omständigheter, krig och mycket annat. 
Anledningarna är nästan oändliga men hur fungerar det när de väl kommer till ett annat land? 
Att flytta till ett annat land leder nästan alltid till att det uppstår svårigheter för dessa individer. 
Rasism, diskriminering, boendesegregering eller även försöken att få ett arbete, är olika 
problem som en migrant stöter på. Vad bidrar ett land som Sverige till migranter för att dessa 
ska lyckas integrera sig i det svenska samhället? 
 
Integration är idag ett omdiskuterat ämne. Begreppet är mångfacetterat och kan ha flera olika 
dimensioner som behandlar detta fenomen, men alla är inte uteslutande från varandra. Många 
dimensioner kan sammanfogas för att bidra till en bättre förståelse av fenomenet. En av dessa, 
är integrationen på arbetsmarknaden. Denna dimension omfattar olika metoder på hur man kan 
lyckas integrera sig som migrant. Att en migrant kan bli en del av samhället och räknas som en 
tillgång istället för en börda, är mål som både migranterna och staten strävar efter. Hur ska 
dessa migranter lyckas integrera sig på den svenska arbetsmarknaden? Studien kommer utefter 
denna fråga, fokusera på att analysera olika strategier och metoder som används bland 
migranterna och hur dessa har lyckats integreras på den svenska arbetsmarknaden. 

1.1 Bakgrund 
Studien behandlar begreppet integration och varför detta är viktigt för att förstå migranters 
situation på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom Sverige ständigt får nya migranter av olika 
anledningar, gäller det att Sverige även kan underlätta deras integration på arbetsmarknaden så 
smidigt som möjligt. Studien behandlar just begreppet integration eftersom sedan 1980-talet 
har arbetslösheten i Sverige varit relativt hög bland utrikes födda. Sverige lyfts ofta fram som 
ett föredömesland gällande invandrarpolitiken och dess implementering av integration bland 
migranter. Trots detta, tar det längre tid för migranter att etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden i jämförelse med andra länder inom EU. En möjlig orsak till detta beror på att 
Sverige har tagit emot fler flyktingar och asylsökande migranter än vad andra EU-länder har 
gjort. Detta har lett till en markant skillnad mellan antalet sysselsatta hos inrikes- och utrikes 
födda personer på cirka 14 procentenheter. Med andra ord har migranter en sämre ställning på 
arbetsmarknaden och därmed kan det finnas ett behov av att analysera deras möjligheter till att 
integreras på den svenska arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen 2016). 

1.1.1 Sveriges invandrarpolitik 
Sveriges invandrarpolitik har under de senaste decennierna haft en stor påverkan på hur svenska 
myndigheter ser ut idag. Myndigheter som Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket har varit 
tvungna att ändra sin verksamhet, för att anpassa sig till Sveriges nuvarande immigration. Detta 
har även lett till att privata organisationer som utövar volontärarbete, blivit allt vanligare, just 
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på grund av invandrarpolitiken så som den är utformad och verkställd idag. Hur har 
invandrarpolitiken utvecklats genom tiderna? 
 
Mellan 1954 till 1972 hade möjligheten för utländska medborgare att arbeta inom svenska 
gränser utökats. Majoriteten av de som kom till Sverige under denna period var från Finland, 
som tillhörde den gemensamma nordiska arbetsmarknaden som syftade till att nordiska 
medborgare kunde flytta runt inom andra nordiska länder. Dock öppnades gränserna ytterligare 
och migranter från andra länder utanför Norden kunde söka arbetstillstånd. Under åren 1967 
och 1968 så reformerades invandringspolitiken och här tog den två olika riktningar. Dels skedde 
en utökning av migranters rättigheter och samtidigt så infördes det olika restriktioner på intaget 
av arbetskraftsmigranter (Frank 2017).   
 
Arbetskraftsinvandringsperioden upphörde år 1972 och detta gav fackliga organisationer ett 
större inflytande gällande arbetstillståndsansökningar. Detta syftade på att fackförbund 
tillsammans med arbetsgivarorganisationer kunde yttra sig om arbetstillståndsansökningar 
skulle genomgås eller avslås (Frank 2017). År 1994 gick Sverige med i EU/EES (Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet) och därmed även in i den fria rörligheten mellan 
medlemsländerna. Till skillnad från andra länder så var arbetskraftsinvandringen lägre i Sverige 
och inte förrän 2008 så reformerades den svenska invandringspolitiken som syftade på att öka 
arbetskraftsinvandringen från länder som ligger utanför EU/EES. Reformen som infördes 2008 
av den borgerliga regeringen, syftade till att arbetsgivaren skulle få en större roll gällande 
övervakningen av migranter. Detta syftade på att arbetsgivaren hade mer kontroll över att 
rekrytera arbetskraft utefter behov, men samtidigt att de hade mer ansvar för deras rekryterade 
gästarbetare (Frank 2017). 

1.1.2 Hur fungerar integration inom den svenska arbetsmarknaden? 
Från politiskt håll, har integration på arbetsmarknaden blivit alltmer viktig på grund av att det 
har varit fler asylsökande i Sverige de senaste åren. En välfungerande integrationsplan och 
system har länge varit en utmaning för Sverige och något som Sverige fortfarande strävar efter. 
Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) har lyckats identifiera 10 
områden som belyser integrationens utmaningar: 
 

1. “Erbjuda aktiviteter och integrationsinsatser så tidigt som möjligt till asylsökanden. 
2. Förenkla inträdet på arbetsmarknaden för asylsökanden. 
3. Ta hänsyn till lokala arbetsmarknader vid bosättning. 
4. Arbeta med att ta tillvara på invandrares kompetenser och arbetslivserfarenhet. 
5. Ta hänsyn till att gruppen av invandrare är heterogen och utveckla individuella insatser. 
6. Identifiera hälsotillståndet tidigt och erbjuda relevant stöd. 
7. Utveckla stöd och riktade program till ensamkommande flyktingbarn. 
8. Samarbeta med det civila samhället för att integrera flyktingar. 
9. Främja likvärdighet i tillgången på integrationsinsatser mellan länder. 
10. Se över möjligheterna att erbjuda en mer långsiktigt utvecklingsplan för de med stort 

utbildningsbehov.” 
(Arbetsförmedlingen 2016, s. 14). 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera de olika metoder och strategier 
som nyttjas av sju migranter som lyckats integrera sig på den svenska arbetsmarknaden. 
Undersökningen kommer att fokusera på migranter som är utrikes födda inom utomeuropeiska 
länder. 

1.2.1 Frågeställning 
• Vilka metoder eller strategier har migranterna använt sig av för att integreras på den 

svenska arbetsmarknaden? 
• Vilka skillnader finns det mellan migranternas tillvägagångssätt beroende på om de är 

anställda eller egenföretagande? 

1.3 Avgränsningsområde 
Det finns flera studier som behandlar både integration och sysselsättningsgrad bland migranter 
som kommer till Sverige. Dessa studier väljer vanligtvis att inkludera européer inom deras 
studier vilket jag kommer att avgränsa mig från. Eftersom utomeuropéer har det generellt 
svårare att både integreras i det svenska samhället men även på arbetsmarknaden, finns det stort 
behov att analysera deras motiv till varför de arbetar i Sverige och hur de lyckades få tag på sin 
anställning. Eftersom undersökningen behandlar migranter som redan är integrerade på 
arbetsmarknaden, är det viktigt att undersökningen avgränsar sig till utomeuropéer som för 
närvarande arbetar som anställda eller egenföretagare. Detta syftar på att undersökningen inte 
kommer att inkludera migranter som är studerande eller arbetslösa. Det finns forskning som 
även behandlar genusdimensionen och dess påverkan på arbetsmarknaden. Jag väljer däremot 
att inte beakta denna dimension eftersom studien är tänkt att jämföra anställda och 
egenföretagare. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 

1.4.1 Migrant 
Denna terminologi är väldigt besvärlig eftersom det kan vara kränkande eller nedsättande att 
kalla någon för till exempel invandrare. Undersökningen kommer därmed att beteckna dessa 
som migranter eller även utrikes födda. Det är även viktigt att ta hänsyn till att studien behandlar 
personer som är utrikes födda och har immigrerat till Sverige och inte bara har en annan etnicitet 
som begreppet invandrare vanligtvis syftar på. Eftersom migranter både hänvisar till 
immigranter och emigranter kan det vara svårt att skilja på dessa. Under dessa tillfällen kommer 
jag att specificera dessa som immigranter. Begreppet invandrare kommer bara att förekomma 
under intervjun och detta från intervjuobjektens perspektiv. 

1.4.2 Diskriminering 
Diskriminering är ett mångfacetterat begrepp som har flera olika betydelser eller dimensioner 
som är relaterade till varandra. De enda dimensioner som jag kommer att särskilja är utifrån 
Sjögren & Zenous (2007) forskning där det görs en åtskillnad mellan ren diskriminering och 
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statistisk diskriminering. Ren diskriminering syftar på en form av nedvärdering av migrantens 
humankapital och individens etniska bakgrund. Statistisk diskriminering bygger på bristfällig 
information av individens produktivitet och leder vanligtvis till att flera personer inom samma 
etniska tillhörighet generaliseras (Sjögren & Zenou 2007).  
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I teoriavsnittet och tidigare forskning, presenteras olika teorier och faktorer som kan ha 
betydelse för integration på arbetsmarknaden. Avsnittet kommer att behandla två större 
modeller av Gordon (1964) och Diaz (1993) och hur dessa modeller förhåller sig till 
migranternas integrering till det svenska samhället och arbetsmarknaden. Därefter kommer två 
kapitalformer att presenteras i syfte till att ge mer förståelse för tidigare forskning. Den tidigare 
forskningen behandlar forskning som har studerat olika metoder eller möjligheter för att 
förbättra migranternas ställning på den svenska arbetsmarknaden. 

2.1 Vad är integration? 
De svenska integrationsmålen syftar till att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter. Integration kan omfatta flera olika sociala samhällsområden men i mitt fall berör 
det bara arbetsmarknaden. Dock består inte integration av bara arbetsmarknadsförhållanden, 
utan det är en flerdimensionell process som sammanfogar flera sociala förhållanden för att 
uppnå integration på arbetsmarknaden. Samtidigt som det är en samhällsprocess, så är det även 
en individprocess, där även individens drivkrafter står i fokus (Arbetsförmedlingen 2016, s. 10-
11). Det är viktigt att studien inte strävar bort mot andra dimensioner, utan hellre fokuserar på 
integration på arbetsmarknaden. Detta eftersom studiens syfte är att beskriva de olika strategier 
som migranterna nyttjat för att integreras på den svenska arbetsmarknaden. Dock är ingen 
dimension uteslutande och dessa samspelar med varandra, därmed kan det vara viktigt att även 
ta fram aspekter avseende social integration, eftersom denna dimension är den grundläggande 
dimensionen till integration på arbetsmarknaden. Jag kommer därmed framhäva två olika 
teorimodeller som behandlar integration: Gordons assimileringsmodell (1964) och Diazs 
integrationsmodell (1993). 

2.1.1 Assimilation 
Hur kommer det sig att det finns etnisk mångfald runt om i världen? Vad händer egentligen när 
folk “möts”? Dessa två frågor ställer Gordon (1964) när han försöker beskriva begreppet 
“assimilation”. Dessa olika “möten” uppkommer förmodligen under kolonialt erövrande, krig 
och militär ockupation inom underutvecklade länder som har lett till migration till värdländerna. 
Migration sker antingen frivilligt eller genom tvång, vilket oftast kan associeras med “human 
trafficking” eller flyktingar från krigsdrabbade länder. Sociologer och socialantropologer har 
valt att beskriva processen och resultatet av etniska “möten” som tidigare nämnts för 
assimilation eller ackulturation.  
 
Varför är assimilation viktigt? En tidig definition av begreppet, given av Robert Park och Ernest 
Burgess syftade på: 
 

“Assimilation is a process of interpenetration and fusion in which persons and groups 
acquire the memories, sentiments and attitudes of other persons or groups and, by 
sharing their experience and history, and incorporated with them in a common cultural 
life” (Park & Burgess, s. 735, se. Gordon, 1964, s. 62) 
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Översiktligt syftar detta på en gemensam fusion där personer och grupper delar med sig av 
minnen, attityder, erfarenhet och historia med andra personer och grupper och sedan delar med 
sig ett gemensamt kulturellt liv. Begreppet har dock utvecklats efter att flera sociala aspekter 
har sammanfallit vilket har givit assimilation en ny definition: 
 

“Assimilation is the name given to the process or processes by which peoples of diverse 
racial origins and different cultural heritages, occupying a common territory, achieve 
a cultural solidarity sufficient at least to sustain a national existence” (Park 1930, se. 
Gordon, 1964, s. 63) 

 
Med detta syftar Park på att en migrant kan anses vara assimilerad i ett land så fort denna person 
förvärvar språket och sociala ritualer inom samhället utan att bli drabbad av diskriminering 
ekonomiskt, politiskt eller inom det vardagliga livet. Med andra ord, när en migrant anses känna 
en gemenskap med landet. 
 
Hur kan en migrant anses känna gemenskap med det land denna person har migrerat sig till? 
Gordon (1964) beskriver denna assimilationsprocess utifrån de amerikanska förhållandena i 
USA under 1960-talet. Han väljer att förtydliga processen utifrån sju viktiga steg och dessa är 
den kulturella assimilationen, som syftar på att migranter bör förändra eller anpassa sina 
kulturella mönster till de inrikes föddas kulturella mönster. Strukturell assimilation, vilket 
innebär att migranterna lyckats integrera sig till de inrikes föddas sociala nätverk och 
institutioner eller sociala strukturer. Äktenskaplig assimilation, om migranterna har gift sig eller 
fått barn med en inrikes född. Identifikationsassimilation, när en migrant har utvecklat eller 
förvärvat en liknande identitet som de inrikes födda. Receptionell attitydassimilation, när de 
uppnått en milstolpe där de inte längre upplever diskriminerande tillfällen. Receptionell 
beteendeassimilation, ytterligare en milstolpe där de inte längre upplever fördomar och den 
sista, politisk assimilation, att migranter inte lyfter upp sina egna krav som kan orsaka problem 
eller irritation bland de inrikes föddas offentliga och politiska liv (Gordon 1964, s. 70). 
 
Assimilation har en betydelse för hur migranter integreras inom samhället och är inte lika 
avgörande för integration på arbetsmarknaden. Dock som tidigare nämnts, bör ingen dimension 
uteslutas eftersom dessa samspelar med varandra. Därmed är det viktigt att framhäva Gordons 
teori inom senare diskussion. 

2.1.2 Diaz integrationsmodell 
Varför uppkommer det problem avseende integration? Diaz (1993) syftar på att migranternas 
integration i samhället har varit ett ständigt problem inom historien och att det än idag finns 
problem. Han påpekar att migranternas position i samhället vanligtvis brukar vara nedvärderad 
och att deras levnadsstandard generellt är sämre än för etniskt svenska personer. Diaz (1993) 
syftar på att deras egna engagemang att integrera sig i samhället har varit relativt lågt och detta 
beror på olika faktorer, att de inte skapar sociala nätverk med etniska svenskar eller deltar i 
politiska institutioner genom valdeltagande. Det finns en tendens att migranter oftast har en 
lägre position på arbetsmarknaden och inte upptar chefspositioner inom större företag vilket 



 

- 7 - 
 

därav ger dem en lägre position inom samhället. Han hävdar därmed att migranter som kommer 
till Sverige bör eller måste bli aktiva deltagare inom samhället för att uppnå en högre position 
inom både arbetsmarknaden och samhällslivet. Han delar upp integrationen i tre olika 
dimensioner: strukturell integration, social integration och politisk integration (Diaz 1993, s. 1-
10). 
 
Den strukturella integrationen innefattar både en migrants ekonomiska- och arbetsförhållanden 
och hur dessa dimensioner påverkar deras integration i samhället. En migrants position på 
arbetsmarknaden påverkar även hur denne kan integreras i samhället. Diaz (1993) syftar på att 
tidigare forskning har visat att första generationens migranter tenderar att ha sämre position på 
arbetsmarknaden i jämförelse med etnisk svenska personer, samtidigt som deras ingångslön är 
mycket lägre än förväntat (Diaz 1993, s. 78-82). Han framhåller att en påverkande faktor till att 
förbättra sin position på arbetsmarknaden är genom humankapital. Detta genom att migranten 
försöker göra sig själv mer anställningsbar. Lyckas denne få ett arbete med en högre position, 
leder detta till att hens integration i samhället underlättas (Diaz 1993, 120-121). 
 
Den sociala integrationen syftar på migranternas avsikt att vara mer aktivt socialt deltagande. 
Att bygga upp en samhörighet, socialt nätverk och sociala relationer med etnisk svenska 
personer har varit det svåraste bland migranter att uppnå men är samtidigt en av de mest 
väsentliga dimensionerna för att kunna integreras i det svenska samhället. Diaz (1993) syftar 
på att lyckas skapa relationer med etnisk svenska personer kan vara en av de mest framgångsrika 
möjligheterna till att integreras i det svenska samhället. Migranter som har ett socialt nätverk 
bestående av svenskar har större chans att bli integrerade i det svenska samhället. Han påstår 
dock att den bästa möjligheten till integration är genom blandäktenskap. Att migranter gifter 
sig med en etnisk svensk har enligt tidigare forskning lett till en smidigare integration i det 
svenska samhället (Diaz 1993, s. 125-127). Den politiska integrationen syftar på 
medborgarskap och politiska rättigheter. Detta syftar på migranternas möjlighet att stanna kvar 
i landet under en viss tid för att senare få ansöka om medborgarskap för att få ut de möjliga 
rättigheter som kan vara nödvändiga till deras integration. Medborgarskapet är därmed en 
milstolpe för migranter som dessa behöver uppnå, men inte kan skynda på (Diaz 1993, s. 165, 
171). 

2.2 Socialt kapital 
Det är brukligt att nämna att det finns två olika kapital som människor investerar i för att 
integreras på arbetsmarknaden. Dessa kapitalformer utifrån nationalekonomiska och 
sociologiska perspektiv, påpekas vara humankapital och socialt kapital. I omfattande mening 
är humankapital: utbildning och arbetserfarenhet och socialt kapital: kontaktnät med andra 
människor. Enligt Tibajev (2016) har utrikes födda migranter ett sämre arbetsmarknadsläge på 
grund av lågt landspecifikt kapital relaterat till kultur och historia som samtidigt har att göra 
med bristande kunskap i det svenska språket. Dock kommer både deras utbildning och 
kunskaper i det svenska språket att utvecklas med tiden. Tillsvidare kommer migranterna in på 
arbetsmarknaden med hjälp av sitt sociala nätverk (socialt kapital) (Tibajev 2016, s. 8). Med 
socialt kapital syftar Eriksson (2017, s. 21) på allt som håller ett samhälle samman. Han 
tydliggör begreppet med hjälp av ett par nyckelord, ömsesidighet, förtroende, samarbete och 



 

- 8 - 
 

socialt nätverk. Två viktiga parametrar för integration med hjälp av socialt kapital har att göra 
med en individs möjligheter i förhållande till dennes sociala nätverk. De två viktiga 
parametrarna här är antalet kontakter och individens förtroende för dessa. 

2.2.1 Kontaktbasen 
Inom kontaktbasen fokuserar en migrant mycket på att skapa ett nätverk med många kontakter 
samtidigt som individen utvecklar detta genom att skapa förtroende för varje kontakt. Eriksson 
(2017, s. 22) påpekar att det finns en utmaning för varje migrant att skapa sitt egna nätverk. Ett 
misstag kan leda till sämre ömsesidighet och att tilliten till varandra försvinner. Därmed 
förekommer det bland annat mer frekvent att sociala nätverk utvecklas utifrån etnicitet eller 
samhörighet. En migrant har lättare att bygga upp ett nätverk med individer från sitt hemland 
och detta på grund av en kedjemigration. Detta syftar på att om en eller flera migranter från 
samma land migrerar till ett annat land, tenderar flera med samma ursprung att senare följa efter 
(Eriksson 2017, s. 22, Ljungar 2007, s. 40). 

2.2.2 Ömsesidig relation 
Eriksson (2017, s. 22) teoretiserar kring ömsesidig relation med hjälp av två centrala begrepp, 
vertikala och horisontella relationer. Den vertikala relationen baseras på två parter, en 
överordnad och en underordnad. Erikssons (2017, s. 23) exempel syftar på en hjälpare och en 
som blir hjälpt. Relationen saknar därmed en formell ömsesidighet och det kan därmed leda till 
att en hjälpare utnyttjas vilket leder till en sämre fungerande relation. Inom den horisontella 
relationen betraktar kontakterna varandra som likvärdiga där båda har ett ömsesidigt intresse 
av varandra. Här finns det ingen överordnad och underordnad. Båda har liknande villkor 
(Eriksson 2017, s. 24). 

2.3 Humankapital 
Det andra viktiga kapitalet som människor investerar i är humankapital. Detta kapital behandlar 
en individs utbildning och arbetserfarenheter. Eriksson (2017, s. 25) syftar på att humankapital 
är ett begrepp som förklarar en individs förmåga och möjligheter som kan utnyttjas på 
arbetsmarknaden. Han tydliggör begreppet med hjälp av ett par nyckelord, dvs.  kunskaper, 
färdigheter, förmågor, erfarenheter, utbildning och omdöme. Det är viktigt att inte missta 
begreppet för människovärde, utan hellre en individs förmåga att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Precis som fallet är hos en rad andra forskare, kommer jag att komplettera andra begrepp, bland 
annat anställningsbarhet. 

2.3.1 Anställningsbarhet 
Anställningsbarhet har varit ett vanligt begrepp som nyttjas inom den politiska debatten. Det 
har frekvent använts för att beskriva utbildnings- och/eller arbetsmarknadspolitiken. Det är 
därmed viktigt att koppla ihop de två begreppen “utbildning” och “arbete” som centrala 
variabler. Leder utbildning till att individen blir anställningsbar eller inte (Fejes & Berglund 
2009, s. 11-12)? 
 
Enligt Eriksson (2017) är det viktigt för migranter att utbilda sig. Kommer en arbetsgivare att 
anställa någon som inte kan svenska? Nuförtiden krävs det nästan inom alla yrken, att man kan 
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grundläggande svenska både i tal och skrift. Om en migrant lyckas komplettera sin utbildning, 
samt därigenom utvecklar sina språkförmågor, ökar dennes möjlighet att bli anställningsbar 
(Eriksson 2017, s. 26). 
 
Håkansson, Isidorsson & Kantelius (2012) diskuterar om anställningsbarhet bör ses på 
individnivå eller organisationsnivå. På individnivå syftar detta på en individs eget ansvar att 
integrera sig på arbetsmarknaden genom att utbilda sig eller utveckla sina erfarenheter. 
Organisationsnivå syftar på staten och organisationers ansvar att möjliggöra integrationen för 
individer på arbetsmarknaden. Fejes & Berglund (2009) påpekar dock att anställningsbarhet har 
utvecklats som begrepp och att det idag avser både individens samt organisationernas ansvar 
att möjliggöra potentiell integration på arbetsmarknaden (Fejes & Berglund 2009, s. 19). 

2.4 Migranter och den svenska arbetsmarknaden 
Enligt Ekberg (2012) har integrationen av migranter på svensk arbetsmarknad varit relativt låg 
under de senaste decennierna. Han försöker i sin studie beskriva den kortsiktiga försämringen 
av migranters sysselsättningsläge. Flera studier har sedan tidigare visat på att 
sysselsättningsläget för migranter har varit relativt bra fram till 1980-talet, men att deras 
position på arbetsmarknaden kort därpå blev sämre trots högkonjunkturen. Ekberg (2012) 
nämner olika möjliga förklaringar till detta, bland annat genom diskriminering (mot den 
växande populationen av utomeuropeiska migranter), övergången från arbetskraftsinvandring 
till flyktinginvandring, misstag inom den svenska integrationspolitiken och 
nationalekonomiska problem som lett till större krav inom utbildning och landsspecifika 
kunskaper som kultur och språk. Detta kan även kopplas till de individuella kraven på 
arbetsmarknaden, dvs. kraven på humankapital, som tidigare nämnts av Tibajev (2016). 
 
Ekberg (2012) jämför vidare hur sysselsättningsgraden ser ut bland utrikes födda utifrån två 
kategorier, födda i Europa och utomeuropéer. Till de personer som är födda inom Europa, har 
sysselsättningsgraden varit relativt lika och har inte förändrats genom decennierna. Bland 
utomeuropéer har sysselsättningsgraden varit relativt låg. Skillnaden mellan utrikes födda i 
Europa och utomeuropéer ligger på cirka 15 procent. Ekberg (2012) förklarar att detta kan bero 
på lågkonjunkturen som drabbade produktionsindustrin och att migranter var starkt 
överrepresenterade inom denna sektor. Trots detta, förklarar detta inte varför utomeuropéer 
drabbades så hårt i jämförelse med inrikes födda och europeiskt födda migranter. Ekberg (2012) 
nämner dock en annan möjlig faktor som kan ha påverkat sysselsättningsgraden och detta var 
bland annat diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden. Enligt statistik presenterat av 
Ekberg (2012), är det möjligt att diskriminering ökar under lågkonjunktur eftersom företag och 
bolag hellre vill investera i inrikes födda personer med bättre kunskap och erfarenhet. Om denna 
statistik verkligen stämmer, kan det även förklara varför utomeuropéer blir utsatta för en sådan 
låg sysselsättningsgrad och varför de inte har kunnat förbättra sin position på den svenska 
arbetsmarknaden. 

2.5 Brister inom arbetsmarknadsintegrationen 
Tibajev (2016) accentuerar olika problem som förekommer på den svenska arbetsmarknaden. 
Han förklarar att detta kan bero på integrationspolitiken men även att individen utsätts för 
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diskriminering på grund av sin egen bristande anställningsbarhet. Anställningsbarhet är 
beroende av tillgången på humankapital, vilket syftar på individens egna möjligheter att träda 
in på arbetsmarknaden. Han finner en kausalitet mellan förekomsten av diskriminering och 
egenföretagande bland utrikes födda. De migranter som startar sitt egna företag, har oftast 
upplevt någon form av diskriminering på arbetsmarknaden. Han nämner ett par åtgärder som 
han anser kan bidra till en bättre och enklare integration på den svenska arbetsmarknaden. 
 
Tibajev (2016) nämner att den viktigaste faktorn som bidrar till integration på arbetsmarknaden 
är individens humankapital och detta syftar på att migranten bör fokusera mer på utbildning 
eller kompletterande utbildning. Enligt statistik finner han att en stor grupp migranter är väldigt 
lågutbildade och detta kan antas bidra till den bristande integrationen på den svenska 
arbetsmarknaden. Det förekommer att migranter inte har en utbildning på grund- och 
gymnasienivå och därmed anser han att dessa åtminstone borde komplettera sina studier. 
Samtidigt påpekar han att bostadssegregationen inte påverkar integrationen, utan anser att 
migranter bör försöka flytta till regioner med goda arbetsmarknader. Att bo inom ett segregerat 
område men samtidigt ha väldigt nära till sitt jobb, är en möjlig strategi till en snabbare 
arbetsmarknadsetablering. 
 
Samtidigt påpekar Tibajev (2016) att socialt kapital är lika viktigt som humankapital och att 
migranterna bör utveckla sina sociala nätverk men inte bland sina landsmän, utan hellre bland 
inrikes födda. Detta eftersom att språkkunskap och färdigheter anses vara kulturella praktiker 
med vars hjälp kontakt etableras med inrikes födda personer, och därigenom utvecklas 
migranternas humankapital. Tibajev (2016) anser att egenföretagande inte är den optimala 
lösningen på arbetsmarknadsproblemen. Detta beror på att majoriteten av alla egenföretagare 
vanligtvis inte får en stabil inkomst och därmed kommer många antingen vara tvungna att jobba 
deltidsjobb vid sidan av eller att de eventuellt blir arbetslösa igen (Tibajev 2016). 

2.6 Teorier om migranters integration till samhället 
Sjögren & Zenou (2007) analyserar den svenska integrationsproblematiken och hur 
diskriminering, sociala nätverk och normbildning påverkar migranters integration på 
arbetsmarknaden. Ett viktigt begrepp som författarna väljer att diskutera, är humankapital och 
hur detta leder till integration på arbetsmarknaden. Till skillnad från Tibajev (2016) och 
Eriksson (2017) anser Sjögren & Zenou (2007) att socialt kapital egentligen är en tillgång 
kopplat till humankapitalet och inte är ett eget fenomen. Sjögren & Zenou (2007) hävdar att 
tillgången på humankapital är en viktig faktor för migranternas integration på arbetsmarknaden 
och att en utrikes född, redan har generellt svagare ställning till skillnad från inrikes födda. 
Författarna lyfter fram två olika förklaringsmodeller till detta. Den första är ren diskriminering 
och syftar på att en form av nedvärdering av migranternas humankapital kopplad till deras 
etniska bakgrund. Den andra är statistisk diskriminering och bygger på bristfällig information 
av individens produktivitet. Denna typ av diskriminering kan leda till att flera personer med 
samma etniska eller kulturella tillhörighet generaliseras. Sjögren & Zenou (2007) påpekar dock 
att statistisk diskriminering inte bara påverkar migranter, utan detta är en generell process för 
arbetsgivaren att kontrollera alla arbetssökandes produktivitet. 
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Sjögren & Zenou (2007) betonar vikten av sociala nätverk för migranterna och hur stor 
betydelse detta har för att finna ett jobb. De spekulerar att sociala nätverk snabbt kan förmedla 
viktig information till andra och därmed blir det ett mer pålitligt sökverktyg för jobb eftersom 
dessa nätverk agerar som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare. Trots att en 
arbetssökande inte har arbetserfarenhet eller referenser, kan kontakter från sociala nätverk 
hänvisa arbetssökande till arbetsgivare. Författarna hänvisar dock till Calvó-Armengol & 
Jacksons (2004, se. Sjögren & Zenou 2007, s. 25) modell på hur tillgången på sociala nätverk 
på lång sikt kan leda till positiv korrelation i sysselsättningsgrad mellan migranter, eftersom 
desto fler som får tillgång till information, desto större chans är det att information nås fram. 
På kort sikt blir det dock konkurrens mellan alla individer inom samma sociala nätverk och 
korrelationen blir därmed negativ i förhållande till jobbchanser. 
 
För att förstärka sin egen arbetsmöjlighet, påpekar Sjögren & Zenou (2007) att migranter bör 
flytta till områden där det finns större möjligheter till arbete. Tendensen att bli diskriminerade 
och hänvisade till segregerade områden där hög arbetslöshet följer, leder till svagare länkar 
inom de sociala nätverken. Här gäller det att organisationer agerar som substitut för dessa 
nätverk så att migranter och arbetssökande som har en svag länk, kan få betydligt större 
möjligheter till arbete. 

2.7 Formell metod eller informell metod? 
Behtoui (2008) analyserar migranternas olika strategier på den svenska arbetsmarknaden. Hon 
uppmärksammar tre vanliga metoder till att finna ett arbete: 
 

• Formella metoder, där en arbetssökande använder sig av förmedlare, privata och 
offentliga samt annonser i tidningar, journaler och via internet. 

• Informella metoder, vilket motsvarar sociala nätverk och kontakter. En individs sociala 
nätverk spelar roll till arbetssökandet, där individen etablerar arbetsrelationer med hjälp 
av bekanta, vänner och familj. 

• Direkt närmande, där direkt kontakt med ett företag etableras genom att personligen gå 
dit eller skicka CV. Det har varit debatter om denna metod anses vara en formell metod. 

 
Hon jämför de utrikes föddas tre möjligheter till att integreras på arbetsmarknaden och finner 
att en vanligt förekommande metod, är genom socialt nätverk, det vill säga den informella 
metoden. Bekanta, vänner eller familjer matchar individen till arbetsgivare trots den väldigt 
reglerade arbetsmarknaden. Trots detta, enligt resultat, förekommer informella metoder mer 
frekvent bland inrikes födda i jämförelse med utrikes födda personer. Samtidigt är lönen 
vanligtvis högre inom jobb, funna genom informella metoder i jämförelse med andra metoder. 
Behtoui (2008) resonerar utifrån Zetterbergs, (1994, se. Behtoui 2008 s. 424) att detta kan ha 
att göra med att informella metoder är vanligare inom privat sektor där lönen är generellt högre 
jämfört med offentlig sektor. Därmed leder detta till en högre lön, bland individer som söker 
jobb med hjälp av informella metoder eftersom det är lättare att kringgå formella sökkanaler i 
privat sektor till skillnad från offentlig sektor. 
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Behtoui (2008) argumenterar varför inrikes födda mer frekvent använder sig av informella 
metoder, alltså sociala nätverk och kontakter, vilket kan bero på att de har ett generellt större 
nätverk i jämförelse med utrikes födda. Detta syftar på att en inrikes född som har bott i landet 
hela sitt liv, har byggt upp sitt nätverk under sin uppväxt medan utrikes födda som har ett 
nätverk i sitt hemland, förlorar detta när hen flyttar till ett annat land. Därmed kommer 
migranten att inneha en begränsad mängd kontakter inom de svenska gränserna och nyttjandet 
till informella metoder minskar. Bortsett från att inrikes födda personer mer frekvent använder 
sig av informella metoder, förekommer informella metoder mer under en stram arbetsmarknad. 
Orsaken till detta är att när det finns ett litet utbud på anställningar på arbetsmarknaden, tvingas 
individer att utnyttja informella metoder för att hitta ett jobb, vitt eller svart arbete. Detta kan 
bero på att det ej finns tillräckligt med jobb för alla eller att ekonomin håller på att försämras 
och därmed påverkas de utrikes födda främst (Behtoui 2008). 

2.8 Migranternas deltagande och exkludering 
Hjerm (2009) har som avsikt i en studie att beskriva de utrikes föddas situation på den svenska 
arbetsmarknaden. Han hänvisar till olika resultat som visar på att migranter generellt deltar 
mindre på arbetsmarknaden än vad de inrikes födda gör. Samtidigt förklarar han att det finns 
tendens till etnisk segregering som syftar på att utrikes födda jobbar främst inom branscher med 
okvalificerade yrken. Med detta syftar han på arbeten som inte kräver hög utbildning (Hjerm 
2009, s. 423-424). Han påpekar dessutom att utomeuropéer som migrerar till Sverige, trots 
utbildning och arbetserfarenhet från sitt hemland, tenderar att ha okvalificerade yrken. Han 
spekulerar bland annat att detta inte beror på deras humankapital, utan snarare på grund av 
diskriminering (Hjerm 2009, s. 424, 428-433). 
 
Hjerm (2009) analyserar sannolikheten att uppta ett chefsjobb bland inrikes födda och migranter 
födda utanför Europa, där sannolikheten för utrikes födda bara är hälften så stor till skillnad 
från inrikes födda. Trots detta är migranter överrepresenterade inom egenföretagande. Hjerm 
(2009) syftar på att överrepresentationen inte visar positiv statistik med tanke på att deras 
ekonomiska framgång tenderar att vara väldigt begränsad till den mån att dessa blir arbetslösa 
igen eller tvingas jobba deltid (Hjerm 2009, s. 424). Sammanfattningsvis betonar Hjerm (2009) 
att utrikes födda inte deltar i samma mån som inrikes födda gör på den svenska arbetsmarknaden 
men samtidigt att de som gör det, inte gör det på samma villkor, med andra ord sämre villkor. 
Utrikes födda har generellt en lägre lön än vad inrikes födda har, vilket är en följd av den lägre 
deltagandegraden. Om en jämförelse skulle ske bara mellan de sysselsatta, så finns det 
fortfarande markanta skillnader mellan de inrikes och utrikes födda, där utrikes födda generellt 
har sämre hälsa, lägre materiell levnadsstandard och lägre grad av politiskt deltagande (Hjerm 
2009, S. 425). 
 
Dessa är olika problem som uppstår på den svenska arbetsmarknaden bland migranter, men vad 
är det som orsakar detta? Hjerm (2009) har utsett fyra olika faktorer som kan ha påverkat 
arbetsmarknaden, diskriminering, förändringar på arbetsmarknaden, grupper av utrikes födda 
och politik. Hjerm (2009) väljer att dela upp diskriminering mellan två olika dimensioner, direkt 
och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering har likheter med Sjögren & Zenous (2007) 
begrepp ren diskriminering. Direkt diskriminering syftar på att en arbetsgivare hellre väljer att 
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anställa en person som är inrikes född och inte en utrikes född trots att den utrikes födda kanske 
har bättre meriter. Indirekt diskriminering syftar dock på icke-intentionella fenomen som leder 
till diskriminering. Detta kan till exempel vara svenska helgdagar som ger de anställda ledighet. 
Eftersom dessa helgdagar oftast är baserade på religion, kan migranter med andra religioner bli 
diskriminerade eftersom de inte får ledighet under deras egen helgdag (Hjerm 2009, s. 428-
429). Med förändringar på arbetsmarknaden syftar han på att flera lågkvalificerade jobb har 
försvunnit under de senaste decennierna och detta på grund av ny teknologi och automatisering. 
Varför detta har påverkat de utrikes födda mest var på grund av att det fanns en stor tendens 
bland migranter att uppta lågkvalificerade jobb eftersom många saknade utbildning (Hjerm 
2009, s. 433-434). Grupper av utrikes födda syftar på vilken typ av etnicitet eller religion man 
har, vilket kan spela roll för hur man lyckas på arbetsmarknaden. Hjerm (2009) syftar på att ju 
fler skillnader som synliggörs bland utrikes födda och inrikes födda, just större risk finns det 
att diskriminering förekommer (Hjerm 2009, s. 434-435). Den sista faktorn som Hjerm (2009) 
nämner är politiken som både omfattar integrationspolitik och arbetsmarknadspolitik. Han anser 
att om Sverige hade valt att strama om invandrarpolitiken, och bara tagit in gästarbetare från 
andra länder, så hade Sverige haft en högre sysselsättningsgrad (Hjerm 2009, s. 435-437). 

2.9 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning 

I studiens teoretiska utgångspunkt, har jag valt att beskriva två integrationsmodeller av Diaz 
(1993) och Gordon (1964). Dessa modeller beskriver processen hur en migrant kan integreras i 
det nya samhället. Eftersom integration har flera olika dimensioner sammankopplade med 
varandra, har det varit viktigt att inkludera dessa två modeller i studien eftersom integrationens 
olika dimensioner inte bör uteslutas från varandra. Till studien har jag även valt att inkludera 
olika faktorer som jag anser påverka integrationen samt tidigare forskning som stödjer dessa. 
Forskarna har delvis liknande åsikter angående metoder som används för att integreras på 
arbetsmarknaden eller vilka kapitalformer som är viktigare än de andra. Dock finns det också 
vissa skillnader. Till exempel behandlar Behtoui (2008) tre vanligt förekommande metoder 
bland arbetssökande på arbetsmarknaden medan flera andra forskare bara valt att inkludera två 
av dessa. Till exempel betonar Sjögren & Zenou (2007) vikten av sociala nätverk, dvs. den 
informella metoden och hur användbar den kan vara för att integreras på arbetsmarknaden. 
Författarna väljer att benämna det sociala nätverket som socialt kapital. En annan viktig faktor 
är hur de arbetssökande bör marknadsföra sig själva där författarna syftar på betydelsen av 
humankapital. I begreppet humankapital, inkluderar samtliga författare begreppet 
anställningsbarhet vilket syftar på deras möjligheter till att hitta en anställning. Ju starkare 
humankapital en individ har, ju mer synlig blir denna person på arbetsmarknaden och ju större 
chans blir det att personen blir anställd. Ett problem kopplat till tillgången på humankapital är 
dock enligt Tibajev (2016) och Hjerm (2009), att en större del av migranterna i Sverige har en 
relativt låg utbildning till skillnad från inrikes födda personer och därmed kan bristen på 
humankapital anses vara en viktig faktor som förklarar den låga sysselsättningsgraden för de 
utrikes födda. Det anses därmed vara viktigt för migranterna, att de åtminstone kan det svenska 
språket, och har en kompletterande utbildning för att integreras på arbetsmarknaden. 
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Samtliga forskare har nämnt diskriminering som en viktig faktor till varför migranternas 
integrering på arbetsmarknaden har varit svår. Skillnaden är dock att Hjerm (2009) och Sjögren 
& Zenou (2007) väljer att separera begreppet i två dimensioner. Hjerm (2009) väljer att 
benämna dessa för direkt och indirekt diskriminering medan Sjögren & Zenou (2007) för ren 
diskriminering och statistisk diskriminering. Direkt och ren diskriminering har liknande 
betydelse som syftar på att en arbetsgivare väljer att anställa någon på grund av etnicitet, kultur 
eller religion. Indirekt och statistisk diskriminering har olika betydelser. Indirekt syftar på att 
individer påverkas och diskrimineras av fenomen som inte riktigt var tänkt att diskriminera, 
dvs. att individerna inte riktigt var medvetna om denna situation. Statistisk diskriminering syftar 
dock på att en arbetsgivare går på bristfällig information som ofta beror på stereotyper. 
Individer av samma etniska eller kulturella tillhörighet generaliseras.  
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3 Metod 
I metodavsnittet behandlas relevant metodval till studien. Detta diskuteras utifrån urval, en 
kortsiktig beskrivning av respondenter, tillvägagångssätt, datainsamling, tillförlitlighet och 
äkthet, etiska principer och avslutas med en metoddiskussion. 

3.1.1 Metodval 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera migranters olika strategier för att 
integreras på den svenska arbetsmarknaden. Studien har varit en komparativ studie där 
migranternas olika yrken har jämförts och jag har valt att kategorisera dessa olika yrken som 
anställda och egenföretagare. Eftersom studien tar sin utgångspunkt i respondenternas 
perspektiv, har jag utgått från en fenomenologisk inriktning för att identifiera samband och 
mönster bland respondenterna (Bryman 2018, s. 51-56). Studien har samtidigt varit en induktiv 
undersökning och detta eftersom intervjuerna genomfördes före den teoretiska reflektionen 
(Bryman 2018, s. 49). Jag har använt mig av en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod för 
att djupgående analysera de intervjuades perspektiv och deras strategier på den svenska 
arbetsmarknaden. Det är viktigt som forskare att sätta in sig i respondenternas synvinkel och 
förstå hur omvärlden samspelar med dem. Det finns flera olika anledningar till varför just en 
semistrukturerad intervjumetod är mer lämplig än andra metoder (Bryman 2018, s. 260, 562-
565). Den viktigaste anledningen har varit utefter syftet, att jag ska undersöka migranters olika 
strategier för att kunna integreras på den svenska arbetsmarknaden. Det är givetvis möjligt att 
utföra denna studie med hjälp av en kvantitativ enkätstudie, dock kräver detta att man innan 
studiens genomförande, har kunskap om olika möjliga strategier som kan anses vara vanligt 
förekommande. Att utföra studien genom en enkätstudie leder till att man låser fast 
respondenternas svar inom ett ramverk och därmed går det ej att erhålla resterande möjliga 
strategier som fortfarande inte har uppmärksammats ännu. Att tillåta att respondenterna själva 
få tala fritt, ger forskaren en mer djupgående förståelse för hur samhället ser ut utifrån deras 
perspektiv. Detta skapar därför en möjlighet att analysera olika mönster mer ingående. 

3.1.2 Urval 
Eftersom studien behandlar migranters integration på den svenska arbetsmarknaden, har jag 
valt att intervjua migranter som för närvarande bor i Sverige och har ett heltidsjobb. Jag 
intervjuade sju personer, varav tre av dessa är egenföretagare och resterande anställda på ett 
företag eller annat. Jag har inte avgränsat mig till ett specifikt yrke och har endast intervjuat ett 
fåtal respondenter. Jag valde därmed att lämna yrkesområdet öppet för analys och diskussion. 
Eftersom studien behandlar migranter i sig och deras strategi till arbete, har geografin spelat 
mindre roll för urvalet. Jag har istället valt att betona utbildning och arbetserfarenhet som 
faktorer vilka kan tänkas påverka graden av upplevd integration. Eftersom jag har intervjuat ett 
udda antal respondenter kan detta leda till ojämn fördelning av yrken, men svaren hos de bägge 
kategorierna har varit relativt lika och därmed ska inte detta anses påverka resultatet. Urvalet 
kan anses vara explorativt urval, eftersom jag nyttjat respondenterna till att undersöka aktuella 
situationer och försöker generera ny information eller nya mönster (Denscombe 2018, s. 58). 
Utifrån detta har urvalet dels varit ett subjektivt urval och samtidigt ett bekvämlighetsurval. 
Anledningen till detta är på grund av att respondenterna blev handplockade eftersom dessa hade 
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relevans för det ämne som undersöktes. Detta har fungerat relativt väl eftersom jag redan hade 
en viss förståelse och kännedom om de företeelser som undersöktes och därmed valde jag 
respondenter som troligtvis gav mest värdefull empiri. Samtidigt har jag haft en begränsad tid 
och resurser för att genomföra denna studie och därmed handplockade jag ett antal respondenter 
som var relativt nära eller på platser som jag hade kännedom om (Denscombe 2018, s. 67-68, 
71). 
 
Utgångspunkten till min insamlade empiri var först och främst att intervjua åtta personer, fyra 
anställda och fyra egenföretagare. Det var tyvärr inte möjligt på grund av tidsbrist och 
respondenter som vid senare tillfälle avböjde möjligheten till intervju. Jag fick anta att sju 
intervjuer ansågs tillräckligt för mitt resultat och diskussion. Varje respondent gav tillåtelse för 
återkoppling om det behövdes och detta kunde ske både genom telefon eller genom e-post. 

3.1.3 Respondenter 
Studien har utgått från sju respondenter med relativt olika yrken, olika åldrar och 
arbetserfarenhet. Alla är bosatta i Sverige och jobbar inom Sveriges gränser men de är inte 
bosatta inom samma ort eller stad. Flera bor i olika landskap långt ifrån varandra och andra lite 
närmare varandra. Eftersom studien inte avser att lägga vikt vid den lokala geografins betydelse 
lät jag även bli att nämna respondenternas bostadsort, detta även av anonymitetsskäl. Tabellen 
nedan visar alla respondenter som har valt att delta i studien med lite bakgrundsinformation. 
Viktiga faktorer som jag har valt att inkludera och som jag gärna vill betona till studiens resultat, 
är deras ålder, yrke och antalet verksamma år inom deras anställning eller företagande. Varje 
respondent benämns under resultat utefter de initialer som anges i kolumnen benämnd 
Förkortning för att underlätta läsningen. 
 

Respondent Etnicitet Ålder Yrke Erfarenhet år Förkortning 

Anställd 1 Filippinerna 50 Maskinoperatör 18 AF 

Anställd 2 Vietnam 63 Plockare 14 AV 

Anställd 3 Syrien 37 Frisör 19 AS 

Anställd 4 Kina 33 Servitris 7 AK 

Företagare 1 Chile 36 Filmproducent 17 FC 

Företagare 2 Syrien 45 Frisör 26 FS 

Företagare 3 Vietnam 35 Kock 21 FV 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna ägde rum på fyra olika orter och hölls antingen på deras arbetsplats eller hemma 
hos dem. Varje respondent var villig att delta i en intervju där både jag och respondenten kunde 
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mötas upp, ansikte mot ansikte. Flera av dessa respondenter lyckades jag finna med hjälp av 
bekanta och närstående till mig. Dessa kontakter hänvisade mig senare till flera olika möjliga 
respondenter som kunde tänka sig delta i intervjun och jag tog kontakt med alla genom telefon. 
Några av de intervjuade som var företagare fick jag kontakt med genom att personligen gå till 
deras arbetsplats och frågade om dessa var intresserade. En majoritet av alla egenföretagare 
som jag frågade, tackade vänligen nej till att bli intervjuade på grund av att de var alltför 
upptagna eller inte kände sig bekväma nog att delta. Flera respondenter tackade dock ja och sa 
att de skulle kunna delta i studien men vid senare tillfälle tvingades avböja erbjudandet på grund 
av olika omständigheter. Varje intervju ägde rum med mig som intervjuare och respondenten 
närvarande och jag spelade in varje intervju för att senare kunna genomföra en analys till 
resultatavsnittet. 

3.2.1 Datainsamling 
Intervjuerna gick ut på att jag som undersökare redan tidigare hade gett dem en intervjuguide 
så att dessa kunde förbereda sig för en mer bekväm konversation. Jag har valt att utgå från två 
olika intervjuguider, en för de anställda och en för egenföretagarna. Som tidigare nämnts utgick 
studien från en semistrukturerad intervjumetod med en fenomenologisk inriktning (Bryman 
2018, s. 51-56, 562-565). Därmed har det varit viktigt att beakta respondenternas egna 
perspektiv för att beskriva hur de upplevt sina möjligheter och svårigheter på den svenska 
arbetsmarknaden. Eftersom studien har utgått ifrån respondenternas perspektiv har inte 
intervjuerna varit densamma för varje respondent, utan dessa har varit väldigt varierande 
beroende på vad som har varit mer intressant för mig som undersökare att ställa frågor utifrån. 
Intervjuguiden har dock använts som stöd så att konversationen inte har dragit iväg från ämnet, 
men mestadels har intervjun utgått från mindre följdfrågor. 
 
Respondenterna fick själva möjligheten att välja tid och rum för intervjun och samtidigt vilka 
frågor de vill svara på och vilka de hellre avstod att besvara. Detta valde jag att inleda med inför 
varje intervju och beskrev deras rättigheter och etiska principer samt möjligheten att få spela in 
varje intervju och redovisa all empiri. Något som varit viktigt för mig som genomförde 
undersökningen var att inte pressa respondenterna på följdfrågor som de har varit tveksamma 
att svara på. Jag har varit uppmärksam under intervjuerna att inte ställa personliga frågor som 
de inte vill svara på och varit väldigt tydlig med att deras integritet och bekvämlighet att besvara 
har varit högsta prioritet (Bryman 2018, s. 467-470). 

3.2.2 Bearbetning av datamaterial 
Det insamlade datamaterialet av varje respondent transkriberades och analyserades med hjälp 
av tidigare forskning och teorier. Transkriberingen utgick från att jag lyssnade på inspelningen 
och antecknade allt som sades (Bryman 2018, s. 577-582). Jag valde dock att ändra språk och 
grammatik under vissa omständigheter för att själv kunna koda och förstå vad de syftade på 
men var samtidigt noga med att inte ändra intervjuernas innebörd och kontext. Jag valde att 
koda dessa transkriberingar utifrån olika nyckelord som kunde tänkas vara viktiga för studien 
eller det som respondenten nämnde mer om. Ett par nyckelord som har varit viktiga för studiens 
riktning har bland annat varit upplevelser, känslor och identitet (Bryman 2018, s. 698-70). 
Följdfrågor som senare ställts efter intervjuerna har inte inkluderats i transkribering och 
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kodningen. Städer, orter och namn har valts att censureras under transkribering och 
resultatredovisningen. Detta syftar till att varje gång jag eller respondenten nämner ett företag, 
stad, ort, mitt eller deras namn så har detta bara censurerats genom parentes och beskrivning, 
dvs. ”(stad), (ort) och (namn)” et cetera (Bryman 2018, s. 577-582). 

3.3 Tillförlitlighet och äkthet 
Till varje studie finns det två viktiga kriterier som behövs för att bedöma kvaliteten i en 
kvalitativ undersökning, tillförlitlighet och äkthet. Dessa kriterier är mer lämpliga för kvalitativ 
forskning jämfört med begreppen reliabilitet och validitet som i större utsträckning har sitt 
ursprung i kvantitativ forskning. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Äktheten har istället fem 
delkriterier, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet 
och taktisk autenticitet (Bryman 2018, s. 467-470). Det är viktigt för studier som vill uppnå hög 
tillförlitlighet och äkthet, att dessa lever upp till de kriterier som precis nämnts. Eftersom 
studien har utgått ifrån en fenomenologisk inriktning, har det varit viktigt att respondenternas 
sociala verklighet har beskrivits så som de har uppfattat det och att uppfattningarna inte har 
förlorat sin kontext under transkriberingen. Jag har haft kontakt med alla respondenter efter 
varje intervju för att ställa följdfrågor och samtidigt försökt säkerställa att min empiri har varit 
korrekt uppfattad gentemot deras verklighet. Studien har samtidigt avgränsats sig ifrån att 
diskutera geografiska faktorer och därmed har det varit irrelevant att studera om detta har 
påverkat respondenterna eller inte. Det kan dock vara viktigt att påpeka att respondenterna har 
haft samma förutsättningar i det avseende att alla varit bosatta i Sverige. Jag har själv fått 
möjligheten att välja ut respondenter och intervjufrågor till intervjuguiden och dessa har 
granskats av handledaren. Vid bedömning har både respondenterna och intervjuguiden fått ett 
godkännande av handledaren och har ansetts vara relevanta för undersökningen. En forskare 
skall alltid eftersträva objektivitet gentemot undersökningen och respondenterna, trots att detta 
är svårt att fullkomligt uppnå. Studien har utgått från minsta möjliga förutfattade meningar och 
intervjufrågorna har varit riktade mot att få fram respondenternas emotioner på deras sociala 
verklighet och som intervjuare har jag försökt bibehålla en så objektiv karaktär som möjligt. I 
denna formalitet har studiens tillförlitlighet varit delvis hög i synnerhet utifrån de kriterier som 
har ställts (Bryman 2018, s. 467-470). Utifrån äkthetens kriterier som ställts, är det viktigt som 
forskare att respondenternas perspektiv verkligen framhävs och inte förlorar sin kontext. Jag 
anser att jag lyckats beskriva empirin med utgångspunkt från respondenternas perspektiv och 
inte mitt egna. Utöver detta kriterium gäller det att en forskare informerar respondenterna om 
liknande upplevelser och ger dem en bättre förståelse för den sociala situationen. Samtidigt ska 
en forskare informera respondenterna om olika möjligheter som vidtagits av liknande 
upplevelser för att dessa skall kunna förändra och förbättra sin egen situation. Undersökningens 
verkställande av de sista fyra kriterierna, ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk 
autenticitet har varit sämre utförda. Anledningen till detta är att respondenterna redan har 
lyckats integrera sig på arbetsmarknaden och har därmed inte varit i behov att förändra eller 
förbättra sin situation i detta avseende. Att informera respondenterna om liknande upplevelser 
har genomförts men inte i den mån att de har fått en bättre förståelse av detta. Med detta 
beskriver jag undersökningens äkthet som medel (Bryman 2018, s. 470). 
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3.4 Etiska principer 
Till studien har jag även valt att tillämpa de fyra etiska kraven som anses viktiga för 
respondenternas integritet. Det är väldigt viktigt att dessa verkligen tillämpas så att 
respondenterna inte kommer till skada eller får konsekvenser efter undersökningen eller att jag 
som forskare på något sätt eller vis inkräktar på deras personliga integritet. De fyra etiska kraven 
har ställts utifrån Bryman (2018) och benämner dessa som informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2018, s. 171-182). Som 
forskare har jag varit tydlig med att redan innan intervjun, informera alla deltagare om studiens 
syfte samt att det är fullständigt frivilligt att delta. Skulle någon av respondenterna inte vilja 
delta, har de all möjlighet till att hoppa av, utan att jag som undersökare behöver veta 
anledningen. Samtidigt har jag varit tydlig med att beskriva mig själv som undersökare, varför 
jag väljer att undersöka detta och även deras rättigheter innan, under och efter intervjun. 
Eftersom jag tog kontakt med respondenterna genom telefon, skickade jag inget 
informationsbrev om mig själv eller undersökningen eftersom redan vid detta tillfälle var jag 
tydlig med att förklara varför jag kontaktade dem. Respondenternas personliga information 
kommer även att hållas hemlig. I studien benämns dessa med ytterst minsta möjliga information 
så att dessa inte kan identifieras av bekanta. Detta är anledningen till att deras namn, bostadsort, 
personliga uppgifter och arbetsplats har tagits bort. Samtidigt kommer all empiri som samlats 
in under undersökningen, bara att nyttjas till undersökningens ändamål. 

3.5 Metoddiskussion 
Inledningsvis gick undersökningen ganska bra. Jag fick bra respons från alla deltagare och dessa 
har även varit väldigt engagerade i att delta. Dock har en problematik under studiens gång varit 
att flera respondenter valt att hoppa av trots att de tackat ja till att delta inledningsvis. Vad det 
berodde på frågade jag aldrig men jag spekulerar utifrån att detta kan anses vara ett personligt 
område som de inte vill att jag ska kränka och därmed valde de att antingen tacka nej eller 
hoppa av vid senare tillfälle. Eftersom studien har utgått från en kvalitativ intervjumetod med 
fenomenologisk inriktning (Bryman 2018, s. 51-56), har det även varit svårt för respondenterna 
att kunna finna både en lämplig plats och lämplig tid att hålla intervjun. Bästa lämpliga platser 
har dock varit på deras arbetsplats eller hemma hos dem. Kvalitativ intervjumetod har varit den 
bäst lämpade för denna typ av studie eftersom jag vill veta hur världen är strukturerad utifrån 
respondenternas perspektiv. Jag har dock spekulerat utifrån andra möjliga alternativ och funnit 
att det även varit möjligt att göra en enkätstudie. Då hade jag fått ett datamaterial som hade 
begränsat deras svarsmöjligheter och det hade då varit möjligt att studera samband mellan 
faktorer och fenomen såsom diskriminering, ålder, humankapital och socialt kapital. 
 
Det är viktigt att beakta respondenternas potentiella möjligheter till att inte tala sanning under 
intervjun. Detta eftersom undersökningen möjligtvis behandlar områden som kan anses vara 
alldeles för personliga eller kränkande gentemot deras integritet och därmed vill de inte tala 
sanning. Det finns även möjligheter till att om de väljer att berätta för mycket av deras 
personliga information, vilket kan leda till någon form av konsekvens eller annat som kan 
påverka dem i framtiden. Jag har därmed vidtagit som åtgärd att vara extra noga med att inte 
nämna för mycket om respondenterna men samtidigt som jag har varit ytterst tydlig med att 



 

- 20 - 
 

förklara att de har alla rättigheter att inte besvara någon fråga de inte vill eller avbryta intervjun 
om de känner sig alldeles för påhoppade. Positivt nog skedde detta aldrig under någon intervju. 
 
Som tidigare nämnts så har äktheten varit relativt medel medan tillförlitligheten har varit ganska 
hög för denna studie. Detta eftersom utifrån äkthetens fem kriterier, uppfylldes bara rättvis bild. 
De resterande kriterium var delvis uträttade men inte i den mån att de ansågs vara uppfyllda. 
Tillförlitligheten anses vara hög eftersom samtliga respondenter hade möjlighet till samma 
rättigheter. Replikerbarheten som syftar på att det ska gå att upprepa en undersökning (Bryman 
2018, s. 72) anser jag i vissa avseenden vara relativt god, i andra avseenden relativt måttlig. Om 
jag skulle göra liknande studie med samma respondenter, anser jag att det inte finns några stora 
faktorer som kan påverka deras nuvarande respons. Givetvis finns det möjlighet till att de på 
sätt och vis ändrar sina åsikter om saker och ting eller att de blir påverkade av någon faktor som 
tidigare aldrig påverkat dem. Trots dessa möjligheter, anser jag inte att det blir en låg 
replikerbarhet, utan empirin kommer vara relativt lika. Det som dock ger detta fenomen en lägre 
replikerbarhet, är om jag hade valt att göra denna undersökning någon annanstans. Eftersom 
jag inte begränsade mig inom något specifikt område, är det svårt att nämna detta som 
påverkande i studien, dock finns det möjligheter till att bostadsområde är en stor faktor. Hade 
jag möjligtvis intervjuat personer inom ett bostadssegregerat område, hade resultatet 
förmodligen varit annorlunda, trots att integrationspolitiken tillämpas lika överallt i Sverige. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt så kommer sju fallstudier att presenteras. Varav dessa, är fyra utifrån anställda 
och tre från egenföretagare. Den insamlade empirin bygger på att besvara studiens syfte utifrån 
strategier på den svenska arbetsmarknaden. Avsnittet kommer därefter att presentera likheter 
och olikheter mellan fallstudierna, men även de kategoriserade yrkena, anställda och 
egenföretagare. Det är därmed viktigt att ta hänsyn till avsnittets fokus på empirin och inte 
egna reflektioner. Presenterad empiri kommer att justeras i den mån att svenskan är 
grammatisk korrekt och förståelig men inte alltför mycket så att citatet förlorar sin kontext. 

4.1 Anställda 
Fyra personer intervjuades och kategoriseras som anställda inom denna studie. Dessa kommer 
att presenteras som tidigare nämnts i metodavsnittet som AF, AV, AS och AK. För att beskriva 
dessa lite mer, är AF från Filippinerna och är maskinoperatör. AV från Vietnam och är plockare 
(maskinoperatör), AS är från Syrien och är frisör och AK är från Kina och är servitris. Dessa 
intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer och kommer att presenteras i 
kronologisk ordning. 

4.1.1 Fallstudie 1 
AF är 50 år gammal och jobbar som maskinoperatör för att plastföretag i en liten ort. Hon är 
gift och har tre barn. Hon är från Filippinerna och kom till Sverige 1987. Hennes man är svensk 
och har bott i Sverige hela sitt liv. Hon är inte högutbildad, utan det som närmast motsvarar 
hennes utbildningsnivå i Sverige, är 2-årigt gymnasium. Varför hon valde att lämna 
Filippinerna var lite tveksamt men svaret som hade mest inverkan var att det fanns större 
möjligheter till bättre jobb någon annanstans och hon hade ekonomin som första prioritet. 
Anledningen till att hon valde just Sverige, berodde på att hennes systrar sedan tidigare var 
bosatta här och de rekommenderade Sverige som en bra möjlighet till en ny start. Hon var aldrig 
rädd för att komma till ett nytt land, utan hon hade sett fram emot detta. Eftersom hon sedan 
tidigare var väldigt duktig på engelska, hade hon inga problem med att lyckas kommunicera 
med den svenska majoritetsbefolkningen. Dock var hon tvungen att gå Komvux och några 
månaders Svenska för invandrare (SFI) för att bygga upp sitt svenska språk. Hon valde därefter 
att gå fristående kurser inom Computer Numerical Control (CNC). Hon uppger att hon på egen 
hand lyckades få ett jobb som maskinoperatör. På denna arbetsplats jobbade hon i över tio år 
tills hon valde att söka sig till sitt nuvarande jobb där hon har liknande arbetsuppgifter. Hon 
betonade att hon lyckades bli anställd på dessa två företag på egen hand men hon använde sig 
av olika funktioner som erbjöds av Arbetsförmedlingen eller vid den tiden, 
Arbetsmarknadsverket. AF förklarade tydligt att det tog en tid innan hon lyckades bli anställd 
på hennes första jobb här i Sverige men att detta berodde på brist på erfarenhet och förmodligen 
på att hon inte hade tillräckligt bra svenska. När frågan om hon någonsin blivit diskriminerad 
på arbetsmarknaden, menade hon att detta aldrig har hänt henne:     
 

Nej, jag har aldrig upplevt diskriminering under arbetstid eller när jag har sökt jobb. 
På mitt jobb, så är vi fler invandrare än svenskar. Varför skulle ledaren diskriminera 
oss när de väl anställer fler invandrare än svenskar? Om han skulle diskriminera någon 
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så är det svenskar han diskriminerar. Samtidigt så brukar invandrare jobba inom lite 
sämre jobb, vi kostar mindre än vad svenskarna gör så det är klart att vi får jobben. Om 
det är diskriminering eller inte, det vet jag inte. Jag ser det bara som en bra grej, 
jobbmöjligheter. 

 
Hon syftar på att migranter bör ha det lättare att komma in på arbetsmarknaden eftersom hon 
anser att dessa är billig arbetskraft. Sedan valde hon dock att betona, att rasism förekommer 
alltid men att detta inte bara gällde migranter utan även etniskt svenska personer. Hon 
förklarade sedan att hon verkligen trivdes på sitt jobb och att hon inte ville jobba med något 
annat. Hon påpekade även att hennes ålder var en faktor till hennes trivsel och ville inte riskera 
att utsätta sig för mer problem nu när hon har det så bra. Under hennes fritid valde hon att 
spendera mest tid med familjen om det gick men eftersom de flesta av hennes barn är äldre nu, 
rastar hon antingen hunden eller så går hon och spelar Bingo med sin man och vänner. Om det 
är med vänner så är det oftast filippinska vänner men om det är på en bingohall kan detta variera. 
Trots att hon känner sig väldigt svensk, anser hon att det är lättare att umgås med personer med 
samma etnicitet. Varför detta var fallet kunde hon dock inte förklara. När hon fick frågan om 
hon kanske ville flytta tillbaka på grund av detta nämnde hon att hon inte ville flytta tillbaka till 
sitt hemland. 
 

I: Men då har du inga planer gällande att flytta tillbaka till Filippinerna? 
 

IP: Nej absolut inte. Inga planer, ingenting. Jag trivs med här jag är så inte till 
Filippinerna.. Jag menar.. jag har ingenting kvar i mitt hemland. Finns inget för mig 
där borta längre. Allt jag har finns här i Sverige nu. Vänner, familj, jobb, ett hem, allt 
finns här men inget där. Vill jag flytta tillbaka, måste jag börja om från början, vilket 
jag redan gjorde här i Sverige. Det var hårt arbete men nu har jag äntligen lyckats. Det 
här är mitt hem nu. 

4.1.2 Fallstudie 2 
AV som är från Vietnam är 63 år gammal och jobbar som plockare på ett plastföretag. Hon har 
varken familj eller släkt i Sverige, utan dessa är för närvarande bosatta i en större stad i USA. 
Hon bor tillsammans med sin sambo som kommer från Kina i en liten hyreslägenhet. Hon 
pendlar till sitt jobb som ligger i en annan ort och förklarade att det inte fanns några jobb där 
hon bodde och var därmed tvungen och leta efter något som låg lite utanför. Hon kom till 
Sverige 1992 utan någon ambition, eftersom hon tvingades fly från Vietnam på grund av 
politiska omständigheter. Hon flydde först till Filippinerna där hon var bosatt i cirka tre år tills 
hon fick möjligheten att bosätta sig här i Sverige. Hon tog inte med sig någon högre utbildning 
från Vietnam, utan hennes utbildningsnivå motsvarar utifrån det svenska utbildningssystemet, 
högst gymnasium. I Sverige har hon studerat SFI och Komvux men inget därefter. Anledningen 
till att hon valde just Sverige, var på grund av att det var alternativet som gick snabbast. Hon 
hade egentligen tänkt bosätta sig i USA tillsammans med sina syskon men eftersom detta skulle 
ta ytterligare tre år, valde hon därmed att komma till Sverige. I sitt hemland hade hon tidigare 
jobbat som säljare på sina föräldrars företag som producerade och sålde plastskor som var 
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trendiga under den tiden. När hon fick frågan om hon skulle vilja starta sitt egna företag och 
sälja skor som hennes föräldrar besvarade hon: 
 

Ingenting jag skulle kunna tänka mig. Det är inte lätt. Eftersom att sälja plastskor 
behöver man visa sig mycket och man behöver kunna prata bra svenska. [...] Jag trivdes 
väldigt bra med att sälja plastskor. Men detta trivdes jag med i Vietnam. I Sverige hade 
det varit en annan sak. Om man vill sälja något, måste man prata med kunden så att 
kunden tycker om eller hur? Eftersom jag inte kan så bra svenska, så funkar det inte. Vi 
kan inte övertyga dem att köpa våra skor, därför blir affären dålig och jag kommer att 
behöva stänga ner min affär. 

 
Hennes nuvarande anställning lyckades hon ansöka till själv. Hon betonade att 
Arbetsförmedlingen har hjälpt till att annonsera ut dessa jobb och hon att sedan gick till 
företaget och lämnade in en ansökan. Hon lyckades få en anställning två gånger med hjälp av 
denna metod. Båda hennes jobb har varit liknande, då hon har arbetat som plockare i bägge 
företagen. På frågan om hon blivit diskriminerad på arbetsmarknaden svarade hon: 
 

I: Har det uppstått några problem när du sökt arbete som har försvårat dina möjligheter 
att få ett jobb? 

 
IP: Ja, det är sant. Det är lite jobbigt när man plockar hit, alltså anställer. Det är inte 
lätt, eftersom vi är äldre personer. 

 
I: Så du anser att ålder har varit ett problem? 

 
IP: Ja precis, eftersom jag är äldre, blir det svårare att hitta jobb. Företagen behöver 
hitta folk som är yngre eller hur? De har antingen en utbildning eller så är de mycket 
kraftigare än oss. 

 
Hon betonade att ålder är den enda märkbara diskrimineringen som hon medvetet har upplevt 
under arbetssökandet och framhävde att etnicitet aldrig har varit något problem för henne. Hon 
hade alltid fått möjligheten att komma på intervju och hennes etnicitet eller efternamn har inte 
spelat någon större roll. Hon menade även att hon trivdes i Sverige väldigt bra och ville inte 
flytta tillbaka till sitt hemland. 
 

Nej, eftersom jag har ingenting kvar i Vietnam. 
 
När hon fick frågan om vad hon gjorde på sin fritid svarade hon att det inte fanns mycket att 
göra. Oftast var det hushållsarbete eftersom hon jobbade nattskift. Detta trivdes hon väldigt bra 
med. Att hon spenderade tid med bekanta var väldigt ovanligt. Om detta skulle förekomma, så 
påpekade hon att de mest förekommande aktiviteterna var att hon umgicks med vänner eller att 
gick på evenemang i det buddhistiska templet. Hennes bekanta bestod mest av vietnameser men 
det kunde förekomma att de även var etniska svenskar. 
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4.1.3 Fallstudie 3 
AS är 37 år gammal och jobbar som frisör i en större stad. Detta har han jobbat med i nästan 23 
år. Han har en flickvän men inga barn eller annan släkt i Sverige. Han har släkt i Europa men 
familjen bor fortfarande kvar i Syrien. Han valde att komma till Sverige på grund av en relation 
eftersom paret ville påbörja ett nytt liv samtidigt som flickvännens syskon är bosatta här. Han 
kom till Sverige 2008 med hopp att få påbörja ett nytt liv tillsammans med sin flickvän men 
relationen tog slut ett år senare. Han valde att stanna kvar i Sverige för att fortsätta sin karriär 
som frisör efter att han väl levt här ett tag. I Syrien hade han en gymnasial utbildning och efter 
detta var han med i en obligatorisk militärtjänst och sen jobbade han som frisör. I Sverige 
studerade han SFI och en serviceinriktad utbildning. Under sin vistelse i Sverige har han fortsatt 
jobba som frisör fram till idag men han har bytt anställning flera gånger och jobbat i olika 
salonger. Idag jobbar han i en liten frisörsalong med väldigt få anställda och där alla kommer 
från samma land. Han betonar att jobbsökandet har skett på egen hand genom att han aktivt tog 
kontakt med sitt sociala nätverk. Genom att han frågade bekanta fick han många 
rekommendationer på var han kunde jobba som frisör och han utnyttjade denna metod för att 
finna en anställning flera gånger.  
 

Faktiskt jag sökte själv. Jag har träffat på många.. hur ska man säga? Kompisar? 
Bekanta kanske.. Du vet.. Vad jobbar du? Jag är frisör. Känner du någon här som äger 
en frisörsalong?.. Jag vill jobba. 

 
Enligt AS består nästan bara hans bekanta av personer med samma etnicitet eller liknande 
kulturer. Detta ansåg han var bra eftersom han hade svårt att kommunicera med etniska 
svenskar. De var inte tillräckligt öppna för konversationer sa han, och därmed förlitade han sig 
mer på sina landsmän gällande sitt sociala nätverk. Han förklarade att han aldrig haft problem 
med att hitta ett jobb. Om han vill ha ett jobb så fanns det alltid möjligheter, så länge han pratade 
med rätt person. Samtidigt berättade han när han fick frågan om han någonsin blivit 
diskriminerad på arbetsmarknaden, att han aldrig hade upplevt detta. Han påpekade att han 
aldrig har varit anställd inom ett företag eller annat som möjligtvis ägs av en svensk, utan alla 
hans anställningar har varit hos landsmän eller migranter från andra länder i närheten av hans 
hemland. AS förklarade att det är vanligt förekommande bland migranter som startar sitt egna 
företag att anställa folk från sitt hemland: 
 

.. titta bara på alla restauranger som finns. Ser du någon gång en restaurang med annat 
folk från andra länder? [...] När du ser en restaurang som ägs av kanske en asiat, så 
kommer de flesta, vara asiatiska anställda. [...] detta beror på mycket kontakter och 
kontakter skapas lättare om man är från samma land. 

 
AS betonade ytterligare att han jobbade som taxiförare vid sidan av sitt jobb som frisör men 
förklarade inte varför han gjorde detta. Han hade inga intentioner av att flytta tillbaka till sitt 
hemland på grund av politiska omständigheter som försiggår vid tillfället men att han samtidigt 
ansåg att Sverige var ett fint och bra land. Han påpekade mycket om att trivselnivån i Sverige 
var mycket bättre än i Syrien men att han kände sig som en fånge. Detta eftersom att han 
upplevde att Sverige hade alldeles för många regler och lagar som inte riktigt gav invånarna en 



 

- 25 - 
 

generell frihet men även att han tillhörde en minoritet som han ansåg var frihetsberövade. 
Varför han angav sig själv som frihetsberövad var lite förvirrande, men han nämnde att 
kommunerna försökte inkludera dem i olika aktiviteter som de inte riktigt ville delta i. Detta 
var dock inte diskriminerande enligt honom, utan han tyckte bara att han saknade en 
samhörighet med Sverige. 

4.1.4 Fallstudie 4 
AK är 33 år gammal och jobbar som servitris i en kinesisk bufférestaurang. Hon är 
singelmamma med två barn. Hon är ursprungligen från Kina men har varit bosatt i Vietnam 
några år. Hon har sin pappa och sina syskon bosatta i Sverige men alla bor på olika orter. Hon 
har gått i skolan både i Kina och i Vietnam, där hon kompletterade sin utbildning som motsvarar 
svensk gymnasial utbildning. Hon har ingen högre utbildning, utan har jobbat som städerska 
och varit anställd i en restaurang. Hennes föräldrar ägde restaurangen och hon valde att hjälpa 
till efter att hon jobbade som städerska i två år. Hon kom till Sverige tillsammans med sin 
dåvarande man 2012, eftersom hennes pappa som bodde här sedan tidigare, påpekade att det 
fanns bättre jobbmöjligheter. Hon kom till Sverige och gick SFI i några månader tills hon fick 
en anställning som nagelterapeut. AK påpekade att innan hon kom till Sverige, hade hon skapat 
kontakt med en arbetsgivare för en nagelsalong. Hon jobbade som nagelterapeut i cirka två år 
innan hon slutade. Hon beskrev yrket som jobbigt och förnedrande med tanke på att hennes lön 
låg under 10 000 kronor i månaden. Hon var dock väldigt tveksam om hon skulle nämna detta. 
Hon blev därefter arbetslös i cirka två år och påpekade att under denna tid så var hon tvungen 
att leva på socialbidrag. När hon fick frågan om vad hon gjorde när hon var arbetslös påpekade 
hon att hon hade det tufft att hitta ett jobb eftersom hon upplevde diskriminering under 
arbetssökandet: 
 

IP: Många tackade nej, innan jag fick gå på intervju. Jag tänkte, jag skickade cv och de 
såg mitt namn. Nej tack sa dem. 

 
I: Du upplever att det kan ha varit så? 

 
IP: Jag vet inte men många tackade nej eller svarade inte. Så det kanske berodde på 
mitt namn. Och de som lät mig gå på intervju, mitt svenska språk. 

 
Med den sista meningen betonade AK, att även hennes språkkunskaper var bristande under 
arbetsintervjuer och därmed kunde detta vara en faktor till varför hon inte lyckades finna en 
anställning. Hon var inte helt säker på att detta var fallet, men hon valde att spekulera utifrån 
detta. Till slut valde hon istället att kontakta en nära vän som ägde en restaurang i närheten och 
frågade om det fanns jobbmöjligheter. Hon fick genast en anställning och har nu jobbat som 
servitris i cirka tre år. På hennes arbetsplats finns det ytterligare sex anställda. Enligt AV 
kommer även dessa från Vietnam eller Kina och dessa väljer att kommunicera på vietnamesiska 
med varandra. Varför de anställda bara var från dessa länder visste hon inte men hon ansåg att 
språket kunde vara en orsak. Det var vanligt förekommande att hon spenderade sin fritid med 
personer med samma etnicitet som hon själv, aktiviteter som karaoke eller liknande som AV, 
gick på evenemang i buddhistiska tempel. Om hon spenderade tid med personer utanför sin 
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etniska bakgrund var dock otydligt men hon hade bekanta från Thailand som hon dock inte 
umgicks med. När hon fick frågan om hon ville flytta tillbaka till sitt hemland eller annat land 
påpekade hon att detta skulle leda till mer problem när hon inte riktigt hade lyckats bosätta sig 
i Sverige. Samtidigt var Sverige ett land hon verkligen trivdes i trots alla problem som hon hade 
upplevt. 

4.1.5 Gemensamma mönster 
Bland de fyra anställda finns det flera tydliga mönster men samtidigt många olika strategier 
avseende hur de integrerats i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. 
Respondenterna är inte lika gamla och har olika yrken men det finns en tendens bland dessa att 
jobba inom antingen industri eller serviceinriktade tjänster. Dessa tjänster kräver inte en 
fördjupad kunskap inom det svenska språket och de har likartad utbildningsnivå, motsvarande 
en gymnasieutbildning eller lägre. De har haft olika anledningar till varför de kom till Sverige 
men majoriteten menar att de ville starta ett nytt liv i ett “bättre” land. Respondenterna som 
jobbar inom serviceinriktade tjänster har även tidigare liknande arbetserfarenheter från sitt 
hemland. De respondenter som jobbar inom industrin har bara jobbat med liknande 
arbetsuppgifter i Sverige. De har haft olika strategier till för att integreras på den svenska 
arbetsmarknaden och det är viktigt att ta betona att de inte uppvisar ett gemensamt mönster. 
Respondenterna har använt sig av metoder som antingen innebar att utnyttja sina sociala nätverk 
eller att aktivt söka jobb på eget initiativ. Trenden visar dock att respondenterna som jobbar 
inom serviceinriktade tjänster, har utnyttjat en informell metod, med andra ord sociala nätverk 
medan industriarbetarna på eget initiativ lämnat in jobbansökningar. Majoriteten av 
respondenterna hävdade att de aldrig upplevt någon grövre form av diskriminering på 
arbetsmarknaden, varken på arbetsplatsen eller under arbetssökandet. Dock fanns det möjlighet 
till att någon upplevt att ålder eller efternamn kunde ha påverkat dem, men det fanns 
tveksamheter över detta. De intervjuade respondenterna påpekade att deras sociala nätverk inte 
bestod av särskilt många etnisk svenska personer, utan en majoritet av deras bekanta och vänner 
var landsmän eller andra utomeuropeiska migranter. 

4.2 Egenföretagare 
Tre personer kategoriseras som egenföretagare i denna studie. Dessa benämns som tidigare 
nämnts i metodavsnittet som FC, FS och FV. För att beskriva dessa lite mer, är FC från Chile 
och är filmproducent. FS från Syrien och är frisör och FV, från Vietnam och är kock. 

4.2.1 Fallstudie 1 
FC är från Chile och valde att komma till Sverige 1996 tillsammans med sin familj. Han har 
hela sin släkt bosatt i Sverige och är gift med en svensk kvinna och har två barn. Han jobbar 
som filmproducent tillsammans med sin bror och de äger ett produktionsbolag för film och tv-
program, som de haft i cirka fem år. Han har ingen utbildning i Chile utan har en kompletterande 
utbildning här i Sverige, vilket motsvarar en gymnasial utbildning. Han valde senare att utbilda 
sig i filmproduktion, design och marknadsföring. Han valde att komma till Sverige eftersom 
hans föräldrar fick jobb här och han var tvungen att följa med vid ung ålder. Han har sedan 
tidigare jobbat som industriarbetare men valde därefter att starta sitt eget bolag för att följa sin 
dröm. Att jobba med filmproduktion har han gjort en väldigt lång tid men detta gjorde han 
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endast vid sidan av som hobby. Han äger även tillsammans med sin bror, ett handelsbolag där 
han hyr ut kontorsmaskiner och kontor- och filmutrustning. När han fick frågan om varför han 
hade två olika bolag samtidigt svarade han: 
 

Min bror är en tekniker som står för underhåll av vår utrustning. Eftersom det inte alltid 
går bra för vårt företag, har vi därmed valt att expandera genom att hyra ut det mesta 
när vi inte har ett pågående projekt. 

 
FC betonade även att utrustning och lokal kostar en hel del och att alla projekt inte lyckas täcka 
dessa kostnader. De har därmed valt att hyra ut all utrustning när dessa inte behövs. När han 
fick frågan om han jobbade vid sidan av sina bolag, förklarade han att han jobbade på en 
restaurang. När han inte hade pågående projekt, kunde han jobba som timanställd på sin väns 
restaurang. Han betonade att pengar inte kommer in hur som helst, utan det gäller att man är 
effektiv och utnyttjar all tid man har. Restaurangen uppgav han vara ägd av hans svägerskas 
bror och han lyckades därmed få ett jobb där. Han påpekade att han aldrig upplevt någon form 
av diskriminering, varken på arbetsmarknaden eller under sin vardag. När frågan om han ville 
flytta tillbaka till sitt hemland ställdes, förklarade han med att han kände sig mer svensk än 
chilensk och att han därmed inte skulle kunna tänka sig flytta tillbaka. Anledningen var att han 
kände sig hemma här och att hans barn inte abrupt skulle behöva byta miljö som han gjorde. 
Trots detta, syftade han på att alla hans bekanta eller nära vänner kom från Chile eller ett annat 
land. Enligt FC spenderade han inte mycket tid med etniska svenskar, utan de etnisk svenska 
personerna som han umgicks med var oftast hans frus bekanta och inte sina egna. 

4.2.2 Fallstudie 2 
FS är 45 år gammal och har två barn. Han kommer från Syrien och är skild. Han kom till Sverige 
1999 och har bott här i cirka 20 år. Han har hela sin familj i Sverige och alla har samma yrke 
som han själv. Han äger en frisörsalong och har jobbat med detta sedan 2001. Innan FS valde 
att komma till Sverige, studerade han en frisörutbildning i Damaskus och serviceinriktade 
kurser. Han gjorde aldrig den obligatoriska militärtjänsten som AS gjorde. I Sverige gick han 
på Komvux och SFI i några månader för att han skulle lära sig det svenska språket och senare 
valde han att praktisera som frisör, som han fick hjälp med av Arbetsförmedlingen. Han valde 
därmed att fortsätta jobba efter praktiken men startade sin egen frisörsalong 2001. Enligt FS 
har han även haft andra yrken i Sverige och detta var runt 2008-2009, då han jobbade på en 
städfirma och som personlig assistent. Han förklarade att han lät sin personal ta hand om 
salongen medan han jobbade vid sidan av. Han påpekade även att han har försökt med andra 
typer av företag som en pallfabrik och en bostadsfastighet men detta gick inte så bra. Idag så 
har han en anställd med samma ursprung som han själv och bägge två jobbar deltid som 
taxiförare. Han beskrev sin vanliga dag som tröttsam och stressig med tanke på att han hade två 
jobb samtidigt. Varför han valde att jobba deltid förklarade han enligt följande: 
 

I: Har du andra jobb, vid sidan av ditt företag? 
 
IP: Ja det har jag, jag jobbar som taxichaufför faktiskt. Jag jobbar 4 dagar i veckan. 
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[...] I: .. Hur kommer det sig att du valde att jobba med detta då? 
 

IP: Jag behöver jobba med detta eftersom med bara företaget så räcker det inte för att 
leva på. 

 
När han fick frågan om varför just taxiförare besvarade han den med att det var ett vanligt jobb 
bland hans landsmän. Han fick reda på detta jobb med hjälp av en bekant som tidigare hade 
jobbat hos honom och förklarade att nästan alla inom hans sociala nätverk jobbar med liknande 
uppgifter vid sidan av deras jobb. Han valde att starta sitt eget företag eftersom han påpekade 
att han själv ville vara chef men samtidigt eftersom hans föräldrar sedan tidigare hade en egen 
frisörsalong i Syrien. Enligt FS syftade han på att det gick dåligt för företaget eftersom det inte 
var beläget på “rätt” ställe. Han hade en del stamkunder som oftast var etniska svenska personer 
eftersom han bodde i ett område där majoriteten var etniskt svenskar, men att många personer 
valde att gå till frisörsalonger som låg bättre till. Han påpekade dock att det inte gick så bra så 
han hellre ville fokusera på yrket som taxiförare. Eftersom hans stamkunder var så nöjda med 
hans arbete, har han dock valt att inte lägga ner företaget. FS betonade samtidigt att han aldrig 
hade blivit diskriminerad på arbetsmarknaden utan påpekade att han blivit rättvist behandlad 
under alla sina år. När frågan om han ville flytta tillbaka nämnde han att han verkligen ville 
men samtidigt inte. Han syftade på att han fortfarande ville bo kvar i Sverige men vara bosatt i 
Syrien. Han betonade att han ville ha kvar sitt företag om han skulle flytta till Syrien eftersom 
han trivdes väldigt bra här i Sverige. 
 

Sedan, jag bor i Syrien kanske 6-7 månader och sedan 1 månad så kommer jag hit. Och 
så fortsätter jag på det viset. 

4.2.3 Fallstudie 3 
FV är 35 år gammal och har en man och fyra barn. Hon kommer från Vietnam och jobbar just 
nu som kock i sin egen restaurang. Hon har flera syskon som även är bosatta i Sverige och de 
kom alla runt 2002. Från sitt hemland tog hon med sig en utbildning motsvarande en gymnasial 
utbildning med flera matlagningskurser i efterhand. Hon började redan jobba vid ung ålder i 
hennes föräldrars restaurang i Vietnam och där började hennes intresse för matlagning. I 
Sverige har hon gått SFI i cirka tre månader och senare praktiserat i en restaurang i sex månader 
tills hon fick en anställning på samma arbetsplats. Hon blev varslad efter två års arbete på grund 
av ekonomiska omständigheter och hon bytte yrke till industriarbetare. Detta gjorde hon i ett år 
innan hittade ett nytt jobb som kock. Hennes ambition som kock fortsatte i flera år tills det att 
hon tillslut valde att starta sitt egna företag. 
 

De jag jobbade hos var inte bra chefer, dålig lön med dåliga arbetstimmar. [...] jag 
tyckte inte att det var kul att bara lyda chefen hela tiden. 

 
Hon förklarade att cheferna på hennes jobb var orättvisa och behandlade varken de anställda 
eller kunderna på ett bra sätt och därmed startade hon ett företag utifrån jämställda principer. 
Hennes egna företag består av fem anställda och alla dessa är hennes egen familj. Hon påstod 
att anledningen till detta var att hon inte kunde hitta någon som ville jobba hos henne och 



 

- 29 - 
 

därmed var hon tvungen att anställa sin egen familj. När hon fick frågan om hon jobbade vid 
sidan av sitt företag besvarade hon att detta förekom under fredagar och att det inte bara var 
hon utan även hennes anställda under andra dagar. Hon betonade dock att det inte gick alltför 
bra för restaurangen på grund av en incident och därmed var de alla tvungna att jobba extra vid 
sidan av. Anledningen till incidenten var enligt henne, att restaurangen blev drabbad av 
skadedjur och ryktet spred sig snabbt i omgivningen, vilket ledde till att färre kunder gick dit. 
FV jobbar som maskinoperatör vid sidan av och detta cirka åtta timmar i veckan. Hennes 
ambition som kock har inte riktigt slocknat ännu och därmed har hon fortsatt att behålla sin 
restaurang i förhoppning att det ska gå bättre igen. Hon nämner dessutom att hon knappast har 
någon fritid då hon nästan jobbar varje dag. Under fredagar då hon ibland jobbar deltid, väljer 
hon att städa hemmet eller utföra annat hushållsarbete när hon är ledig. Hon förklarade att 
hennes brist på ledighet inte ger henne möjlighet att spendera mycket tid, varken med familj 
eller vänner. FV förklarade att hennes nära vänner består av folk från Vietnam. Hon har en del 
bekanta från Thailand men dessa spenderar hon inte tid med eftersom hon anser sig vara alltför 
annorlunda jämfört med folk med annan etnicitet. Hon valde därmed bara att spendera tid med 
familj eller sina landsmän. Hon ger uttryck för sina framtida planer om att kanske sälja 
restaurangen och starta ett nytt liv i ett annat område, helst en större stad. Detta eftersom att hon 
anser att restaurangens placering vid tillfället, har alldeles för gles befolkning. 
 
När frågan om hon blivit diskriminerad på arbetsmarknaden kom, förklarade hon att detta aldrig 
hade hänt, inte under den tid hon sökt arbete. Hon påpekade dock att hennes kunder har lämnat 
rasistiska kommentarer både till henne och hennes anställda men att detta inte påverkade dem 
på något sätt mer än att de möjligtvis förlorat en kund. Hon förklarade senare att hon ville flytta 
tillbaka till sitt hemland men att det inte är något som var planerat eftersom hon ville att hennes 
barn skulle få växa upp först. Hon trivdes dock väldigt bra i Sverige och ansåg att Sverige var 
bättre än Vietnam generellt sett. 

4.2.4 Gemensamma mönster 
Bland de tre egenföretagarna i denna undersökning finner man gemensamma mönster som har 
varit en avgörande faktor till varför just dessa har startat ett eget företag. Enligt samtliga 
respondenter har de dels jobbat med liknande uppgifter sedan tidigare men samtidigt har de haft 
en ambition att följa sin dröm. Det är viktigt att ta hänsyn till att dessa egenföretagare inte valt 
att starta upp ett eget företag på grund av arbetslöshet utan mer på grund av att de hellre vill 
vara chef istället för anställd. Ingen har upplevt någon form av diskriminering på 
arbetsmarknaden, varken på jobbet eller under arbetssökandet men FV påpekar att rasism har 
förekommit under arbetstid. Detta har dock inte varit från arbetskamrater eller överordnad, utan 
från kunder. Respondenternas utbildningsnivå motsvarar en svensk gymnasieutbildning men 
samtidigt har de även studerat yrkesinriktade kurser inom sitt yrke, i detta fall 
matlagningskurser, filmproduktionskurser samt frisörskola. Samtliga företagare menar att deras 
företag inte gick så bra vid tillfället för intervjun och därmed har de varit tvungna att jobba extra 
vid sidan av för att kunna klara sig. Företagarna påpekade att deras etnicitet inte har påverkat 
företagets affärer eftersom deras främsta kunder är etnisk svenska, utan menade att deras företag 
befann sig i “fel” område. Deras deltidsjobb har även varit varierande yrken men enligt 
företagarna har de lyckats finna dessa deltidsjobb med hjälp av bekanta eller familj. De har 
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påpekat att deras sociala nätverk har spelat mycket stor roll till att lyckas integreras på den 
svenska arbetsmarknaden, men att nätverken bara bestod av landsmän eller andra 
utomeuropeiska migranter och inte av etniskt svenska personer. Företagens anställda består av 
antingen familj eller av landsmän och de påpekar att detta beror på att det antingen är svårt att 
hitta anställda eller att detta leder till bättre arbetsomständigheter. Eftersom deras yrken har 
varit deras ambition sedan de var yngre har i alla fall två av de intervjuade inga planer på ge 
upp sitt företagande såvida detta inte blir ett måste, men däremot funderade en av de intervjuade 
på att starta upp ett företag i ett annat område i förhoppning att det skulle gå bättre där.  
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5 Diskussion 
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera de olika strategier som nyttjas av 
migranter som lyckats integrera sig på den svenska arbetsmarknaden. Med detta har jag valt att 
analysera deras metoder på hur de lyckats få sin nuvarande anställning men även vilka faktorer 
som kan ha påverkat deras möjligheter att integreras på arbetsmarknaden. Viktiga dimensioner 
och aspekter kommer att diskuteras utifrån empiri och tidigare forskning. Eftersom jag har valt 
att dela upp mina respondenter i två kategorier, anställda och egenföretagare, kommer både 
likheter samt skillnader mellan dessa att analyseras. Med det sagt är det även viktigt att ta 
hänsyn till de två modellerna som jag nämnde i teoriavsnittet, assimilation av Gordon (1964) 
och integrationsmodellen av Diaz (1993). Assimileringsmodellen består av sju olika steg 
avseende integration i samhället, medan integrationsmodellen består av tre väsentliga steg. 
Inom integrationsmodellen, ingår även integration på arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa 
modeller har jag utifrån min empiri, funnit ett mönster bland respondenterna gällande deras val 
av yrke. Det finns en tendens bland dessa att jobba inom serviceinriktade tjänster men även som 
industriarbetare. Vad detta kan bero på kan nästan jämföras i enighet med Hjerm (2009) och 
Ekberg (2012) som syftar på att migranter vanligtvis jobbar inom lågkvalificerade jobb som 
inte kräver hög utbildning. Detta kan dock inte relateras till respondenten FC som jobbade inom 
filmproduktion vilket är ett ganska högkvalificerat jobb men samtidigt har FC en 
kompletterande utbildning i Sverige, där han valt att studera vidare. Bortsett från FC, finner 
man mönster på att resterande respondenter saknar högre utbildning. Egenföretagarna i dessa 
fall, har en utbildning relevant till sitt yrke men att detta inte riktigt är en obligatorisk merit. 
Det är dock svårt att spekulera kring betydelsen av hur utbildning bör avgränsas med tanke på 
att länderna har olika utbildningssystem, men i detta fall bör en gräns dras mellan gymnasie- 
och universitetsutbildning. Varje respondent har även deltagit i SFI och detta har varit deras 
grund till det svenska språket men utefter detta har de inte studerat mer djupgående, utan har 
lärt sig under sina arbetsår. Hur ser det då ut gällande respondenternas arbetserfarenhet? Det är 
svårt att tyda vilka som har haft tidigare relevant arbetserfarenhet i förhållande till deras 
nuvarande yrke. Dock har en majoritet av respondenterna jobbat med liknande uppgifter som 
de jobbar med för närvarande. Två av respondenterna, AF och AV, verkar inte ha haft 
arbetserfarenhet från sitt hemland men lyckats jobba inom samma yrke under hela sin vistelse 
här i Sverige. I sammankoppling till humankapitalet syftar Eriksson (2017), att detta handlar 
om en individs egen förmåga på arbetsmarknaden, dvs. arbetserfarenhet eller utbildning. Går 
det verkligen att betona vikten av humankapital när varje respondent lyckats finna ett jobb trots 
att dessa har en låg utbildning eller nästintill ingen arbetserfarenhet inom det yrke som de är 
verksamma inom för närvarande? Här är det viktigt att ta hänsyn till vart de faktiskt jobbar och 
vilka de jobbar med. 

5.1 Arbetsplatsen betydelse på arbetsmarknaden 
Respondenterna AF och AV som arbetar inom industrin hade en relativt låg utbildning och 
saknade samtidigt arbetserfarenhet inom det yrke de är verksamma inom för närvarande när de 
kom till Sverige. Trots detta har de inte haft det svårt att hitta ett jobb. Något som AF själv 
valde att spekulera utifrån, var att de antingen hade tur eller att de jobbar inom områden där 
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företag hellre anställer migranter eftersom det är billigare. Kan billig arbetskraft vara viktigare 
än humankapital för att erhålla ett jobb? 
 
De andra respondenterna som jobbar inom serviceinriktade tjänster har sedan tidigare liknande 
arbetserfarenhet från sina hemländer. Deras utbildning har dock varit relativt låg (förutom 
egenföretagarna som har utbildning inom sitt yrke) men att detta inte anses vara ett 
grundläggande krav för att lyckas få en anställning inom de yrken de är verksamma inom för 
närvarande. Har deras humankapital därmed spelat större roll för deras nuvarande anställning? 
För FC har humankapital spelat stor roll med tanke på att folk kräver meriter på hans tjänster. 
Utan någon form av anställningsbarhet kan det vara svårt att marknadsföra sig själv på 
marknaden. De andra respondenterna har dock inte nyttjat sig av sina kunskaper alltför mycket 
med tanke på att deras metoder generellt sätt varit att använda sig av sitt sociala nätverk. 
Respondenterna AS och AK har en anställning inom service och dessa lyckades finna en 
anställning med hjälp av kontakter. Samtidigt jobbar dessa två inom företag som endast 
omfattar personal från sitt hemland. Kan anställningen därmed ha varit ensidigt grundat i 
samhörighet och inte grundat efter humankapital? Även egenföretagarna har anställda som 
antingen kommer från deras egen familj eller personer från deras hemland. Vad detta beror på 
är att de anser det lättare att anställa dessa med tanke på att de kan kommunicera med varandra 
eller att de har ett stort nätverk som bara omfattar personer med samma ursprung. Bortsett från 
detta, verkar inte kompetens vara viktigt, utan de har fått möjligheten att utveckla sin kompetens 
under arbetstid. Kan man därmed påpeka att humankapital inte är lika viktigt som socialt kapital 
på arbetsmarknaden? Detta är en fråga som inte riktigt går att besvara med hjälp av min studie 
eftersom denna har en väldigt begränsad empiri och att det krävs ett större urval för att kunna 
generalisera detta påstående. Det är dock viktigt att ta hänsyn till påståendet eftersom det 
framgår av undersökningens empiri, att det sociala nätverket har haft en större roll för 
majoriteten av respondenterna än vad humankapital haft. 

5.2 Det sociala nätverket 
Ett tydligt mönster bland egenföretagare är som tidigare nämnts att deras anställda antingen är 
från deras hemland eller så är de medlemmar av deras familj. Detta innebär bland annat att det 
är lättare att kommunicera med dessa men samtidigt finner jag en tendens att deras sociala 
nätverk inte omfattar fler personer mer än deras familj eller folk från deras egna hemland. FC 
som är gift med en svensk kvinna nämnde aldrig att han umgicks med etnisk svenska personer, 
utan hela hans sociala nätverk bestod antingen av familj eller landsmän. Ljungar (2007) och 
Eriksson (2017) syftar på att en faktor till att migranter migrerar beror på en kedjemigration 
och därmed tenderar dessa att skapa en kontaktbas med varandra. Deras sociala nätverk byggs 
därmed på liknande upplevelser och information. Respondenterna i denna studie som var 
anställda inom serviceinriktade tjänster, valde att leta efter arbeten med hjälp av informella 
metoder, dvs. kontakter från sitt hemland. Vad detta berodde på kan ha flera orsaker, möjligtvis 
att de har alldeles för svag ställning på arbetsmarknaden som Sjögren & Zenou (2007) påpekar 
eller att deras humankapital som Hjerm (2009) och Tibajev (2016) hävdar, inte riktigt räcker 
till på den svenska arbetsmarknaden. Vad som kan tydliggöras dock är att de informella 
metoderna var vanligt förekommande bland de intervjuade i denna studie. Även om de hade ett 
ganska starkt humankapital, framstod de sociala nätverket som ett av de viktigaste verktygen 
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för att lyckas finna en anställning. En faktor som jag fortfarande inte valt att diskutera är dock 
diskriminering som många forskare väljer att behandla. Kan diskriminering vara en bidragande 
faktor till migranters svaga ställning på den svenska arbetsmarknaden? Något som är viktigt att 
ta hänsyn till, är att flera respondenter hävdade att de inte upplevt diskriminering under 
arbetssökandet förutom två. Respondenterna AV och AK påpekade att de hade upplevt någon 
form att diskriminering relaterad till deras ålder och efternamn. Om detta verkligen var fallet, 
var de dock inte riktigt säkra på. AK valde däremot att hänvisa sig till den informella metoden, 
med andra ord kontakter eftersom hon upplevde att den formella metoden, att skicka en 
jobbansökan till företag, inte riktigt fungerade för henne eftersom hon inte fick en anställning. 
Kan det därmed vara så att sociala nätverk är den mest ideala metoden för arbetssökande 
migranter på grund av diskriminering? 

5.3 Diskriminering på arbetsmarknaden 
Diskriminering är en viktig faktor som tas upp av samtliga forskare som omnämnts tidigare. 
Eftersom diskriminering är ett väldigt mångfacetterat begrepp, samtidigt som detta fenomen är 
väldigt svår att riktigt begripa sig på, bör vi vara försiktiga med hur detta begrepp används. Jag 
har valt att omfatta både Sjögren & Zenous (2007) beskrivning på diskriminering samt Hjerms 
(2009) beskrivning i denna studie. Sjögren & Zenou (2007) har valt att dela upp diskriminering 
i två delar, ren diskriminering och statistisk diskriminering. Med ren diskriminering syftar 
Sjögren och Zenou (2007) på att en arbetsgivare väljer att anställa en individ på grund av 
etnicitet, kultur eller religion medan statistisk diskriminering syftar på att en arbetsgivare väljer 
att utgå från bristfällig information, oftast stereotyper. Detta leder till att individer med samma 
etniska bakgrund generaliseras. Hjerm (2009) gör å sin sida en uppdelning i direkt och indirekt 
diskriminering. Direkt diskriminering är väldigt lik ren diskriminering med att en arbetsgivare 
väljer vem hen vill anställa beroende på etnicitet, medan indirekt diskriminering syftar på att 
individer blir diskriminerade av fenomen som inte riktigt tänkt vara diskriminerande, dvs. 
ledighet under religiösa högtider. Dessa, är olika typer av diskriminering på arbetsmarknaden 
och omfattar inte riktigt individens vardagsliv. Jag kommer därmed vara noggrann gällande 
upplevelse av diskriminering på arbetsmarknaden, men kommer även att beakta diskriminering 
i vardagslivet. Med detta sagt påpekar många forskare att diskriminering anses vara en av de 
mest påverkande faktorerna till att migranter inte får jobb på arbetsmarknaden. Denna studie 
visar att det inte var så många respondenter som upplevde sig vara diskriminerade. Av alla 
respondenter som tillfrågades, var det bara respondenterna AV och AK som hade upplevt detta 
under arbetssökandet. Dock var de inte riktigt säkra på om fallet verkligen var så, men AV 
ansåg till exempel att hennes ålder eller språk kunde varit en bidragande faktor till att hon inte 
fick en anställning, medan AK ansåg att hennes efternamn förmodligen var det som påverkade 
hennes arbetssökande negativt, dvs. att hon inte fick en anställning. Resterande respondenter 
menade dock att de aldrig upplevt någon form av diskriminering. De nämnde att det är möjligt 
att de hade upplevt detta under sin fritid, då folk såg ner på dem på grund av deras yrke eller 
etnicitet och här är det viktiga att beakta diskriminering i vardagslivet. Eftersom jag senare 
kommer att diskutera diskriminering utifrån Gordons (1964) assimileringsmodell, är det viktigt 
att detta verkligen betonas. Bortsett från detta svarade de dock att de inte upplevt någon form 
av diskriminering på arbetsmarknaden. Respondenten AF syftade bland annat på att de som 
oftare blev diskriminerade på arbetsmarknaden, var etniskt svenska personer eftersom hon 
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ansåg att företag nuförtiden hellre anställer migranter eftersom de har lägre löner än etnisk 
svenska personer. 
 
Eftersom en större del av respondenterna hävdade att de aldrig upplevt någon form av 
diskriminering på arbetsmarknaden förutom två, finner jag assimilation i form av receptionell 
attityd, ett av de sju stegen som omnämns av Gordon (1964), som uppfylld bland de 
respondenter som aldrig upplevde detta. AK och AV som nämnde att de eventuellt hade blivit 
diskriminerade under arbetssökandet, väljer jag dock att inte inkludera bland de respondenter 
som uppfyllde steget. Steget syftar på att migranter inte upplever sig vara diskriminerade längre, 
detta både på arbetsmarknaden och i vardagslivet. De flesta av de intervjuade hade dock upplevt 
någon form av rasism, men ansåg att detta var något som hade förekommit tidigare och 
vanligtvis inte förekom i dagsläget. Jag väljer dock att inte inkludera rasism i Gordons (1964) 
receptionell attittydassimilation eftersom jag anser att rasism är en form av en fördom istället 
för diskriminering. Istället inkluderar jag rasism i Gordons (1964) nästa steg, receptionellt 
beteende, som behandlar migranters upplevelse av fördomar och detta kommer jag att diskutera 
i ett senare avsnitt i anknytning till de respondenter som upplevt rasism. 
 
Leder diskriminering däremot till att migranter vidtar den informella metoden under 
arbetssökandet? Finns det därmed en länk mellan sociala nätverk och diskriminering? Det är 
svårt att dra en konkret slutsats om detta verkligen stämmer men en sammankoppling kan dock 
antas finnas mellan tillgången på socialt nätverk och egenföretagare som kommer diskuteras i 
nästa avsnitt. 

5.4 Egenföretagare och deltidsjobb 
Tibajev (2016) nämner bland annat att han finner en kausalitet mellan diskriminering på 
arbetsmarknaden och egenföretagande, dvs. att migranter som upplever diskriminering på 
arbetsmarknaden, väljer att starta sitt egna företag. Utifrån studiens empiri, finner jag inget som 
tyder på denna kausalitet. Enligt respondenterna, hade ingen blivit diskriminerad på 
arbetsmarknaden, utan dessa valde att starta sitt egna företag av egen vilja. Tibajev (2016) 
syftade på att egenföretagandet var migranternas lösning för att integreras på den svenska 
arbetsmarknaden, när de inte kan få en anställning med hjälp av sitt humankapital eller på grund 
av diskriminering på arbetsmarknaden. Men jag finner alltså inte något som tyder på detta i min 
studie. Dock bör hänsyn tas till att studien bara består av tre egenföretagare och därmed går det 
inte att påstå att denna kausalitet inte stämmer. Något som är viktigt att ta hänsyn till utifrån 
resultatet är att det finns en tendens bland de intervjuade migranterna som startar egna företag, 
att de väljer att jobba vid sidan av. Det är dock svårt att även här generalisera detta, på grund 
av att empirin bara består av tre fallstudier, där dessa personer dessutom specialiserat sig inom 
olika yrken. Utifrån tidigare forskning av Tibajev (2016), påstår han att egenföretagande inte 
är en lösning på arbetslöshet eller integrationen på den svenska arbetsmarknaden, eftersom detta 
slutligen leder till arbetslöshet eller andra problem. Författaren syftar på att migranter som 
startar sitt egna företag satsar väldigt mycket på detta, men detta leder till att även fler migranter 
kommer att göra samma sak. Därmed leder detta till en allmän konkurrens bland migranterna 
och bara de som har tur lyckas med sin verksamhet. Alltså som lösning på detta jobbar de flesta 
egenföretagare vid sidan av. Vad de väljer att jobba med kan variera, men min studie visar att 
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det till exempel kan handla om serviceinriktade tjänster och industriarbete. Hur dessa 
egenföretagare lyckats finna sin deltidsanställning har varit varierande. Dock finner jag ett 
mönster bland respondenterna, att sociala nätverk har varit viktigt. Egenföretagarna kanske 
ansöker som en vanlig arbetssökande, dock har de fått information hur verksamheten fungerar 
med hjälp av kontakter. Till exempel påpekade respondenten FS att det var vanligt bland 
syrianer att jobba som taxiförare och därmed valde han själv att jobba inom denna verksamhet. 
Vad är då orsaken till att dessa tvingas jobba deltid? Enligt respondenten FV som ägde en 
kinesisk restaurang, menade att svårigheterna med att vara egenföretagare handlar om var man 
väljer att utföra sina tjänster. Det gäller att man satsar “rätt”. Hon nämnde att området där hon 
bodde var glest befolkat och att det inte bodde så många personer på den orten. Hon tillade även 
att hon hellre hade jobbat i en större stad. Även FS som äger en frisörsalong syftade på att trots 
att hans företag ligger i en större stad än vad fallet var för FV, så finns det nog en bakomliggande 
faktor beroende på var verksamheten är placerad i staden. FS menar att det går rätt dåligt för 
företaget. Om detta kan bero på var hans företag är placerat är dock svårt att säga. Dock menar 
FS att han inte behöver så många kunder längre eftersom han hellre fokuserar på att jobba deltid 
som taxiförare. 

5.5 Bostadssegregation 
Eftersom studien egentligen valt att avgränsa sig från geografi och bostad går det inte riktigt att 
analysera om detta kan vara en bidragande faktor till integration på arbetsmarknaden. Enligt 
Tibajev (2016) så är bostadssegregation inte riktigt någon påverkande faktor, utan fokuserar 
hellre på områden med bättre möjligheter att kunna finna ett arbete. Tibajev (2016) syftar på att 
bostadssegregerade områden inte behöver ha en negativ påverkan på arbetsmarknadsintegration 
om områden har ett stort utbud av arbete. Något som jag har tagit hänsyn till är egenföretagarnas 
val av företagets position. Något som de nämnde var att deras företag inte var placerade på 
ställen som kunde leda till större affärer. Respondenten FV hävdade till exempel att hennes 
restaurang låg på en väldigt liten ort och hade hellre velat ha denna i en större stad. FS syftade 
till exempel på att hans kunder var mest etnisk svenska personer och att han bodde i ett område 
där det fanns mer svenskar än migranter. Dessa valde dock att gå till andra frisörsalonger som 
låg bättre till. Bortsett från detta är det svårt för mig att dra en slutsats om företagets position 
leder till fler kunder. Det kan därmed vara fördelaktigt för framtida forskning, att undersöka om 
tätbebyggda områden och innerstäder möjligtvis kan ha en större fördel kundmässigt i 
jämförelse med glesbebyggda områden och bostadssegregerade områden i olika städers 
utkanter. 

5.6 Integration i samhället 
Som Diaz (1993) och Gordon (1964) påpekar, är det viktigt för migranter att kunna integreras 
i samhället. Diaz (1993) som nämner arbetsintegration som en del av samhällsintegrationen, 
uppmanar att migranter själva marknadsför sig på arbetsmarknaden. Detta gäller bland annat 
att förstärka sitt humankapital genom utbildning. Alla tre dimensioner som Diaz (1993) påtalar 
är sammankopplade och behövs för att uppnå en lyckad integration. Till exempel är det viktiga 
inom den politiska integrationen att uppnå ett svenskt medborgarskap. Med hjälp av ett 
medborgarskap har de även rätt till politiska rättigheter som valdeltagande eller andra politiska 
institutioner. Hjerm (2009) hävdar därmed att politiskt deltagande är en viktig faktor för lyckad 
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integration. Eftersom migranter generellt har lägre politiskt deltagande har de även lägre 
ställning både i samhället och på arbetsmarknaden. Det blir därmed en plikt att anpassa sig till 
den svenska kulturen och röstar som Gordon (1964) nämner som politisk assimilation. Diaz 
(1993) nämner bland annat att migranter som vanligtvis inte deltar i val eller andra politiska 
institutioner, inte tenderar att inta en chefsposition. Eftersom jag inte frågade respondenterna 
om deras politiska deltagande kan jag därmed inte sammanställa om de lyckats uppnå detta 
steg. 
 
Ett annat steg i Diaz (1993) integrationsmodell, den sociala integrationen, omfattar att migranter 
behöver vara mer socialt aktiva. De behöver bygga upp en samhörighet med etniska svenska 
och inte sina egna landsmän. Därmed är detta en av de mest väsentliga dimensionerna för en 
lyckad integration. Även Gordon (1964) har ett liknande steg i sin assimileringsmodell, den 
strukturella assimilationen. Detta steg syftar på att migranter bör lyckas integrera sig i det 
etniskt svenska nätverket. Det finns dock en tendens bland första generationen, att misslyckas 
med detta på grund av lågt deltagande inom andra evenemang, men att deras barn lyckas på 
grund av förskola eller skolan. Av respondenterna som deltog i studien är det dock bara två som 
har ett socialt nätverk som är mer varierat och detta var på grund av att dessa var gifta med 
etniskt svenska personer. Trots detta, valde de hellre att umgås med sina egna landsmän. 
Resterande hade det svårt att umgås med etnisk svenska personer. Många förklarade att detta 
berodde på olika kulturer och att detta leder till olika intressen. Respondenten AV påpekade att 
hon under sin fritid, brukade gå till buddhistiska tempel om de höll något evenemang. Även 
respondenten AK nämnde detta, vilket visar att personer med samma ursprung eller kultur 
tenderar att gå på liknande aktiviteter. Därmed har det varit svårt för dessa att lyckas skapa 
nätverk med etnisk svenska personer. Gordon (1964) påpekar att de sju stegen är svåra att uppnå 
eftersom migranterna måste vara villiga att ta emot nya kulturer och anpassa sig till 
värdsamhället vilket respondenterna försöker men inte lyckas på grund av olika intressen. 
 
Vilka av de sju stegen från Gordons (1964) modell kan därmed sägas vara uppfyllda bland de 
respondenter som deltagit i studien? Som tidigare nämnts så inkluderar Gordon (1964) flera 
olika assimilationer för att en migrant skall lyckas integreras i ett samhälle. Han benämner dessa 
för, kulturell, strukturell, äktenskaplig, identifikations, receptionell attityd, receptionell 
beteende och politisk assimilation. Den kulturella assimilationen som syftar på att en migrant 
lyckas förändra eller anpassa sina kulturella mönster utefter de inrikes födda personerna, 
uppfylls bara av två av respondenterna, AF och FC. Anledningen till detta är att både AF och 
FC har gift sig med en etniskt svensk person men samtidigt påpekar de att de upplever sig själv 
som mer svensk än från deras hemland. Det är därmed brukligt att nämna att AF och FC även 
uppfyller den äktenskapliga assimilationen men även den strukturella assimilationen eftersom 
de har lyckats gifta sig med en etniskt svensk person och därmed erhåller respondenterna ett 
socialt nätverk med andra etniskt svenska personer. De resterande respondenterna uppfyller 
dock inte dessa tre steg eftersom de inte har lyckats bygga ett socialt nätverk med etniskt 
svenska personer, eller att de har svårt att anpassa sig till den svenska kulturen. Trots att två av 
respondenterna har gift sig med en etniskt svensk person, anser dessa inte att de är helsvenska 
och därmed uppfyller ingen av respondenterna identifikationsassimilation. Alla uppfyllde inte 
heller receptionell attityd eftersom AV och AK upplevde någon form av diskriminering på 
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arbetsmarknaden. Receptionell beteende som tidigare nämnts, syftade på att migranterna inte 
längre upplevde fördomar gentemot dessa. Detta steg har dock inte uppfyllts av FV eller AF. 
Det är dock svårt att påpeka om AF verkligen upplevde rasism, eftersom hon nämnde att rasism 
alltid förekom men inte att hon upplevde detta. Eftersom hon dock är medveten om detta 
fenomen, väljer jag även att exkludera henne från Gordons (1964) receptionell 
beteendeassimilation. Det sistnämnda steget, politisk assimilation kan dock inte anses vara 
uppfylld eftersom jag aldrig ställde några frågor om hur deras inställning såg ut gällande den 
svenska politiken. Detta visar på att respondenten FC uppfyller fem av Gordons (1964) sju steg, 
AF uppfyller fyra av dessa, AV, AK och FV uppfyller ett av stegen. De resterande 
respondenterna uppfyller bara två av de sju stegen vilket visar på att respondenterna som inte 
har gift sig med en etnisk svensk person, har det svårare att integreras i samhället. Utifrån Diaz 
(1993) integrationsmodell ser det mer annorlunda ut för vissa respondenter. Modellen 
inkluderar tre steg för en lyckad integration i samhället, strukturell, social och politisk 
integration. Den strukturella integrationen syftar på att ett starkt humankapital och en stark 
position på arbetsmarknaden, underlättar integrationen i samhället. Detta betyder att 
respondenterna som valt att både studera men även inta en chefsposition, har uppfyllt detta steg. 
Respondenterna i detta fall är egenföretagarna, FC, FS och FV. Den sociala integrationen syftar 
på att migranter ska vara mer socialt aktiv bland etniskt svenska personer och här uppfyller 
dock bara två av respondenterna detta steg, AF och FC. Detta eftersom de har lyckats gifta sig 
med en etnisk svensk person och har därmed ett gemensamt nätverk med andra etniska svenska 
personer. Det sistnämnda steget, politisk integration, uppfylls dock av alla respondenter. Detta 
för att detta steg omfattar medborgarskap vilket alla respondenterna hade. Av dessa tre steg, 
från Diaz (1993) integrationsmodell, var det bara respondenten FC som lyckades uppfylla dem 
alla medan AF, FV och FS uppfyller två av dessa tre steg. De resterande respondenterna 
uppfyller dock bara ett av de tre stegen. 

5.7 Vart är hemma? 
Liknande mönster från alla som jag intervjuade, var bland annat att ingen riktigt ville flytta 
tillbaka till sitt hemland för närvarande. Orsaken till detta, som de uppgav, var att de flesta 
trivdes väldigt bra i Sverige, trots att alla inte kände sig väldigt nöjda med Sverige som land. 
De ansåg att de inte helt hade integrerat sig i det svenska samhället, trots att de trivdes där de 
bodde och med sina arbeten. När jag frågade om varför de inte ville flytta tillbaka, var de flesta 
svaren väldigt lika, dvs. att de inte längre hade något kvar i sitt hemland. Tydligen hade många 
valt att lämna allt som de hade i sitt hemland eller så sålde de allt. De andra respondenterna 
hade fortfarande familj kvar men ansåg att de kämpat hårt för att vara här i Sverige, att de 
försökt anpassa sig och inte ville förlora detta förgäves. De hade bildat familj som hade växt 
upp här och därmed ansåg de att de inte var lämpligt att tvinga barnen att anpassa sig till ny 
kultur. Dock var det två respondenter som skulle kunna tänka sig att flytta till sitt hemland men 
detta skulle dock ske när barnen hade växt upp. Dessa var respondenterna FS och FV. Trots 
detta fanns det stora tveksamheter om detta var rätt val eller inte. Respondenterna nämnde bland 
annat att det bästa med att få bo i Sverige var trivselnivån. De ansåg att Sverige var ett tryggt 
och rättvist land. I jämförelse med Syrien som respondenten AS kom från, påpekade han att 
Sverige var bättre inom alla aspekter men att han kände sig lite grann som en fånge på grund 
av alla regler och lagar samtidigt som han tillhörde en minoritet. De andra två respondenterna 
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som hade gift sig med en etnisk svensk upplevde sig själv som “svenskar” men att de 
fortfarande upplevde att de inte riktigt hade integrerat sig i det svenska samhället. Vad detta 
beror på är otydligt, men något som bör diskuteras här är att de flesta inte kände sig 
diskriminerade men att de fortfarande inte identifierade sig som svenska personer. Om detta 
återkopplas med Diaz (1993) eller Gordons (1964) olika modeller, verkar det som om ju fler 
steg en migrant uppfyller, dvs. om en migrant gift sig med en etnisk svensk person eller att de 
innehar ett socialt nätverk med etniska svenska personer, ju större chans är det att migranterna 
ser sig själv som en svensk person.  
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6 Slutsats 
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera de olika strategier och metoder som 
nyttjats av migranter som lyckats integrera sig på den svenska arbetsmarknaden. Studien har 
använts sig av två väsentliga modeller för integration i samhället som utvecklats av Diaz (1993) 
och Gordon (1964), och samtliga respondenter har jämförts med dessa. Utifrån den insamlade 
empirin uppfyllde flera respondenter receptionell attityd- och receptionell 
beteendeassimilationerna från Gordons (1964) assimileringsmodell vilket syftade på att de inte 
upplevde någon form av diskriminering eller några fördomar. Det förekom dock att två av 
respondenterna, AV och AK upplevde diskriminering på arbetsmarknaden, medan AF och FV 
upplevde fördomar antingen på arbetstid eller under vardagen. Bara två av respondenterna, FC 
och AF uppfyllde kulturell, äktenskaplig och strukturell assimilation eftersom de gifte sig med 
en etnisk svensk person. Gällande Diaz (1993) integrationsmodell såg det mer annorlunda ut 
där bara respondenten FC uppfyllde alla tre stegen, strukturell, social och politisk integration. 
Han hade både starkt humankapital och en chefsposition, samtidigt som han var inkluderad i ett 
etniskt svensk nätverk och hade ett svenskt medborgarskap. AF uppfyllde bara den sociala och 
politiska integrationen, FV och FS den strukturella och politiska integrationen, medan 
resterande respondenter bara den politiska integrationen. Behtoui (2008) nämnde att det fanns 
tre vanligt förekommande metoder på hur personer lyckas integreras på den svenska 
arbetsmarknaden, den formella där en arbetssökande nyttjar sig av offentliga eller privata 
förmedlare, den informella där det sociala nätverket är av stor bekvämlighet och den direkt 
närmande där en arbetssökande skickar runt CV till olika företag. Av dessa tre metoder, har alla 
nyttjats av respondenterna som deltagit i studien. Dock finns det ett mönster bland 
respondenterna som jobbar inom industrin, att själva leta efter och ansöka jobb, medan de inom 
serviceinriktade tjänster har nyttjat sig av sociala nätverk. Egenföretagarna betonade även hur 
viktigt det var att erhålla ett starkt och brett socialt nätverk för att kunna finna ett jobb, eftersom 
de själva har nyttjat sig av denna metod för att finna sig ett deltidsarbete. Det finns en tendens 
bland egenföretagare att jobba deltid på ett annat företag eftersom som Tibajev (2016) påtalar, 
är inte egenföretagandet en lösning på arbetslöshet. Bland egenföretagarna i denna studie, så 
har ingen valt att lösa arbetslösheten med hjälp av att starta sitt egna företag, utan deras 
företagande har berott på av eget intresse och ambition men att de fortfarande har blivit tvingade 
till deltidsarbete. De mest märkvärdiga skillnaderna har varit mellan vad för typ av yrken 
migranterna har och inte deras typ av anställning. Alltså finner jag att respondenterna som är 
industriarbetare hellre uppmanar att utgå från den formella metoden för att finna en anställning 
där de fick hjälp av en offentlig förmedlare medan serviceinriktade arbetarna, både de anställda 
och egenföretagare, använder sig mer av den informella metoden där de fick hjälp av sina 
bekanta. Dock går det inte att dra någon generell slutsats utifrån detta eftersom studiens empiri 
bara har behandlat sju respondenter och därmed är detta alldeles för litet urval för att 
generalisera.  Bortsett från detta har båda kategorierna som jag undersökt, haft ganska liknande 
upplevelser på arbetsmarknaden. Ingen upplever att de har varit drabbade av diskriminering 
förutom två av respondenterna som dock är väldigt osäkra på om så är fallet. Eftersom osäkerhet 
inte är en tydlig beskrivelse på detta fenomen, har jag valt att exkludera dessa från både 
receptionell attityd- och receptionell beteendeassimilationerna. Ingen av respondenterna har 
heller tänkt flytta tillbaka till sitt hemland förutom två av dessa, som vill göra detta först när 
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deras barn har vuxit upp. Vad som därmed kan sägas utifrån empirin är att det inte finns stor 
skillnad på hur respondenterna har gått tillväga för att finna en anställning. Alla tre metoder 
som Behtoui (2008) nämnde nyttjades, formell metod och direkt närmande där de fick hjälp av 
offentliga förmedlare och skickade runt CV till olika företag men den mest frekventa var den 
informella metoden, dvs. med hjälp av deras sociala nätverk. Mellan anställda och 
egenföretagare fanns det inga nya metoder som påpekades utan de valde att nyttja de metoder 
som redan uppmärksammats av tidigare forskare. Det går även att inkludera att diskriminering 
inte har påverkat respondenterna i den mån att detta har försvårat deras möjligheter till att 
integreras på arbetsmarknaden, utan mer att den medfört andra val av metoder. Detta gäller 
dock bara en av respondenterna som eventuellt upplevde diskriminering och därmed valde att 
utgå från den informella metoden istället. Undersökningen kan därmed avslutas med att påpeka 
att migranternas metoder för att integreras på arbetsmarknaden inte har ändrat sig utan både 
anställda och egenföretagare har lyckats på liknande sätt och dessa har varit genom formella, 
informella metoder och direkt närmande. 

6.1 Framtida forskning 
Som tidigare nämnts i diskussionen kan det finnas behov av att forska inom bostadssegregerade 
områden för att se om detta kan vara en påverkande faktor för arbetsmarknadsintegration. Det 
kan även vara bra att framtida forskning tar hänsyn till, om placeringen av företaget kan påverka 
deras integration. Till exempel om en migrant valt att starta ett företag i ett bostadssegregerat 
område, hur stor skillnad hade det varit om denne person hellre valt att starta det mitt i centrum 
i en storstad? Hade kunderna främst varit andra migranter eller hade det även funnits många 
etnisk svenska? Kan kundernas etnicitet påverka egenföretagarnas sociala nätverk? Detta hade 
varit något framtida forskning skulle kunna undersöka som även hade varit väldigt intressant 
att ta reda på. Eftersom studien endast undersökte respondenternas perspektiv och syn på 
omvärlden, drog jag inte allt för många olika spekulationer.  Dock märkte jag ett samband 
mellan socialt kapital och humankapital som kan vara viktigt att forska kring. Hur starkt 
samband finns det mellan dessa faktorer? Leder större socialt kapital till större humankapital 
eller vice versa? Det kan vara bra att se sambandet mellan dessa faktorer och undersöka vilket 
som leder till vilket. Vilket bör man satsa mest på för att utforma den bästa 
integrationspolitiken?  
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide för anställda 
Lite om dig själv (Ålder, civilstånd-gift/singel/sambo?, barn, andra släktingar/bekanta i Sverige, 
Ursprung?) 
 
Vad har du för arbete just nu? (Jobbar du? Är du egenföretagande?) Bostadsort (Samma som 
där du är anställd?) 
 
Vad hade du för ockupation i ditt hemland? Vad gjorde du innan du kom hit till Sverige?  
 
Hur kommer det sig att du valde att komma hit till Sverige? Vilket år kom du? (Hade du tänkt 
dig något annat land egentligen?) 
 
Vad har du för utbildning? Utbildning i ditt hemland? Utbildning här i Sverige (SFI, Komvux, 
Folkhögskola, Universitet, Annat?) 
 
Är du nöjd med ditt beslut att komma till Sverige?  
 
Vad gjorde du innan du jobbade inom din nuvarande anställning? (Var du arbetslös? 
Studerande, Sjukskriven, Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, Anställd på annat 
företag/egenföretagande) 
 
Lyckades du finna anställningen på egen hand eller fick du möjligtvis hjälp av 
bekanta/familj/släkt? 
(Om ja till hjälp av bekanta/familj/släkt: Vilka mer faktorer tror du kan ha underlättat 
anställning? 
Annars: Hur gjorde du för att hitta jobbet? Tror du det finns några faktorer som kan ha 
underlättat sökningen av jobb? (Utbildning erfarenhet)) 
 
Har du stött på några problem/omständigheter som försvårat för dig när du ansökte jobb? 
 
Tror du det kan ha åstadkommit någon form av diskrimination under ditt arbetssökande, när 
du ansökte din anställning eller under något annat jobberbjudande? 
 
Hur många timmar jobbar du i veckan? 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
 
Trivs du med din nuvarande anställning? Finns det något du skulle ändra på eller skulle du 
hellre jobba någon annanstans? 
 
Vad brukar du göra på din fritid? Umgås du mycket med bekanta/familj? Vilka brukar dessa 
vara? 
 
Känner du dig bekväm i Sverige, eller hade du hellre velat bo kvar/flytta tillbaka till ditt 
hemland? 
 
Vad är bra med att bo i Sverige? Mindre bra? 
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8.2 Intervjuguide för egenföretagare 
Lite om dig själv (Ålder, civilstånd-gift/singel/sambo? barn, andra släktingar/bekanta i Sverige, 
Ursprung?) 
 
Vad har du för utbildning? Utbildning i ditt hemland? Utbildning här i Sverige (SFI, Komvux, 
Folkhögskola, Universitet, Annat?) 
 
Vad hade du för arbete i ditt hemland? Vad gjorde du innan du kom hit till Sverige? 
 
Hur kommer det sig att du valde att komma hit till Sverige? Vilket år kom du? (Hade du tänkt 
dig något annat land egentligen?) 
 
Är du nöjd med ditt beslut att komma till Sverige, eller hade du hellre valt ett av de alternativ 
du hade, eller ett annat land generellt? 
 
Vad har du för arbete/yrke nu? (Jobbar du? Är du egenföretagande?)  
 
Vad gjorde du innan du startade ditt egna företag? (Var du arbetslös? Deltog i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder? Studerande, Sjukskriven, Anställd på annat 
företag/egenföretagande) 
 
Vad fick dig att bli egenföretagande? (Ingen anställning? Intresse för yrket?) 
 
Vad är det för verksamhet du bedriver? Varför valde du just detta yrke? 
 
Lyckades du starta företaget på egen hand eller fick du möjligtvis hjälp av bekanta/familj/släkt? 
(Om ja till familj, släkt: Vilka mer faktorer tror du kan ha underlättat till egenföretagandet? 
Annars: Hur gjorde du för att starta upp företaget? Tror du det finns några faktorer som kan ha 
underlättat till egenföretagandet? (Utbildning erfarenhet)) 
 
Har du stött på några problem/omständigheter som försvårat för dig när startade ditt egna 
företag? 
 
Tror du det kan ha åstadkommit någon form av diskrimination, om hen inte lyckades hitta ett 
jobb, eller även under startande eller drivandet av företaget? 
 
Anser du det skulle vara lättare att driva din verksamhet här i Sverige, eller i ditt 
hemland? 
 
Hur många timmar jobbar du i veckan? Har du semesterstängt eller jobbar du året om? Finns 
det några dagar du stänger, under högtider osv (Jul, Påsk, Midsommar, Ramadan exempel)? 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
 
Trivs du med ditt företag? Finns det något du skulle ändra på eller skulle du hellre jobba med 
något annat, en anställning, ett annat företag? 
 
Vad brukar du göra på din fritid? Umgås du med vänner eller spenderar du tid på att utveckla 
företaget? 
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Har du andra jobb vid sidan av ditt företag? 
 
Hade du några framtidsplaner? Tänkt expandera? Annat företag? 
 
Känner du dig bekväm i Sverige, eller hade du hellre velat bo kvar/flytta tillbaka till ditt 
hemland? 
 
Vad är bra med att bo i Sverige? Mindre bra? 
 
Företaget 
Hur ser företaget ut? Är du ensamstående personal, eller har du delägare/anställda? 
 
Vad består dina anställda av? Är det bekanta, familj, släkt, vänner, landsmän, eller annat? 
 
Samarbetar du med andra företag? Om ja, är ägarna etnisk svenska eller landsmän/samma 
etnicitet, eller andra utrikesfödda? 
 
Vad består dina kunder av? (Blandat? Etnisk svenska, annat etnisk bakgrund?) 
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