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1. Inledning 

Efter att vi har studerat fritids- och kulturarbete i tre år kände vi att det skulle vara intressant 

att fördjupa oss i ett existerande problem i välfärdssamhället, nämligen invandrarnas 

svårigheter att integreras på arbetsmarknaden och se vad fritiden kan göra för dessa 

människor. 

 

Invandrarnas arbetsmarknadssituation har under de senaste decennierna förändrats markant. 

Mellan åren 1945 och 1970 kom många arbetskraftsinvandrare till Sverige för att söka arbete 

inom framförallt industrisektorn (Lundh & Ohlsson, 1999, s.30). Det var lätt att få arbete 

eftersom bristen på arbetskraft var stor och inga större kunskaper i det svenska språket eller 

någon utbildning krävdes. Arbetsuppgifterna var ofta monotona och det gick lätt för outbildad 

arbetskraft att snabbt få en plats i arbetslivet (a.a. s.160f).  

 

Under de senaste decennierna har samhället utvecklats från att vara ett industrisamhälle till att 

bli ett informationssamhälle. Kraven på individerna har ökat markant vilket medfört att många 

invandrare utestängs från arbetsmarknaden. Detta har resulterat i att fritiden fått en viktig 

uppgift att fylla. Fritiden fungerar som en mötesplats där individernas identitet och 

självförverkligande utvecklas. Individer från olika kulturer får en möjlighet att mötas vilket 

leder till att man får förståelse för andras kulturer (Regeringens proposition 1998/99:107 

s.18).  Det är viktigt att de som arbetar inom fritidssektorn är kompetenta och har kunskap att 

överbrygga och främja invandrarnas integration i samhället (Kihlström & Roos, 2000, s.242). 

”Fritid är den tid vi fritt förfogar över och som vi ägnar åt aktiviteter som ger oss en viss, 

positiv behållning” (Arvidson & Bucht, 1976 s.1). Med fritidsaktiviteter menar Arvidson & 

Bucht aktiviteter såsom sport, klubbträffar, kulturella intressen, umgås med vänner och 

läsning med mera. Med icke fritidsaktiviteter räknas följaktligen: arbete, hushållsgöromål och 

passning av barn, det vill säga fysiologiskt nödvändiga sysslor (a.a. s.14). Fritidsbegreppet har 

genom decennium blivit alltmer diffust och idag kan man inte säga exakt vad som menas med 

fritid, utan det är upp till varje individ att själva avgöra vad fritid är (Berggren, 2000, s. 36 ff). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Vi har valt att undersöka invandrares syn på fritid och dess påverkan på deras möjlighet att 

hitta en plats i arbetslivet. Syftet med vår C-uppsats i sociologi var att få reda på vad som 

orsakar invandrarnas utanförskap och vad vi kan göra för att positivt främja integrationen då 

vi kommer ut i arbetslivet. Följande frågeställningar ställdes för att uppnå vårt syfte: 

 

• Vilka faktorer påverkar att vissa invandrare har svårigheter att få arbete i Sverige? 

• Vad kan fritiden göra för de invandrare som står i samhällets periferi? 

 

1.3 Disposition 

Föreliggande uppsats i sociologi är disponerad på följande sätt: I bakgrundsbeskrivningen 

kommer vi att belysa vad som är orsaken till varför invandrares förvärvsintensitet har 

förändrats genom decennierna. Därefter kommer vi att beskriva fritidens ökade betydelse i 

välfärdssamhället. I teoridelen kommer teoretiska infallsvinklar att belysas som bl.a. 

kommunikationens och den sociala kompetensens betydelse i samhället idag och individens 

identitetsutveckling med hjälp av fritiden. I metoddelen kommer vi att beskriva hur 

undersökningen gick till, urvalet, val av metod och litteratursökning. Våra resultat kommer att 

redovisas i resultatdelen och åskådliggöras i tabellform. Därefter följer en analys av våra 

resultat, där vi kopplar samman teori och empiri. Resultaten kommer att diskuteras i 

förhållandet till vår litteratur. Efter resultaten följer en sammanfattande diskussion där 

kommer vi att ta upp, fritidens betydelse, utvärdering av vårt arbete och nya frågeställningar 

som väckts under arbetets gång. 

  



Victoria Andersson och Maja Gutter 

 3

2. Bakgrund  
Under de senaste decennium har det skett förändringar i organisationsstrukturerna, 

organisationerna har utvecklats från hierarkiska- till platta organisationer. Nya krav ställs och 

fritiden har därmed fått en ökad betydelse eftersom många invandrare har svårigheter att få en 

anställning (Lundh & Ohlsson, 1999 s.163 & Regeringens proposition 1998/99:107.s.18). 

 

2.1 Fordismen och taylorismens era 

Vetenskapsmannen Fredrick W. Taylor idé kom under 1900-talet att få en enorm spridning, 

framförallt då inom industrin. Taylors koncept gick ut på att sönderdela varje arbetsuppgift i 

smådelar och han kom fram till detta arbetsätt genom omfattande tids- och metodstudier. 

Resultatet av studierna blev att varje arbetare blev tilldelade en arbetsuppgift. Syftet med att 

varje anställd fick tilldelade en specifik uppgift resulterade i att de blev experter på att utföra 

sin arbetsuppgift och på så sätt effektiviserades arbetet. Ett starkt hierarkiskt mönster kunde 

skönjas i företagsstrukturen. Den mekanistiska arbetsstrukturen såg således ut på följande sätt, 

de överordnade planerade arbetet och de underordnade utförde arbetsuppgifterna (Lundh, 

2002, s.148ff).  

 

Vetenskapsmannen Henry Fords idé byggde på ett likartat tankesätt som taylorismen 

nämligen, att kommunikationen mellan tjänstemännen och arbetarna fungerade vertikalt. Det 

som skiljer fordismen och taylorismen åt är att fordismen krävde en omorganisering i 

företagen för att öka effektiviteten (a.a. s.152ff). Fordismens arbetssätt var även uppbyggt på 

likartat sätt som taylorismens nämligen, att de anställda inte behövde någon utbildning för att 

utföra arbetsuppgifterna. Introduktionen var kort och de anställda var lätta att byta ut eftersom 

varken utbildning eller språkkunskaper krävdes. Arbetsuppgifterna var väldigt monotona, 

enformiga och föga stimulerande. Arbetarna behövde inte kommunicera med sina arbets-

kamrater för att utföra sin arbetsuppgift (Lundh & Ohlsson, 1999, s.160). Utbildning krävdes 

endast under denna era för de som hade högre positioner (Lundh, 2002, s.152ff).  

 

Mellan 1945 och 1970 var det många arbetskraftsinvandrare som flyttade till Sverige och 

sökte anställning inom industrin. Det var enkelt att få en anställning eftersom utbildning och 

goda språkkunskaper inte var det primära. Arbetskraftsinvandringen kom under slutet av 70-

talet att stagnera vilket berodde på att färre arbetstillfällen gavs, den ekonomiska tillväxttakten 
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och industrisektorn kom att minska i omfång under denna period (Lundh & Ohlsson, 1999, 

s.159). 

 

2.2 Utvecklingen från hierarkiska organisationer till platta organisationer  

Sverige har sedan 1800-talet genomgått tre olika strukturcykler och är nu inne på den fjärde. 

Ekonomiska strukturkriser sker vart 40 år (Lundh, 2002, s.31). För företagen innebär 

strukturcykler att de genomgår en kris och måste förnya sig för att överleva på marknaden. 

För att matcha de nya kraven måste förändring ske inom produktion, marknadsföring och 

personalstyrka. Nya verksamheter växer fram som slår ut de gamla. I dag har vi platta 

organisationer vilket innebär ”(…) korta ledtider, lagerlös produktion, en slimmad 

personalstyrka och stort utnyttjande av maskiner och anläggningar för att minska 

avskrivningstiden” (a.a. s.238). Vidare har denna omvandling lett till att framförallt 

invandrare som endast varit en kort tid i Sverige inte motsvarar uppsatta kriterier (Lundh & 

Ohlsson, 1999, s.162f). 

 

2.3 Strukturomvandling ställer högre krav på de anställda  

Efter 1970-talet har arbeten inom framförallt industrisektorn minskat sin verksamhet där 

många invandrare tidigare var verksamma (a.a. s.159). Strukturomvandlingen har medfört att 

arbeten som inte krävde någon större kompetens har förändrats och kräver idag högre 

utbildningar. Ett exempel är servicesektorn som tidigare accepterade outbildad arbetskraft. 

Man benämner denna förändring som ”outsoursing” vilket innebär att servicearbetet har 

professionaliserats. Servicejobb har utvecklats från att vara rutinartat till att ställa nya krav 

som flexibilitet, högre kompetens och självständighet. Har man brister i språket både när det 

gäller skrift och tal motsvarar man inte de uppsatta kriterierna vilket försvårar invandrarnas 

inträde på arbetsmarknaden (a.a. s.163).  

 

2.4 Åtgärder som misslyckades 

Under 90-talet kom AMS (arbetsmarknadsstyrelsen) och SIV (statens invandrarverk) att 

tillsammans arbeta för att invandrare fortare skulle integreras på arbetsmarknaden och på så 

sätt motverka bidragsberoendet. Överenskommelsen mellan dessa båda parter innebar att 

arbetsförmedlingen i ett tidigt stadium skulle informera sig om vilka utbildningar och vilka 

yrkesområden invandraren hade varit verksam inom. Denna information skulle leda till att 

åtgärder sattes in som t.ex. språkundervisning, utbildning och praktik. Detta skulle hjälpa 

invandrarna att fortare integreras i arbetslivet.1990 kom ett nytt beslut gällande att 
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kommunerna var berättigade till att få utbetalt en generalschablon för varje invandrare som 

kom till kommunen. Syftet med denna reform var att kommunerna aktivt skulle medverka till 

att åtgärder sattes in som skulle hjälpa invandrarna att fortare få en plats i arbetslivet. 

Resultatet av dessa två åtgärder var att ingen av de ledde till någon ökad integrering i 

arbetslivet för invandrare  (a.a. s.117f). 

 

AMS kom under 1994 att utveckla ett handlingsprogram som kom att kallas ”invandrare till 

arbetet”. De arbetsmarknadsåtgärder som AMS arbetade efter var att de tog kontakt med 

företag som antingen kunde erbjuda lediga jobb eller praktikplatser. Detta handlingsprogram 

karakteriserades som målrelaterat eftersom syftet var att invandrarna skulle bli erbjudna 

antingen anställning eller praktikplatser. Dessa åtgärder skulle underlätta för invandrarna att 

integreras i arbetslivet och minska på bidragsberoendet. AMS var tvungen att avsluta detta 

handlingsprogram efter ett tag p.g.a. tre skäl. Följande skäl angavs, AMS hade inte kraft nog 

att fullfölja programmet eftersom få åtgärdsförslag kom i praktiken att äga rum. Dessutom 

lyckades de inte få hjälp av staten med de ekonomiska resurser som behövdes och 

kommunerna klarade inte av att ansvara för att programmet skulle avslutas (a.a. s.121ff).      

 

2.5 Fritidens betydelse för integrering i samhället   

Många invandrare behärskar inte till fullo det svenska språket men med hjälp av 

fritidsverksamheten kan människor från olika kulturer mötas och genom den har man en 

möjlighet att på ett naturligt sätt integreras i det svenska samhället, trots bristande 

språkkunskaper. Utanförskap kan på så vis motverkas. Med detta citat vill vi poängtera 

fritidens essentiella roll: 

 
”Idrottsligt utbyte mellan grupper av människor med olika bakgrund berikar vårt samhälle. 

Genom att idrotten är gränslös kan den via de lokala föreningarna underlätta för nyanlända och 

andra med utländsk bakgrund att integreras i det svenska samhället. Människor med olika etnisk 

och kulturell bakgrund kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra samt 

respektera och förstå varandras värderingar. Idrottens språk är universellt” (Regeringens 

proposition 1998/99:107.s.18). 

 

Berggren (2000) belyser invandrare och framförallt invandrarkvinnornas situation eftersom de 

oftare står i samhällets periferi. Han ifrågasätter invandrarnas så kallade ”fria tid” då många 

står utanför arbetsmarknaden. Frågan som Berggren ställer sig är: Har de mer fritid än de som 

har ett arbete? Det finns inget korrekt svar på denna fråga, utan det beror på många olika 
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faktorer och vad man som individ kallar fritid. Fritidsbegreppet kan vara diffust. Är det fritid 

när man till exempel shoppar? (a.a.s.36ff).  

 

2.6 Socioekonomiska skillnader i valet av fritidssysselsättning 

Enligt SOU (1996:3) föreligger det skillnader mellan olika etniska grupper när det gäller 

utövning av fritid. Ju lägre samhällsklass man tillhör desto mindre är deras deltagande i 

fritidsaktiviteter. Detta beror delvis på att många invandrare är bosatta i resurssvaga områden 

där hög arbetslöshet råder och där majoriteten av invånarna är av utländsk härkomst. 

Resultatet av segregationen medför att de i större utsträckning tenderar att bli arbetslösa men 

även socialt isolerade från det svenska samhället. SOU beskriver att faktorer som påverkar att 

invandrarna blir arbetslösa eller socialt isolerade grundar sig på att skolunderbyggnaden i 

många fall inte håller lika hög standard som andra områden (a.a. s.123f). Segregationen i 

Sverige har således resulterat i att många invandrarungdomar blivit avgränsade till sina 

bostadsområden och det har medfört att de skapar ett kollektiv med andra invandrare. De har 

därför bristande kontakt med resten av samhället. Kulturella uttryck som musik och konst etc. 

blir därför extra viktiga fritidsaktiviteter där invandrarna får tillfälle att uttrycka sig. 

Engageras fritidsgårdarna mer och låter dessa ungdomar som är verksamma inom t.ex. musik 

komma ut och framträda, medför det att deras situation förmedlas till resten av samhället. 

Segregations mönstren kan på så vis elimineras (Nilsson, 2000, kap.14).  

 

2.7 Förortssegregation  

Ålund (1997) har genomfört en studie som handlar om invandrarungdomars utanförskap i 

samhället, vilket till stor del beror på att de är bosatta i områden där majoriteten av de boende 

härstammar från andra kulturer. I Stockholmsförorten Rinkeby har fritidsledarna arbetat hårt, 

bl.a. med hjälp av en hip-hop skola, för att invandrarungdomar som hamnat snett i tillvaron 

ska komma till rätta med sitt liv med hjälp av olika fritidsaktiviteter. Rinkeby är numera känt 

för sin hip-hop kultur och detta har resulterat i att andra fritidsgårdar har uppmärksammat 

denna danskultur och musikstil. De besöker Rinkeby för att lära sig mer om denna gatudans. 

Syftet med starten av denna hip-hop verksamhet var att ungdomarna skulle lära sig hur man 

beter sig i samhället och samtidigt återfå respekt för andra människor, framförallt då för den 

äldre generationen. Genom att de fick möjlighet till en aktiv fritidssysselsättning resulterade 

det i att de blev hjälpta att få ordning på sitt liv igen (a.a. s.176f). Vidare arbetar fritidsledarna 

aktivt med att hjälpa dessa ungdomar att stärka deras självkänsla. Många av dessa ungdomar 

anser sig mindre värda p.g.a. att de bor i Rinkeby. Genom massmedia blir de konstant 
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påminda om förortens negativa sidor. Fritidsledarna vill även få ungdomarna att bli medvetna 

om att de inte är dömda till att bli pizzabagare om de inte själv väljer att bli det utan de har 

andra valmöjligheter. De hjälper även ungdomar med olika vardagssysslor som att söka arbete 

och ta kontakt med olika myndigheter ifall de önskar. Man arbetar aktivt med att ändra deras 

tankesätt, förstärka självbilden och betonar deras möjligheter att lyckas i samhället.  

 

I Rinkeby finns även en Sambaskola där man aktivt arbetar med ungdomars identitetsarbete. 

Detta sker bl.a. med hjälp av kulturella inslag såsom teater, foto, dramapedagogik och bild. 

Verksamheten bygger på ungdomarnas egna erfarenheter och tillvägagångssättet vid t.ex. en 

teaterföreställning går ut på att både skådespelare och publik deltar aktivt. Tillsammans hjälps 

man åt att förändra manus under föreställningens gång, en föreställning blir aldrig den andra 

lik. Sambaskolan mixar således kulturella och sociala erfarenheter och återspeglar det som 

anses specifikt för ett multikulturellt samhälle (a.a. s.175).           
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3. Teori 
Lundh & Ohlsson (1999) nämner tre faktorer som medverkat till att invandrarna utestängs 

från arbetsmarknaden nämligen: bristande språkkunskaper, social kompetens och den så 

kallade insider och outsider problematiken som existerar på arbetsmarknaden.   
   

3.1 Kommunikation 

Kommunikationen mellan anställda var inte det primära under taylorismens era. Under de 

senaste decennium har det blivit allt viktigare att använda sig av det kommunikativa 

handlandet eftersom det har skett en decentralisering i arbetsorganisationen. Resultatet av 

decentraliseringen har medfört att kommunikationen sker mellan överordnade och 

underordnade. Vidare har de anställda fått utökade arbetsuppgifter som bl.a. ansvar för det 

administrativa, delta i budgetmöten och ha kundkontakt, vilket förr i tiden låg på chefsnivå. 

Detta innebär stora krav på språklig kompetens vilket innebär att många invandrare utestängs 

från arbetsmarknaden (a.a. s.160f & 164).  

 

Enligt sociologen Habermas hotas den kommunikativa rationaliteten i det moderna samhället 

av en annan rationalitet, nämligen den instrumentella. Den förstnämnda använder vi oss alla 

av i vårt dagliga liv när vi kommunicerar. Den instrumentella har utvecklas genom att 

marknaden och staten fått en ökad betydelse i det moderna samhället. Vidare hävdar 

Habermas att samhället är uppdelat i en livsvärld och en systemvärld. I livsvärlden har vi våra 

nära relationer såsom familj, fritid och arbete. Systemet innefattar relationer som bygger på 

anonymitet som t.ex. kontakt med eller i en myndighet. Det som har skett i det moderna 

samhället är att systemet håller på att ta över livsvärlden. Denna utveckling anser Habermas 

vara av ondo då han hävdar att det är i livsvärlden som förmågan att utveckla det moderna 

samhället finns. Med detta citat vill vi belysa den språkliga interaktionens betydelse: 
 

”I den språkliga interaktionen mellan människor, det vill säga i talet och i kulturen, har 

människor ett intresse av att förstå varandra, och när det gäller olika maktförhållanden i 

samhället har undertryckta människor ett intresse av att frigöra sig från förtryckta strukturer och 

samhällsförhållanden” (Månson, 1998, s.315f). 
 

Habermas betonar alltså klart vikten av kommunikation i vårt dagliga liv eftersom det är i det 

kommunikativa handlandet som ömsesidigt samförstånd kan uppnås och detta tillstånd strävar 
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individerna efter (a.a. kap 9). ”I livsvärden koordineras människors handlande genom den 

kommunikativa rationaliteten, och här sker en social integration” (a.a. s.326).  

 

3.2 Social kompetens 

Social kompetens innebär att man har kunskaper inom bl.a. kultur, umgängesformer, 

utbildnings- och regelsystemet. Anledningen till att social kompetens har blivit så essentiell i 

välfärdssamhället är således att det är viktigt att de anställda ska kunna samarbeta, ta ansvar 

och förhandla med sina arbetskamrater oavsett vilken befattning vederbörande har. På många 

arbetsplatser idag krävs dessa kunskaper av de anställda för att de lätt skall kunna byta 

arbetsuppgifter med sina medarbetare då dessa på grund av olika orsaker är frånvarande. 

Arbetet rubbas då inte på samma sätt av personalbrist (Lundh & Ohlsson, 1999, s.164).  

 

Då individer arbetar och umgås med människor från skilda sociala miljöer resulterar detta i att 

man lär sig hur man ska tänka, värdera och agera i olika situationer. Dessa nyförvärvade 

kunskaper kan i sin tur påverka individens habitus. Den som myntade detta begrepp var 

sociologen Bourdieu och enligt honom var den starkaste markören som formar vårt habitus 

våra uppväxtförhållanden. Uppväxtvillkoren bestämmer vilka utvecklingsmöjligheter vårt 

habitus har under individens levnadshistoria. Beroende på i vilken utsträckning individen 

tillvaratar sina erfarenheter från barndomen har man olika möjligheter att förändra sitt habitus. 

Vidare innebär ett nytt habitus att livsstilen förändras och man får tillträde till andra sociala 

miljöer som t.ex. till högre utbildningar (Månson, 1998, s.404f).  

 

Bildning som investeringsform går under benämningen kulturellt kapital. Kulturellt kapital 

innebär att man besitter kunskaper inom kultur såsom musik, litteratur och konst. Enligt 

Bourdieus teori ses det franska kulturella kapitalet hos dem som har ledande positioner som 

det enda legitima. Det pekar således på ett kulturellt maktspel. Samma benämning, kulturellt 

kapital, används även för att beskriva andra klasser i samhället. Det kan vara nyttigt att lära 

sig om olika kulturer och på så sätt fånga in en egen form av kulturellt kapital. Slutsatsen av 

denna process innebär att individen känner sig bekväm och orädd i nya miljöer. De 

nyförvärvade kunskaperna har betydelse för hur individen kommer att orientera sig i de nya 

miljöerna (a.a. s.397ff).  
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3.3 ”Insider” kontra ”outsider” 

Idag förhandlar fackföreningen endast för de som har arbete (insider) vilket medför att de som 

redan står utanför den reguljära arbetsmarknaden inte gynnas. Invandrare (outsider) kan idag 

inte acceptera lägre löner eftersom kollektivavtalet förbjuder detta. Parallellerna som man kan 

utläsa utifrån detta synsätt är att facket deltar i det så kallat ”insider” och ”outsider” 

problemet. Resultatet av att invandrarna inte blir integrerade i arbetslivet medför att deras 

humankapital endast utvecklas i begränsat omfång. Detta grundar sig på att många invandrare 

tvingas öppna eget eller arbeta ”svart” eftersom de inte har möjlighet att få arbete på något 

annat vis. Resultatet av detta blir således att de kommer att arbeta med människor från samma 

ursprung och deras språkkunskaper kommer därför inte att öka i omfång (Lundh & Ohlsson, 

1999, s.165ff).  

 

Bauman (1990) har även belyst insider och outsider men han benämner dessa begrepp istället 

för ”ingrupp” (insider) och ”utgrupp” (outsider). Enligt Bauman utvecklas dessa 

gruppbildningar i samhället p.g.a. att individen upplever att vissa känns som främlingar. 

Främlingskänslan grundar sig på att man känner att man inte har något gemensamt med vissa 

individer utan att man är motpoler till varandra. Främlingar karakteriseras av människor som 

man inte har nära relation med eller är ovän med. Bauman nämner att när människor träffar 

främlingar vet inte vederbörande hur han ska uppföra sig, denna konfrontation skapar både 

oro och förvirring. Denna process är orsaken till att vi skapar ”vi-känsla” och ”dem-känsla” i 

samhället. Med detta citat vill vi belysa skillnaderna mellan vi och dem 

 
 ”Vi” och ”de” står inte bara för två skilda grupper av människor utan också för två helt olika 

attityder: å ena sidan förtroende, tillgivenhet, trygghet, samarbetsvilja och å den andra 

misstänksamhet, motvilja, rädsla, stridslystnad. ”Vi” står för den grupp jag vill tillhöra ( a.a. 

s.53).    

 

Denna antagonism finns inom alla samhällsklasser. Det gäller inte bara invandrare kontra 

svenskar utan kan finnas mellan andra grupper i samhället som t.ex. mellan en familj och en 

grannfamilj. Inom ingruppen känner vi oss trygga och säkra eftersom man umgås med 

människor som har samma värderingar och intressen. De som tillhör ingruppen kan lätt 

kritisera utgruppens misstag fast en individ från ingruppen skulle kunna upprepa samma 

misstag, vilket då ses med andra ögon. Inom ingruppen löser vi en eventuell konflikt eller 

förkastar ett ogiltigt handlande. Vidare kommer vi att försvarar våra gruppmedlemmar genom 
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att påstå att ryktet inte är sant fast det finns bevis som visar motsatsen. Skulle samma rykte 

uppstå gällande någon från utgruppen skulle det inte råda något tvivel om att detta var sant 

(a.a. kap.2).  

 

3.4 Individens självförverkligande 

Sverige är inte längre ett kollektivistiskt samhälle, utan idag lever vi i ett individualistiskt 

samhälle där det gäller att utifrån sig själv förverkliga sina drömmar. Självförverkligandet står 

i fokus och vi lever idag i en mer abstrakt värld än tidigare. Det som har förändrats är bl.a. att 

”(…) vi inte längre i så stor utsträckning är styrda av traditioner, fasta normer och 

värderingar som förs över från en generation till en annan” (Berggren, 2000, s.52).  Man gör 

sina egna val utifrån sina egna önskningar och man behöver inte följa sina föräldrars fotspår. 

Resultatet av detta är att individens val inte följer något förutbestämt mönster (a.a.). 

  

Dessa förändringar som har skett under moderniseringen ser sociologen Durkheim som 

illavarslande. Han anser att ett samhälle inte kan fungera om det inte finns värderingar och 

normer som är gemensamma för alla individer (Månsson, 1998, s.44). Det blir viktigt att i de 

moderna samhällena stärka den sociala sammanhållningen och detta genom att utveckla 

beroendeförhållanden. ”Paradoxalt nog blir det ökande beroendet också förutsättningen för 

den tilltagande individualismen i de moderna samhällena” (a.a. s.33). Det som blir essentiellt 

för integrering, enligt Durkheim, är det funktionella beroendet och där samhället samman-

hållning går från en mekanisk till en organisk form. Individerna får ta alltmer ansvar för sitt 

eget liv kan det leda till att de känner sig osäkra och vilsna. Enligt Durkheim finns det olika 

sfärer som t.ex. fritid och arbete. Genom att individen får tillträde till dessa lär man sig de 

regler och normer som finns i den specifika sfären, men ställs man utanför går man miste om 

detta normsystem som de flesta i samhället deltar i. Resultatet av utanförskapet kan då leda 

till anomi (Lyon, 1994, s.43f).     

 
3.5 Fritiden har fått ökad betydelse i välfärdssamhället 

Fritidens betydelse har förändrat genom decennier, från att vara en tid där vi återhämtar våra 

krafter som tanken en gång var enligt den aristoteliska synen till att berika individernas liv. 

Förändringarna skedde under industrialismen och dess uppdelning av arbetet och fritid gjorde 

så att betydelsen av fritid förändrades (Kihlström & Roos, 2000, s.240ff). Anledningen till att 

vi fått mer tid för fritid under välfärdssamhället beror således på att arbetstidsförkortning har 
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ägt rum (Arvidson & Bucht, 1976, s.28). Individerna har större valfrihet idag vilket har lett till 

att man måste fundera över hur man vill att ens liv ska gestalta sig. Vidare har utökade 

valmöjligheter medfört att identitetsarbetet blivit alltmer komplicerat. Kraven har ökat på 

individerna och de kan inte längre lita på auktoriteter som förr i tiden var givna (Berggren, 

2000, s.52ff).  

 

Genom att utöva olika former av fritidsaktiviteter utvecklas individernas identitet och på så 

sätt talar individen om för andra vem man är (a.a. s.60). Förr var fritiden något som man 

berikade sitt liv med efter att man hade arbetat. I dag betyder fritid mycket mer än så. Det är 

en sfär där vi har möjlighet att förverkliga oss själva. Fritidsområdet står idag för något som 

kan ge de människor som utestängs för arbetsmarknaden mening och stöd (Kihlström & Roos, 

2000, s. 246). ”Fritid och arbete är inte längre två entydiga och separata sfärer” (a.a. s.244). 

Därför är det viktigt att de som arbetar inom denna domän är tillräckligt kompetenta för att 

vägleda individerna ”rätt” i samhället. Kihlström & Roos betonar att kunskap inom kommun, 

stat och organisation som går under benämningen omvärldskompetens är viktiga system-

kunskaper för de som arbetar inom fritidsverksamheten. Anledningen till att fritidsledaren ska 

besitta dessa kunskaper beror således på att de ska kunna vägleda ungdomar till olika 

institutioner i samhället. Syftet med detta är att man ska kunna påverka att saker och ting 

snabbas på så att de inte hamnar snett och att man ska hjälpa ungdomarna att finna olika 

lösningar på deras skiftande problem.  

 

Fritidsledarna har i det moderna samhället en ”spindeln i nätet roll” och ska besitta kunskaper 

inom olika domäner eftersom deras uppgift är att vägleda individerna. Det är viktigt att man 

har förståelse för hur ungas liv ser ut idag med de svårigheter som medföljer. Vidare betonas 

det att det är essentiellt att fritidsledaren kan kommunicera på alla nivåer, att ha ett gångbart 

habitus, berätta om sina egna erfarenheter och vara ärliga gentemot ungdomarna. Detta är 

framförallt viktigt då många ungdomar inte har föräldrar att ty sig till. Fritidsledaren måste 

känna till vilka miljöer som ungdomarna befinner sig i så att man i god tid ser varningstecken 

på att någonting är fel. Dessa kunskaper kallas med ett annat ord för förtrogenhetskunskap, 

som är fundamentala att besitta (a.a. s.242f). 
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3.6 Socialisations- och identitetsprocessen 

I dag lever vi i ett ”upplevelsesamhälle” där vila och rekreation inte är självklart längre. 

Fritiden har fungerat som en länk mellan arbetet och den privata sfären. Hamnar man utanför 

denna arena finns det risk för att socialisation eller identitetsprocessen inte får chans att 

utvecklas. ”(…) traditionella reproduktionsmönster och livsförlopp kring kön, klass, etnicitet 

etc. fortfarande är de starkaste markörerna när det gäller att identifiera livschanserna” (a.a. 

s.241). Idag är det många människor som står utanför arbetsmarknaden och detta har medfört 

att man får mer tid för utövandet av fritidsaktiviteter. Förändringarna som har skett inom 

fritidsarenan under de senaste åren är således att fritiden satsat på projekt som inriktar sig på 

människor som t ex. är arbetslösa och står i samhällets periferi. Syftet med dessa projekt är att 

motverka utanförskap i samhället (a.a. s.243).  

 

Resultatet av samhällsförändringarna har inte endast påverkat individernas arbetssituation 

utan även rollen som förälder. Föräldrarna kan inte längre alltid vägleda sina barn eftersom de 

inte är tillräckligt insatta i t.ex. informationsteknologin som deras barn är. Anledningen 

bakom detta är att ungdomarna från olika kulturer förvärvat mer kunskaper än vad föräldrarna 

besitter inom olika domäner vilket innebär att ungdomarna i stället lär av varandra (Berggren, 

2000, s.53f). Vidare har många invandrarföräldrar svårigheter att vägleda sina barn eftersom 

de inte besitter kunskaper i hur samhället är uppbyggt (Ålund, 1997, s.59). Dessa förändrade 

rollkaraktärer har att göra med den nya socialisationsprocessen som vi genomgår i det 

moderna samhället och som ställer högre krav på de vuxna som finns i ungdomarnas närhet 

(Berggren, 2000, s.53f).               
 

I många Stockholmsförorter finns det få arbeten och begränsat med fritidsaktiviteter, vilket 

medför att många invandrare har två alternativ. Alternativen består i att de antingen väljer att 

acceptera att de är arbetslösa eller att de blir kriminella. Enligt Ålund (1997) är invandrarna 

från förorterna inte välkomna in till Stockholm och de har minimala chanser att få ett arbete 

där p.g.a. deras ursprung. Frågan Ålund ställer sig är: kan ungdomsgårdarna öppna sig för 

äldre ungdomar? (a.a.s.68). Många förorter har endast ungdomsgårdar och kan därför inte 

erbjuda andra fritidssysselsättningar som inriktar sig till den äldre generationen. Dessa 

invandrare blir både utestängda från arbetsmarknaden och fritidsaktiviteter vilket leder till 

utanförskap i samhället (a.a.).            
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4. Metod 

Utifrån vårt syfte har vi valt att i denna undersökning använda oss av både en kvalitativ och 

en kvantitativ metod eftersom vi anser att båda metoderna är nödvändiga för att uppnå syftet 

med vår undersökning. Det primära i vår empiriska undersökning var våra enkäter med 

arbetslösa invandrarna. Däremot har vi valt intervjuerna i syfte att få en bild av invandrarnas 

arbetsmarknadsanknytning utifrån myndigheternas sida för att bilda en kontext till våra 

enkäter. Därför kommer inte intervjuerna att analyseras utan endast beskrivas i löpande text. 

 

4.1 Kvantitativ metod 
Enkäterna, som är exempel på en kvantitativ metod, har vi valt i avseendet att vi kan nå ut till 

en större population på kortare tid. Fördelen med enkäterna är att alla informanter får samma 

frågor vilket medför att vi kan sammanställa svaren och genom statistiska analyser utläsa 

eventuella skillnader. Nackdelen med enkätmetoden är om informanterna har eventuella 

frågor angående enkäten då har han ingen kvalificerad person att rådfråga. Den kvantitativa 

metoden innebär att alla informanter får samma instruktioner, men det betyder inte att alla 

uppfattar frågorna likadant (Holme & Solvang, 1997, s.99). Eftersom enkäterna har givna 

svarsalternativ saknas en djupare inblick i vad informanten känner eller tycker. Vi valde 

därför en del ”öppna frågor” där informanterna själva har möjlighet att utveckla sina svar. När 

vi utformade enkäterna var vi medvetna om hur viktigt det var att enkäten skulle vara lätt-

förståelig eftersom vi inte visste vilken grad av språkkunskaper informanterna hade. Till vår 

hjälp hade vi kompendiet ”Gör det själv –en vägledning att göra egna undersökningar”.  

 

Enkäterna bestod av 17 frågor och de var utformade på följande sätt: vissa frågor hade fasta 

svarsalternativ och vissa var öppna vilket gav informanterna möjlighet att tycka till. De första 

frågorna gällde bakgrundsfakta som kön och ålder. Resten av enkäten inriktade på att besvara 

våra frågeställningar gällande invandrarnas möjlighet att integreras på arbetsmarknaden och 

deras syn på fritid etc. (se bilaga 1). Anonymitet utlovades i enkäterna. För att få information 

om enkätfrågorna var begripliga och hur lång tid det tog att besvara den gjorde vi en pilot-

undersökning där fyra personer deltog varav alla var av utländsk härkomst. Holme & Solvang 

(1997) poängterar vikten av att göra en pilotundersökning innan utdelning av enkäter eftersom 

det annars finns en risk att frågorna missuppfattas (a.a. s. 81).   
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4.2 Kvalitativ metod 

Det vi ville få fram med vår kvalitativa metod handlade bl a om vilka åtgärder som 

arbetsförmedlingen vidtar för att invandrarna lättare skall komma ut på arbetsmarknaden (se 

bilaga 2). Vidare har intervjuerna valts med avseende att ge oss en djupare inblick och 

förståelse av informanternas situation. Därför valde vi att göra en så kallad informantintervju 

vilket innebär att man intervjuar en person som inte är involverad i ämnet men som har 

kunskap inom det. ”Vi kan säga att en informant är en ersättningsobservatör” (Holme & 

Solvang, 1997, s.104). Man kan säga att skillnaden mellan respondent och informantperson är 

följande, respondenten har praktisk erfarenhet inom det aktuella området till skillnad från 

informanten som i stället besitter kunskap inom området. 

 

Fördelen med kvalitativ forskning är att man får en närhet till informanten och att man har 

möjlighet att ställa följdfrågor.” Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att förstå 

intervjupersonernas synsätt, terminologi och bedömningar, samt att fånga in komplexiteten i 

deras individuella erfarenheter” (Roos, Frågeteknik för kvalitativa intervjuer s.7). Det är 

viktigt att forskaren är flexibel i sin roll och att man har erfarenhet av att intervjua. Forskarens 

uppgift är att låta informanten påverka samtalets utveckling så att inte forskaren styr för 

mycket eller blir manipulerad av informanten. Vidare är det viktigt att man känner tillit till 

varandra. Holme & Solvang (1997) nämner att det är viktigt att forskaren är medveten om att 

informanten kan bete sig på ett sätt som vederbörande tror att forskaren vill att den ska 

uppträda på (a.a. s.94). I stället för standardiserade frågor använder man sig av en manual, 

guide eller handledning för att skriva ner några punkter som man vill ha svar på. Detta 

återigen för att låta informanten komma till tals och inte styra samtalet för mycket med för 

många frågor.   

 

4.3 Närhet och distans 

Det tas upp tre olika aspekter på närhet och distans i boken ”Mer än kalla fakta” (Sjöberg 

(red) 1999).  

• Positionering: frågan är om forskaren skall vara nära eller distanserad från det 

vederbörande studerar?  

• Relationens karaktär: Vilken relation har forskaren till informanten? Skall de ses som 

subjekt eller objekt. I vårt fall hade det inte så stor betydelse vilken relation vi hade till 

våra informanter eftersom de fungerade som en kunskapsresurs för att informera oss om 

invandrarnas situation.   



Victoria Andersson och Maja Gutter 

 16

• Närhet/distans: genom erfarenhet lär man sig hur man skall hantera närhet och distans. De 

metoder som lämpar sig bäst för att forskaren skall komma nära sitt studieobjekt är 

intervjuer och observationer.  

 

Forskaren bör kombinera närhet och distans i sin forskningsprocess. En fråga man kan ha i 

åtanken när man skall välja metoder är: ”På vilka sätt skapar jag tillräcklig närhet till mitt 

studieobjekt? Och På vilka sätt skapar jag nödvändig distans i förhållande till studie-

objektet?” (a.a. s.195). 

 

Det kan tyckas att det endast är i de kvalitativa metoderna närhet är relevant. Men när man 

utformar enkäter krävs det en viss kännedom och närhet om det ämne man studerar och vill ha 

svar på. Den färdiga enkäten lämnas till en informant vilket innebär att man är distanserad till 

subjektet. Vad den kvalitativa metoden ger forskaren är möjlighet att komma nära 

studieobjektet och se det man vill studera utifrån individens meningsvärd. I vårt fall få en 

inblick i invandrarnas situation sedd genom intervjupersonens ögon (a.a. s.195ff). 

 

4.4 Urval 

I vår empiriska undersökning har vi valt att koncentrera oss på första generationens 

invandrare som är bosatta i Helsingborgs kommun. Vid årsskiftet 2002/2003 bodde det i 

kommunen totalt 119 406 invånare varav 15.6 procent är utrikes födda (statistiskt ansvarig i 

kommunen). De som deltog i vår undersökning var informanter som var inskrivna på 

arbetsförmedlingen (AF) samt tre anställda från invandrartjänst i Helsingborg. Det som var en 

gemensam nämnare för dem som deltog i enkätundersökningen var att de var utrikes födda 

och arbetslösa. Vi var intresserade i vår empiriska undersökning av invandrare som hade olika 

utbildningshistoria, skiftande språkkunskaper, varit bosatta i Sverige i olika år och att både 

män och kvinnor skulle medverka. De som blev utvalda att deltaga i vår undersökning var 

invandrare som besökte arbetsförmedlingen de dagar då enkäterna delades ut.     

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade de anställda på invandrartjänst som är en del av AF och berättade om vår 

undersökning och dess syfte. De var intresserade av att bli intervjuade och tid bestämdes för 

intervjuerna. Vi förklarade för dem att intervjusvaren skulle offentliggöras under figurerade 

namn i vår uppsats. De som arbetar på invandrartjänst rekommenderade oss att komma till de 

då de hade öppet hus. Då kunde vi hjälpa till och förklara enkätfrågorna för informanterna 
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eftersom de enligt de anställda på informationstjänst, hade stora brister i det svenska språket. 

De ansåg att om vi använde postenkät skulle vi inte få någon större svarsfrekvens. Vidare gav 

dem som förslag att dela ut enkäter till den ordinära AF eftersom det inte fanns tillräckligt 

med informanter på deras avdelning. De informanter som var inskrivna på ordinära AF hade 

bättre språkkunskaper vilket gjorde att vi kunde lämna våra enkäter där och en anställd från 

AF ansvarade för att dessa delades ut. Totalt 120 enkäter delades ut varav 100 till AF. Vi 

bestämde med AF när vi skulle hämta våra enkäter.  

 

4.6 De förlorade enkäterna 

Vi hade bestämt en dag då vi skulle komma till AF för att hämta våra enkäter. Det var 

Christer Ljungberg som hade ansvaret för att dela ut dessa till informanterna på AF. När vi 

skulle hämta våra enkäter kunde han inte finna dem utan han påstod att de var försvunna. Han 

lovade att undersöka detta närmare och sade att han skulle skicka hem de till oss när han hittat 

de. När vi inte hade hört något om de förlorade enkäterna bestämde vi oss för att gå ner till 

AF för att höra vart de hade blivit av. Fortfarande hade man inte lokaliserat dem och det 

slutade med att vi fick trycka upp 100 nya enkäter. AF kunde inte hjälpa oss att dela ut dessa 

utan vi fick själv ansvara för utdelningen. Detta försenade vår undersökning med en vecka. 

Vad vi har lärt oss av detta är att man inte kan lita på att någon tar ansvar för ens enkäter. 

Utan man måste se till att antingen dela ut dem själv eller sätta upp en postlåda där 

informanterna kan lägga de ifyllda enkäterna 

 

4.7 Förförståelse 

Svårigheten med att själva dela ut enkäterna var att avgöra om informanterna var första 

generationens invandrare eller inte. I vissa fall var vi tvungna att fråga dem och vi var rädda 

att de skulle uppleva det som kränkande. Genom att vi själva delade ut enkäterna var det 

många informanter som ville diskutera invandrarnas utanförskap i samhället, de var väldigt 

öppna och delade med sig av sina livshistorier. Vi kan förstå att det kan vara svårt att förhålla 

sig objektiv till informanterna eftersom man omedvetet kan bli påverkad av deras traumatiska 

berättelser. Därför var det till fördel att vi hade valt enkätmetoden eftersom på så vis blev vi 

inte lika känslomässigt påverkade av deras svar. Vi förhöll oss distanserade trots att 

informanterna delade med sig av sina upplevelser men som inte rörde enkätfrågorna. 

Fördelen med att vi fanns på plats vid utdelningen av enkäterna var att riskerna för fel-

tolkningar relativt små då svårbegripliga frågor och/eller svar direkt kunde förklaras. För de 

som inte förstod svenska översatte vi frågorna till engelska. Informanterna från 
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invandrartjänst hade sämre språkkunskaper än de från ordinära AF. Efter enkät-

undersökningen reflekterade vi över att vi borde ha gjort kvalitativa intervjuer med de 

informanter som besökte invandrartjänst eftersom de behövde mer hjälp för att förstå 

enkätfrågorna samt hade svårigheter att uttrycka sig i skrift. För att utöva intervjuer med 

invandrarna hade det behövts längre tid då vi först måste informera de om vårt projekt samt 

bestämma en tid då vi skulle kunna träffa till exempel fem invandrare åt gången för 

gemensam intervju, eventuellt med en eller ett  par tolkar till hjälp.    

 

Det kändes bra att utföra intervjuerna i intervjupersonernas vardagsmiljö vilket gjorde att 

informanterna kände sig trygga. De anställda på Invandrartjänst var intresserade av att höra 

om vår utbildning och syftet med vår undersökning. Efter ett kort informellt samtal 

påbörjades informantintervjuerna. Genom att de anställda på invandrartjänst berättade för oss 

om invandrarnas svårigheter var det lättare att förhålla sig objektiv till den informationen man 

fick eftersom det inte var deras egna liv de berättade om. Efter genomförda intervjuer och 

utifrån den kvantitativa metoden kände att vi fick en heltäckande bild av invandrarnas 

arbetsmarknadsanknytning. 

 

4.8 Databehandlingen av den kvantitativa och kvalitativa metoden 
Datainsamlingen utfördes den 23 och 24 april, 2003. De inkomna enkäterna prickades av 

manuellt med hjälp av ett kodschema. Män och kvinnor kategoriserades var för sig. Därefter 

använde vi oss av SPSS programmet vilket gav oss möjligheten att utläsa undersöknings-

populationens svar statistiskt (se resultatdelen). De statistiska uträkningar som SPSS 

programmet hade genomfört överförde vi till dataprogrammet, Word. Anledningen till detta 

var att det var lättare för läsaren att utläsa våra resultat i tabellformat. De första frågorna 

kommer vi att beskriva löpande i texten. Av 120 enkäter hade vi ett bortfall på 19 stycken. 

Intervjuerna med de anställda på invandrartjänst skedde under fredagen den 11 april 2003. Vi 

kommer att sammanfatta deras svar och redovisa det som en berättelse.  

 

4.9 Den använda litteraturen: sökning, urval, bearbetning och källkritik 

Sökning efter litteratur gick till på följande sätt: vi besökte Campus och stadsbiblioteket i 

Helsingborg. Vi använde oss av databaserna Lovisa och Libris, sökorden var ”invandrare”, 

”fritid” och ”arbetsmarknadsinvandring”. Det fanns mycket material utifrån ett sociologiskt 

perspektiv som belyste problematiken gällande invandrarnas utanförskap i samhället. Det 

fanns även litteratur som handlade om invandrarnas fritidssysselsättning. Kritik som kan 
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riktas mot den sistnämnda litteratursökningen var att det endast fanns statistiska analyser över 

invandrarnas deltagande i fritidsaktiviteter. Det som saknades var litteratur som belyste 

problematiken över att många invandrare inte förstår innebörden av vad som menas med 

”fritid”. För övrigt har Lundhs och Berggrens vetenskapliga litteratur varit en stor 

inspirationskälla för oss i denna empiriska undersökning.    
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5. Resultatredovisning 
Våra resultat kommer att på följande sätt redovisas, först kommer informantintervjun att i 

löpande text beskrivas, därefter följer enkätredovisningen.   

 

5.1 Beskrivning av intervjupersonerna  

Vi intervjuade tre anställda, en man och två kvinnor. Intervjupersonerna arbetar på 

invandrartjänst som är en del av AF. Deras arbetsuppgifter är att ”förmedla arbeten åt 

invandrare men har också som uppgift att genom bevilja åtgärder av olika slag, underlätta 

för arbetslösa invandrare att komma in på den svenska arbetsmarknaden” (Informationsblad 

från invandrartjänst).  

 

Sara har arbetat på invandrartjänst ett par år och hon är utbildad studie och yrkesvägledare. 

Hon har bott i Sverige i tio år och hon lärde sig det svenska språket på egen hand. 

Anledningen till att hon valde att arbeta på invandrartjänst berodde således på att hon vill dela 

med sig av sin egen erfarenhet och hjälpa andra invandrare att integreras i arbetslivet. Johanna 

började arbeta på invandrartjänst för två månader sedan och är utbildad skötare inom 

psykiatrin. Gustav har läst på universitetet, cirka fem år och han har läst olika kurser bl.a. 

kulturhistoria, engelska och italienska. Deras titel är arbetsförmedlare.  

 

5.2  Antalet arbetslösa och inskrivningsprocessen 

På AF i Helsingborg är det totalt 10 000 som är arbetssökande. I det antalet ingår även de som 

är deltidsarbetslösa och de som har fått beviljat starta eget bidrag. Av dessa 10 000 är 3 745 

heltidsarbetslösa. Det finns sammanlagt 653 inskrivna på invandrartjänst. Alla är inte heltids-

arbetslösa utan har tillfälliga arbeten såsom vikariat eller timanställning. 261 av dessa är 

registrerade som språksvaga. De som läser på SFI (svenska för invandrare) eller går på 

Visionscenter är inte registrerade som arbetslösa på AF. Invandrartjänst ät till för invandrare 

som inte är tillräckligt bra på det svenska språket. Sara beskriver inskrivningen på följande 

sätt:  

 
”Först görs en språktest där man bestämmer vilken nivå vederbörande ligger på. Ligger man 

mellan nivå A och D placeras man på invandrartjänst och vissa invandrare har varit placerade 

där i tio år eftersom deras språkkunskaper är för dåliga. Efter nivå E blir vederbörande placerad 

på den vanliga AF”.  
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Alla med utländskt namn blir automatiskt kallade till invandrartjänst när de skrivit in sig på 

AF. Sara nämnde att i veckan hade en kvinna som arbetat i Sverige under 30 år blivit 

arbetslös och hon kallades till invandrartjänst. Kvinnan pratade flytande svenska och kände 

sig kränkt för att hon kallades dit och inte till den vanliga arbetsförmedlingen. Detta kan bero 

på att det finns en lag som säger att man inte får skriva, eller registrera på datorn om en 

person är invandrare eller har något handikapp etc. Det blir svårt för dem som arbetar på AF 

att veta vilka som är födda utomlands eftersom dessa kan vara svenska medborgare. Är man 

kvotflykting (garanterat uppehållstillstånd på grund av särskilda skäl) kan man bli svensk 

medborgare efter cirka två år. Det går då inte längre att utläsa vem som är född i Sverige eller 

vem som är utrikes född.  

 

Johanna berättade att vid inskrivning gör man alltid en individuell handlingsplan. I den ska 

det framgå vilket arbete vederbörande söker. Handläggaren följer med arbetssökande om det 

behövs när denne ska på anställningsintervju. De hjälper även till att hitta lämpliga arbeten 

och skickar hem uppgifter om lediga arbeten. ”Det är viktigt att man har kontinuerlig kontakt 

och ibland ringer vi handläggare upp arbetsgivaren för att kontrollera att vederbörande sökt 

tjänsten”.  

 

5.3 Åtgärder som används för att integrera invandrarna på arbetsmarknaden 

En åtgärd som arbetsförmedlingen ansvarar för är bl.a. AMS-utbildningar. Om en 

arbetssökande invandrare har tidigare kunskap i t.ex. svarvning, men endast har använt sig av 

en gammalmodig teknik, kan han få gå en AMS-utbildning för att uppgradera sin redan 

befintliga kunskap. Syftet med det AMS-utbildningar är att den arbetssökande ska få en 

möjlighet att få ett arbete inom det yrke man är utbildad inom. Oftast leder en AMS-

utbildning till jobb eftersom AF köper upp utbildningar i de yrken som är av bristvara. Gustav 

fortsätter berätta:  
 

”En annan åtgärd är praktikplatser. Det har varit både positivt och negativt. I början på 90- talet 

var det en nisch att folk skulle vara aktiva hela tiden, man ordnade beredskapsarbeten och 

praktikplatser. AF blev en åtgärdsförmedling i stället för en arbetsförmedling. Syftet med 

praktikplatser var att få erfarenhet, vägledning och till slut förhoppningsvis ett arbete”. 
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5.4 Aktivitetsstöd och aktivitetsgaranti 

Aktivitetsstöd innebär att arbetssökande får ersättning för att denne deltar i arbetsmarknads-

politiska program. Detta kan vara i form av arbetspraktik, stöd till start av näringsverksamhet 

och förberedande insatser (datortek, aktivitetscenter). Det är försäkringskassan som betalar ut 

denne ersättning och man får samma utbetalning som man skulle ha fått utav A-kassan. 

Aktivitetsgarantins syfte är att man ska hjälpa arbetslösa att integreras på arbetsmarknaden 

igen och motverka långtidsarbetslöshet. Har man varit borta för lång tid från arbetsmarknaden 

har man svårigheter att komma tillbaka igen till arbetslivet, berättade Johanna.  

 

5.5 Projekt 

Invandrartjänst har olika projekt där de samarbetar med olika företag som behöver arbetskraft.  

Johanna berättade att ett företag vände sig till dem och sökte en truckförare och kraven de 

hade var inte att invandraren skulle köra truck bra utan ha ett gediget intresse för fotboll. De 

som arbetade på företaget hade ett stort intresse för fotboll och arbetsdagen kretsade kring att 

diskutera fotboll. Vidare berättade Johanna om ett företag som skilde sig från andra då de inte 

ansåg utbildning som det primära: ”företaget ansåg inte att den invandrare som skulle 

anställas behövde någon större kompetens utan man lärde sig arbetsuppgifterna med tiden. 

Det viktigaste var att man hade rätt attityd och passade in i arbetslaget”.   

 
5.6 Invandrarnas arbetssituation 

Arbetsmarknaden ser ljusare ut idag, enligt Gustav. På 1990-talet var det inte lätt för de 

invandrare som kom till Sverige. De flesta kom då från forna Jugoslavien och kom hit till ett 

land där det inte fanns några jobb. På 90-talet förbi såg man invandrarna menar Gustav. Detta 

p.g.a. utav att Sverige har varit ett homogent samhälle under en lång tid. Han anser att man 

idag på ett bättre sätt tar tillvara invandrarnas kompetens och man tittar mer på invandrarnas 

utbildning i dag än för 10 år sedan. Gustav uttrycker sig på följande sätt: ”samhället vänjer sig 

sakta vid att bli mångkulturellt och det ser ljust ut för de invandrarna som kommer hit idag”.  

Arbetskraftsbristen i Europa är ett annat faktum som kommer att göra så att fler får arbeten. 

Det är synd, tycker Gustav, att en hel generation gått till spillo. Han pekar då på de 

invandrarna som kom emigrerade till Sverige för 10 år sedan och som var mellan 30-50 år. 

Framtiden ser hoppfull ut för de invandrare som har utbildning eftersom många 40-talister 

kommer att gå i pension inom en snar framtid, och då behövs det arbetskraft. Johanna 

uttrycker sig på följande sätt om dem som inte har utbildning: ”med det kriterium vi arbetar 

med är det inte lätt eftersom klyftorna mellan att ha utbildning eller inte blir allt större”.   
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5.7 Bakomliggande orsaker till varför invandrare är arbetslösa 

Orsaken till att invandrarna inte får tillträde till arbetsmarknaden, enligt Johanna, beror på 

bristande språkkunskaper, bristande utbildning och att de inte har kulturspecifik kunskap 

inom det svenska regelsystemet. Johanna berättade att de invandrare som kommer hit som har 

utbildning t.ex. som läkare och veterinär kan komplettera sin utbildning i Sverige. Men de 

invandrare som har utbildning som inte går att komplettera så att den blir gångbar i Sverige 

får svårigheter. Det är många analfabeter som kommer till Sverige och för deras del är det 

näst intill omöjligt att få arbete. Johanna ställer sig frågan: ”De kan inte skriva på sitt eget 

språk hur ska det då kunna lära sig svenska?” Gustav poängterar följande: 

 
”men även utbildningsbakgrund spelar stor roll. För om de har en högskoleutbildning med sig har 

de automatiskt skolvana och kan därmed lättare lära sig ett nytt språk, samt att de lättare 

anpassar sig i samhället. Vad gäller fritiden är det inget som de diskuterar med oss anställda på 

AF. Det som kan betonas är vikten av att ha ett stort nätverk antingen inom sin egen språkgrupp 

eller i ett svenskt umgänge för att lättare skapa kontakter”.  

 

Gustav anser att allt fler genomgripande myndigheter som är inblandade prioriterar 

invandrarna. När de kan bättre svenska och då kommer till exempel till ”vanliga” AF 

prioriteras de kanske inte längre. Attitydpåverkan hos arbetsgivaren är viktig så att de i 

framtiden vågar anställa en icke svensk. ”Men även att vara tydlig i vad vi kräver av 

invandrarna och vad vi förväntar oss av dem.” Gustav tror att det måste vara en anpassning 

från bådas håll. 
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6. Enkätsvar 
Här följer vår enkätredovisning i tabellform. Vi har valt bort att visa våra resultat i 

diagramform eftersom det kan vara svårt att avläsa hur många procent som angav ett av de 

utvalda svarsalternativen. Vidare har vi valt att inte använda oss av siffrorna som står framför 

frågorna i vår enkät utan endast nämna frågorna och istället döpt de till t.ex. 6.1 osv. Frågorna 

är indelade i olika kategorier, nämligen kommunikation, utbildning, arbete och fritid. De fyra 

första frågorna kommer vi att beskriva i löpande text. Den totala summan av undersöknings-

populationen var 101 varav 59 män och 42 kvinnor. Den största svarsfrekvensen fick vi i 

åldersgruppen 36-45 år vilket var det samma för både män och kvinnor. De flesta av 

informanterna kom från före detta Jugoslavien och Libanon. Medelvärdet på hur länge 

informanterna bott i Sverige var detsamma för män och kvinnor, 11 till 15 år. 

 

Kommunikation 

Här kommer vi att beskriva hur informanterna upplever sina egna språkkunskaper. 

 

6.1 Hur tycker Du att Du behärskar det svenska språket? 

Kön Man Kvinna Totalt kolumn 
Mycket bra 28,8 % 31 % 29,7 % 
Bra 28,8 % 31 % 29,7 % 
Ganska bra 40,7 % 23,8  % 33,7 % 
Mindre bra 1,7 % 11,9 % 5,9 % 
Dåligt  2,4  % 1 % 
Totalt rad 58,4 % 41,6 % 100  % 
 
29,7 % av männen och kvinnorna ansåg att de behärskar språket bra. Skillnaderna mellan 

undersökningspopulationen var att männen högsta svarsfrekvens låg under ”ganska bra”. 

Däremot hade kvinnorna det sämre svenskkunskaper än vad männen hade. Summan av 

alternativen ”mindre bra” och ”dåligt” var 14,3 % för kvinnorna. Inga män hade dåliga 

språkkunskaper. 
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Utbildning 

I denna tabell kommer informanternas högsta utbildning att redovisas.  

 

6.2 Vilken är Din högsta utbildning? 

Kön Man Kvinna Totalt kolumn 
Ingen utbildning  1,9 % 16,7 % 8,3 % 
Grundskola 16,7 % 19 % 17,7 % 
Gymnasiet/komvux 50 % 33,3% 42,7 % 
Högskola/Universitet 25,9 % 23,8  % 25 % 
Annat 5,6 % 7,1 % 6,3 % 
Totalt rad 56,3 % 43,7 % 100 % 
  
I denna tabell vill vi påtala att en del av informanterna var under 25 år och har därför inte 

hunnit påbörja någon utbildning utan endast genomfört gymnasiet. Utifrån resultatet kunde 

man utläsa att hälften av männen hade gymnasiekompetens och 33,3 % av kvinnorna. De 

skilde sig inte nämnvärt mellan könens resultat gällande deras högskoleutbildning, 

sammanlagt hade 25 % av undersökningspopulation genomgått högre studier. Skillnader 

kunde utläsas mellan könen gällande alternativet ”ingen utbildning alls” Där hade hela 16,7 % 

av kvinnorna svarat ”ingen utbildning alls” som alternativ. Annan utbildning hade 6,3 % av 

undersökningspopulationen svarat. ”Annan utbildning” innebär att de gått en AMS kurs eller 

SFI i Sverige.   
 

Arbete 

I följande två tabeller kommer vi att redovisa om invandrarna har arbetat i Sverige och ifall 

deras utbildning motsvarat det yrke de varit verksamma inom. Därefter följer en öppen fråga 

där informanterna hade möjlighet att beskriva ifall deras språkkunskaper hade hjälpt dem eller 

försvårat deras möjligheter till anställning. 

 

6.3 Har Du arbetat i Sverige? 

Kön Man Kvinna Total kolumn 
Ja 94,3 % 87,8 % 91,5 % 
Nej 5,7 % 12,2 % 8,5 % 
Total rad 56,4 % 43,6 % 100 % 
 

Undersökningspopulationens resultat gällande om dem hade arbetat i Sverige svarade hela 

91,5 % att de hade varit verksamma i arbetslivet. Men av de som inte hade arbetat stod 

kvinnor för den lägsta förvärvsintenstieten, nämligen 12,2 % jämfört med männens som var 

5,7 %. Vilka yrken som informanterna hade varit verksamma inom var så omfattande att vi 
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beslutade välja ut de arbetsområden där flest varit aktiva. Ungefär lika många kvinnor och 

män hade arbetat inom hotell och restaurangbranschen, sammanlagt 19,5 %. Endast kvinnor 

hade arbetat inom barn och äldreomsorgen, denna sektor utgjorde en majoritet av kvinnornas 

svar, nämligen 25,6 %. Där männen var överrepresenterade var inom industrisektorn, totalt 38 

%. En annan intressant iakttagelse var att det var endast ett fåtal män som hade startat eget, 

men inga kvinnor. De enda yrken som krävde högskolekompetens var bibliotekarie och lärare. 

Det var endast fyra personer som hade haft arbeten inom något av dessa yrken utav de 25 % 

som svarade att de hade högskoleutbildning, vilket redovisas i 6.2. 

 

6.4 Har Ditt arbete motsvarat Din utbildning? 

Kön Man Kvinna Totalt kolumn 
Ja 36 % 33,3 % 34,9 % 
Nej 64 % 66,7 % 65,1 % 
Totalt rad 58,1 % 41,9 % 100 % 
 

I detta diagram visade det sig att 65,1 % av informanterna inte har haft ett arbete som 

motsvarar deras utbildning. Däremot hade 34,9 % av dessa haft ett arbete som de ansåg 

motsvara deras utbildning. Utifrån våra informanters svar kunde vi se att det var endast de 

lågutbildade som svarade att de haft ett arbete som motsvarade deras kompetens.  

 

Fråga 9b löd: På vilket sätt har dina kunskaper i svenska språket påverkat dina möjligheter 

att få ett arbete? Övervägande av männen och kvinnorna svarade att det var språket som 

hindrade dem att få ett arbete. Ett exempel som vi har valt att ta upp var att en kvinna beskrev 

följande incident: Hon hade sökt ett arbete inom industrisektorn och blivit kallad till intervju. 

När hon skulle få besked om hon fått arbetet eller ej talade personalchefen om att de tyvärr 

inte kunde anställa henne eftersom hon hade bristande språkkunskaper. Kvinnan skrev 

följande i vår enkät: ”vad har mina språkkunskaper med att göra om jag bara skall stå vid ett 

löpande band?”.    

 
Fritid 

I följande sex tabeller kommer invandrarnas åsikter om fritid att beskrivas.  Följande kommer 

att nämnas, ökar invandrarnas fritidsaktiviteter när de har ett arbete, har deras ekonomi någon 

inverkan på deras fritidssysselsättning och påverkas invandrarnas fritidsaktiviteter av deras 

arbetssituation. Därefter följer en öppen fråga där vi kommer att ta upp några av 

informanternas åsikter gällande hur de vill att deras fritids- och arbetssituation borde se ut. 
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Avslutningsvis kommer vi att nämna invandrarna syn på om fritiden påverkar deras 

välbefinnande antingen positivt, negativt eller att de inte vet.  

 

6.5 Vad gör Du på Din fritid? 

Kön Man Kvinna Totalt kolumn 
Föreningsaktiviteter 9,6 % 6,7 % 8,5 % 
Kurs/Studiecirkel 5,8 % 23,3 % 12,2 % 
Sportar 82,7 % 70 % 78 % 
Annat  2,5 % 1,3 % 
Totalt rad 63,4 % 36,6 % 100 % 

 
Informanterna fick ange flera alternativ p.g.a. att en del har fler än en fritidsaktivitet. De 

kunde även kryssa i ”annat” ifall deras fritidssysselsättningar inte var nämnt bland svars-

alternativen. De flesta som svarade ”annat” var kvinnor och de angav följande syssel-

sättningar, hushållsarbete och passning av barn. 23,3 % av kvinnorna var aktiva inom 

studiecirklar och olika kurser vilket endast 5,8 % av männen var. Inom föreningslivet var det 

ungefär lika många män och kvinnor som var aktiva. Männen påpekade att de deltog i ett 

föreningsliv, bundet till det egna hemlandet, där de träffade sina landsmän. Däremot var det 

något fler män som utövar någon form av sport. Nio stycken kvinnor fyllde inte i något av 

svarsalternativen utan skrev att de inte hade någon fritid. 

 
6.6 Påverkas Dina fritidsaktiviteter av Din arbetssituation? 

Kön Man Kvinna Totalt kolumn 
Ja 62 % 50 % 57,3 % 
Nej 38 % 50 % 42,7 % 
Totalt rad 61 % 39 % 100 % 
 
42,7 % av undersökningspopulationen ansåg att deras fritidsaktiviteter inte påverkade deras 

arbetssituation. Däremot var det hälften av kvinnorna som ansåg att deras fritidsaktiviteter 

påverkade deras arbetssituation. 

 
6.7 Får Du mer lust till fritidsaktiviteter när Du har ett arbete? 

Kön Man Kvinna Totalt kolumn 
Ja 62 % 50 % 57,3 % 
Nej 38 % 50 % 42,7 % 
Totalt rad 61 % 39 % 100 % 
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Av de svarande ansåg 57,3 % att lusten till fritidsaktiviteter ökar när de hade ett arbete, av 

dessa var 62 % män. Skillnaderna mellan undersökningspopulationen var att hälften av 

kvinnorna ansåg att de inte hade mer lust till fritidsaktiviteter då de hade ett arbete. 

 

6.8 Påverkas Dina fritidsaktiviteter av Din ekonomiska situation? 

Kön Man Kvinna Totalt kolumn 
Ja 34,7 % 48,5 % 40,2 % 
Nej 65,3 % 51,5 % 59,8 % 
Totalt rad 59,8 % 40,2 % 100 % 
 
Drygt hälften tycker inte att deras fritidsaktiviteter påverkades av deras ekonomiska situation. 

65,3 % av männen tycker inte att deras ekonomi bromsade deras utövande av fritidsaktiviteter 

vilket vi förmodar beror på att de flesta sysslar med någon form av sport, som fotboll och 

styrketräning och inte dyra sporter som segling och golf. Däremot var det 48,5 % av kvinnor 

som ansåg att deras fritidsaktiviteter påverkades av deras ekonomiska situation. 

 

6.9 Denna fråga gällde hur informanterna ville att deras arbets- och fritidssituation skulle se 

ut. Följande svar angavs: att det inte spelade någon roll vilket arbete de fick bara de slapp vara 

arbetslös eftersom de mådde både fysiskt och psykiskt dåligt av detta. Hur de ville att deras 

fritid skulle se ut svarade de flesta att de inte hade råd p.g.a. hur deras nuvarande situation såg 

ut. Många informanter angav att de var deprimerade och kände ingen lust till att aktivt 

medverka i någon form av fritidsaktivitet, vilket de hoppades kunna ändra på i framtiden. Vi 

fick ett fåtal positiva svar bl.a. följande: ”jag skulle vilja ha ett halvtidsarbete så att jag kan 

göra mer på min fritid”. Jag skulle vilja utöva fritid mer, men har inte råd nu när jag är 

arbetslös”. Följande citat skrevs av en högutbildad invandrare från Indien: ”just nu vill jag 

jobba vidare inom medicin som jag är utbildad till, men svenska nätverken sätter stop för det, 

varför vet jag inte. Så just nu så går jag och städar på olika ställen i Helsingborg”.  

 
Dessa resultat visade att många invandrare mådde dåligt av sin situation. Anledningen till att 

de inte deltog i någon fritidsaktivitet berodde på att de inte hade ekonomiska resurser för detta 

ändamål vilket de hoppades kunna ändra på i framtiden. Invandratjänst nämnde att 

högutbildade inom yrken som t.ex. läkare och veterinär hade möjlighet att komplettera sina 

utbildningar i Sverige. Frågan är varför inte mannen från Indien inte har fått den hjälp som 

han behöver för att arbeta inom det yrke han är utbildad inom?   
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6.10 Tror Du att Din fritid påverkar ditt välbefinnande? 

Kön Man Kvinna Total kolumn 
Positivt 56,6 % 60 % 58 % 
Negativt 11,3 % 2,9 % 8 % 
Vet ej 32,1 % 37,1 % 34,1 % 
Totalt rad 60,2 % 39,8 % 100 % 
 
Denna fråga var väldigt intressant då det visade sig att fler män ansåg att deras välbefinnande 

påverkades negativt genom att medverka i någon fritidssysselsättning, nämligen 8 %. Av 

undersökningspopulationen svarade 58 % att de ansåg att fritiden påverkade de positivt. 

Däremot svarade 34,1 % av de tillfrågade att de inte visste huruvida fritiden påverkar de.   

 

6.11 Övriga kommentarer  

Under övriga kommentarer hade informanterna möjlighet att uttrycka sig fritt rörande deras 

fritids- och arbetssituation. Många informanter påtalade att deras utländska namn begränsade 

deras inträde på den svenska arbetsmarknaden och att de i många fall inte blev kallade till 

intervju, trots att de hade rätt behörighet. Vi har valt ut de mest relevanta och intressanta 

kommentarer för vår uppsats, här följer dessa i löpande text. 

 

”Mindre arbetstimmar och mer pengar så att man kan satsa mer på aktiviteter som sport och 

miljö” (Kurd bosatt i Sverige 11-15 år). 

 

”Jag tycker att det är bra att ni gör sådana här frågor. Det är mycket svårt för vissa 

utlänningar här i Sverige att få arbete i dag”(Kvinna från Brasilien bosatt i Sverige 11-15 år). 

 

”Att jag hade ett fast jobb och mer tid för familjen och mig själv. Man kan inte unna sig allt 

vad man vill eftersom att det kostar att träna” (Kvinna från Makedonien bosatt i Sverige 6-10 

år). 

 

”Man skall vara riktigt frisk och ha tid att göra något nyttigt för kroppen och jag tränar för 

att jag mår bättre. Det blir dyrare och dyrare med fritidsaktiviteter vilket gör att när man är 

arbetslös får man svårt med att pengarna skall räcka” (Man från Grekland bosatt i Sverige 

mer än 16 år). 
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”Om jag bara kunde få ett jobb och leva ett normalt liv där jag kan ha råd till olika 

fritidsaktiviteter och åka på semester som alla andra” (Kvinna från Uganda bosatt i Sverige 

mer än 16 år). 

 

Kommentarerna visar att många invandrare strävar efter att få ett arbete och att ekonomin i 

stor utsträckning påverkade deras utövning av fritidsaktiviteter. De är även medvetna om 

vikten av att hålla sig i god kondition men att de för tillfälligt inte har möjlighet att deltaga 

vare sig i fritidsaktiviteter eller i arbetslivet. Slutsatsen av detta är att de är utestängda från 

båda sfärerna och att dessa påverkar varandra i stor utsträckning.   
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7. Analys 
I analysen kommer vi att diskutera våra resultat samt koppla dessa till vår vetenskapliga 

litteratur. 

 

7.1 Kommunikation  

Under taylorismens era prioriterades inte kommunikationen mellan de anställda vilket har 

förändrats genom tiderna. Utifrån våra enkätsvar och från informantintervjuerna kunde vi 

utläsa att anledningen till att många invandrare utestängs från arbetsmarknaden beror således 

på bristande språkkunskaper. Lundh & Ohlsson (1999) nämner att brister i språket leder till att 

man utestängs från arbetsmarknaden. Förändringarna i organisationsstrukturen har skett vilket 

medfört ökade krav på individerna och idag har vi platta organisationer som kräver 

kommunikation mellan anställda oavsett position. Vikten av att vara socialt kompetent 

poängteras eftersom de anställda ska kunna samarbeta och överta någon annans arbets-

uppgifter vid frånvaro (a.a. s.160 & 164). Frågan är vad man kan göra för att hjälpa 

invandrarna att förbättra sina språkkunskaper? Det är viktigt att informera invandrarna om 

vikten av att ha goda språkkunskaper och att det inte räcker med att genomföra SFI utan att 

man måste läsa vidare t.ex. på komvux. Detta är varje individs eget ansvar. Många invandrare 

är inte medvetna om hur det svenska systemet fungerar, därför är det viktigt att arbets-

förmedlingen förmedlar adekvat information gällande utbildningar och vilka bidrag individen 

är berättigad att söka. Vi anser att redan när invandrarna blivit beviljade uppehållstillstånd är 

det viktigt att man påtalar vikten av att kunna kommunicera.     

 

I vår enkät hade vi två frågor som rörde språkets förståelse/betydelse vilket gav oss två något 

motsägelsefulla resultat. I fråga 5 (se bilaga 1) svarade övervägande av informanterna att de 

hade tillräckliga språkkunskaper. Däremot i fråga 9b beskrev de att anledningen till att de var 

utestängda från arbetsmarknaden berodde i högsta grad på deras brister i det svenska språket. 

De var medvetna om att de hade dåliga språkkunskaper för att kunna få ett arbete. Vad beror 

det på att invandrarna gav dessa två olika svar? Vår tolkning av dessa svar var att de ansåg sig 

kunna tillräckligt med svenska för att klara av vardagliga situationer såsom att handla och 

uträtta ärenden.  

 

Skillnader mellan män och kvinnors språkkunskaper kunde utläsas. Kvinnor ansåg sig ha 

sämre språkkunskaper jämfört med männen vilket kan bero på att de flesta män ansvarar för 
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all kontakt med myndigheter etc. Vi anser att männen tar hand om dessa uppgifter i större 

utsträckning än kvinnorna eftersom att det i många kulturer råder en uppdelning mellan män 

och kvinnor. Männen ansvarar i de flesta fall för försörjningen mer än kvinnorna. 

Invandrartjänst påtalade att många kvinnor inte hade förvärvsarbetat i sitt hemland och när de 

kom till Sverige upplevde de att det ställdes höga krav på dem. När invandrartjänst frågade 

kvinnorna vilken utbildning de hade, svarade de att de t.ex. kunde sy. Enkätresultaten visade 

även samma resultat, att många av kvinnor inte hade någon utbildning. Hur ska kvinnorna 

kunna få ett arbete om de har bristande språkkunskaper och är lågutbildade? En lösning hade 

kanske varit att kvinnornas omvårdande kompetenser hade tillvaratagits inom t.ex. vården 

(Ekerwald, 2002, s. 92f). Fördelen hade varit om kvinnorna haft en möjlighet att praktisera 

inom vården och därmed haft möjlighet att lära sig det svenska språket. Därefter kunde de 

påbörja studier till undersköterska eller tvärt om, d v s praktisera under studietiden.   

 

7.2 Utbildning 

Yrken som inte krävde någon större kompetens förr i tiden har förändrats och kräver idag 

utbildning (Lundh, 2002, s.163). Idag sållas man bort i urvalsprocessen om man inte har rätt 

utbildning. Många invandrare som immigrerar till Sverige har inte utbildningar som går att 

komplettera så att den motsvarar svensk utbildning. De får börja om från början vilket kan 

kännas betungande. Enligt invandrartjänst är det några som har chans till att komplettera sina 

tidigare studier, framförallt de som läst till läkare eller veterinär. Detta verkar inte fungera i 

alla fall. En av våra informanter, man från Indien, påtalade att han fick ta arbete som han var 

överkvalificerad för eftersom han inte hade någon möjlighet att få ett arbete inom medicin 

trots att han var utbildad inom detta område. Vi anser att detta beror på att det tar lång tid att 

komplettera alla papper och att många ska se över dessa innan beslut fattas. En lösning på 

detta problem hade varit om vederbörande hade haft möjlighet att praktisera inom den 

yrkeskategori de var utbildade inom, då hade denne lärt sig svenska samt sluppit ta arbete som 

de var överkvalificerad för.    

  

Våra enkätsvar visade att många invandrare som hade en gedigen utbildning från sitt hemland 

var tvungna att söka ett arbete som inte motsvarar deras utbildning för att få tillträde på 

arbetsmarknaden. Angel & Hjern (1992) påtalar att många högutbildade invandrare söker 

anställning inom städ- och restaurangbranschen vilket resulterat i att Sverige har de bäst 

utbildade personalstyrka inom denna yrkeskår (a.a. s.111). Enkätsvaren visade även att de 

flesta invandrarna varit verksamma inom denna domän i Sverige, kan detta bero på att städ- 
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och restaurangbranschen accepterar bristande språkkunskaper i större utsträckning? Vi anser 

att detta beror på att dessa branscher behöver fler anställda under högkonjunktur och därför 

anställer fler. Inom dessa yrkeskårer behöver man inte någon utbildning för att klara av 

arbetsuppgifterna. Goda språkkunskaper är inte ett måste när man tar hand om de praktiska 

sysslorna såsom diskning vilket kan vara en av anledningarna till att många invandrare 

förvärvsarbetat inom denna yrkeskår.      

 

Vi anser att många invandrare inte känner sig respekterade och önskvärda eftersom de måste 

tjänstgöra inom yrken som de är överkvalificerad för, de förlorar en del av sin identitet. 

Vidare kan resultatet av ovanstående problem leda till att de i större utsträckning känner sig 

tvingade att öppna eget eller arbeta ”svart” och då komma att arbeta tillsammans med 

människor från en icke svensk kultur (Lundh & Ohlsson, 1999, s.167f). De skapar sitt eget 

kollektiv vilket således resulterar i segregation.  

 

7.3 Starta eget 

Utifrån våra enkätsvar kunde vi utläsa att männen startade eget i högre utsträckning än 

kvinnorna.  Kan detta bero på att männen inte är nöjda med sin situation som arbetslös 

eftersom männen oftast står för försörjningen i hemlandet? Mannen identifierar sig med sitt 

yrke och utan arbete finns det risk att förlorar sin självkänsla eftersom han inte längre är en 

familjeförsörjare. Många påtalade att de var deprimerade eftersom de inte hade ett arbete. För 

den som vill starta eget kan arbetsförmedlingen ställa upp med ett starta eget bidrag som kan 

hjälpa arbetslösa att förverkliga en dröm.  

 

Vi anser att många invandrare väljer att starta eget eftersom att de inte har något att förlora på 

att starta en verksamhet. Valen de har är antingen att acceptera att de är arbetslösa och leva på 

bidrag eller starta en verksamhet som gör att de känner sig mer värda. Vi anser att många 

invandrare som startat en rörelse väljer att anställa andra invandrare. De befinner sig i samma 

situation och känner någon form av gemenskap. Det märks tydligt i Helsingborgs södra 

stadsdel där många från arabvärlden har öppnat små livsmedelbutiker och kebabaffärer där de 

anställda är av utländsk härkomst. De är medvetna om svårigheterna att få ett arbete. 

Resultatet av detta är att deras språkkunskaper inte kommer att öka i omfång. Då invandrarna 

får arbete där svenskar ingår i personalstyrkan leder det till att de införskaffar sig 

kulturspecifik kunskap om svenska normer, regler och värderingar vilket påverkar individens 

habitus (Månson, s.404f). Syftet med dessa kunskaper är att invandraren får kunskap om de 



Victoria Andersson och Maja Gutter 

 34

regler som gäller i den svenska arbetssfären, detta hjälper till att minska på osäkerhetskänslan 

hos invandrarna eftersom de blir integrerade i välfärdssamhället. 

 

7.4 Skillnader mellan arbetskraftsinvandrare och de invandrare som kommer hit idag 

Många invandrare som kommer till Sverige idag har varit med om traumatiska händelser 

vilket försvårar deras integration i samhället. Syftet med att arbetskraftsinvandrarna kom till 

Sverige på mitten av 1900-talet var främst att arbeta och de flyktingar som invandrar hit idag 

är inte arbetet de väsentliga utan de söker en fristad (Lundh & Ohlsson, 1999, s.132 & 13). 

Slutsatsen av dessa två olika emigrationer är att arbetskraftsinvandrarna kunde lätt få ett 

arbete och behövde inte vänta på uppehållstillstånd vilket flyktingarna måste. Flyktingarna 

kommer till ett nytt land där de får vänta innan de får besked om de får stanna. De flesta blir 

beroende av bidrag innan de hittar ett arbete. Bidragsberoendet kan leda till att man mår både 

psykiskt och fysiskt dåligt eftersom att man i hemlandet varit van vid att försörja sig själv 

(Lundh, 2002, s.155).  Det framgick utav vår undersökning att språket är essentiellt för att få 

ett arbete motsvarande sin utbildning. 

 

7.5 Diskriminering  

Vi anser att det finns en skiljevägg mellan svenskar och invandrare i välfärdssamhället. 

Människor från olika kulturer har förutfattade meningar om varandra och detta kan ligga till 

grund för att många invandrare sållas bort i urvalsprocessen vilket medför att den mest 

presumtiva medarbetaren inte anställs i alla fall. Vårt resultat pekade på att många hög-

utbildade inte hade haft ett arbete som motsvarade deras utbildning. En del av informanterna 

påpekade att deras namn hindrade dem att få ett arbete. Vi tror att detta beror på att arbets-

givare är rädda för att anställa en invandrare och väljer att anställa en svensk istället p.g.a. 

vana och trygghet. Det föreligger en tröghet på arbetsmarknaden idag. Invandrartjänst 

påtalade även att arbetsgivare har svårigheter att översätta invandrarnas betyg till svenska 

vilket kan försvåra deras möjligheter att få ett arbete. Vidare kan det förefalla problematiskt 

att kontakta gamla arbetsgivare, referenser, från hemlandet och man har då svårare att 

verifiera om det som invandraren berättar är sant. Vi kan förstå att det kan vara svårt att 

översätta betyg för att utläsa om den motsvarar svensk utbildning. Sverige måste bli bättre på 

att jämföra betyg och att invandrarnas kompetens måste tillvaratas. De måste få information 

om vad som krävs för att deras utbildning ska matcha svensk. 
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7.6 Segregations mönster 

Enligt Ålund (1997) har segregationen på arbetsmarknaden medfört att invandrarna har två 

val, antingen bli kriminella eller arbetslösa (a.a. s.68). Vi anser att många invandrares 

självförtroende brister eftersom att de är medvetna om deras svårigheter att få förankring på 

arbetsmarknaden, de står i samhällets periferi. Hur ska deras identitet kunna utvecklas om 

dem även står utanför fritidsverksamheten? En av våra intervjupersoner på invandrartjänst, 

”Gustav”, nämnde vikten av att vara sysselsatt. Enligt honom verkade ibland AF som ett 

aktivitetscenter mer än en arbetsförmedling. Han påpekade vikten av att vara sysselsatt, och 

på så sätt känna sig meningsfull, är viktiga ingredienser för individer i vårt samhälle. Utan 

sysselsättning finns det risk att tappa fotfästet och hamna utanför i t ex kriminella kretsar 

vilket även Ålund (1997) nämner (a.a. s.68.). 

 

Vi anser att det finns en stor risk att människor från olika kulturer inte lär känna varandra och 

att vi får ett samhälle som blir ännu mer segregerat än tidigare. Tydlig segregations mönster 

kan utläsas redan i välfärdssamhället gällande bostadsområde, diskriminering gentemot 

invandrare och främlingsfientlighet (SOU,1996:3, s.123f). Vi anser att detta beror på att 

svenskar har förutfattade meningar gentemot invandrare, ett tydligt vi och dem mönster kan 

utläsas (Bauman, 1990, kap 2). Det är viktigt att acceptera varandras olikheter och lära av 

varandras kulturer vilket kan berika individernas liv och därmed motverka fördomar och 

diskriminering i samhället. Invandrarnas kollektiva gemenskap medför att de inte träffar 

svenskar vilket leder till att de också kan ha förutfattade meningar om svenskar. Fritids-

verksamheten kan minska främlingsfientlighet eftersom människor från skilda kulturer har 

möjlighet att mötas och lära känna varandra. (Regeringens proposition 1998/99:107.s.18). Till 

exempel har språket en minimal betydelse för utövning av en del sporter som t e x fotboll. 

Människor kan träffas och ha trevligt utan krav på utbildning, bakgrund eller härkomst. En 

bra åtgärd skulle vara att man presenterar fritidsutbudet för invandrarna när de kommer till 

Sverige för att de lättare ska bli integrerade i fritidsverksamheten.   

 

En av fritidens uppgifter är att hjälpa människor att integreras och fritidsaktiviteter och de 

personer som arbetar med fritid kan på så vis ge mening och stöd till invandrarna. Det finns 

inget givet levnadsmönster utan det är upp till varje individ att skapa sitt eget liv. Det positiva 

med upplevelsesamhället som existerar i välfärdssamhället är att det ger individerna möjlighet 

till självförverkling och identitetsutvecklingen. Det negativa med denna process är att de 

flesta utav de invandrare vi har studerat beskrev sin ekonomiska situation som den största 



Victoria Andersson och Maja Gutter 

 36

orsaken till att de inte hade ett rikt fritidsliv. Genom sin fritidssysselsättning talar individen 

om vem man är. Kompetent personal inom fritidsverksamheten är idag essentiellt (Kihlström 

& Roos, 2000, s.241ff). Det är viktigt att invandrarna lär sig våra seder och bruk och att de 

introduceras i vårt sätt att tänka, med våra normer och värderingar. I fritidsverksamheten har 

invandrare möjlighet att lära sig det svenska språket, vilket är ett måste eftersom 

kommunikationen är ett viktigt redskap i dagens samhället.  

 

7.7 Vad är fritid? 

Under de senaste decennium har fritidsverksamhetens område förändrats. Förr förknippade 

man fritid med olika sporter och lokala föreningsaktiviteter (Arvidson & Bucht, 1976, s.1). 

Enligt Berggren (2000) har fritidsbegreppet blivit alltmer diffust och man kan inte längre 

kategorisera vad fritid innebär. Vissa tycker att fritid är detsamma som att deltaga i en 

organiserad fritidsaktivitet och andra anser att fritid är när de shoppar (a.a. s.36ff). 

   

Det som vi kom fram till i vår enkätundersökning var att en del av invandrarkvinnorna inte 

vet vad fritid är. Detta är en ny upptäckt vi har gjort då vi inte har hittat detta problem i någon 

tidigare forskning som gjorts om invandrare och deras fritidssysselsättning. Vi anser att det är 

en viktig upptäckt vi har gjort. I framtiden måste man vara extra tydlig i frågor rörande fritid 

så att inga missuppfattningar sker. Vi ställer oss frågan hur det är möjligt att en del invandrare 

som varit i Sverige i mer än fem år inte vet vad fritid är? Vidare var de några som anser att 

fritid är att ta hand om hushållsarbetet. Det är viktigt att vi inte generaliserar eftersom endast 

42 kvinnor deltog men av de svaren vi fick kunde vi utläsa ett samband, nämligen att kvinnor 

inte är lika aktiva som männen när det gäller att utöva fritidsaktiviteter. I fråga 11 (se bilaga1) 

svarade fler kvinnor än män att de ansåg att deras fritidsaktiviteter påverkades av deras 

arbetssituation. Tolkningen utav detta resultat är att dessa kvinnor ansvarade övervägande för 

hemarbetet och då de hade ett arbete hann de inte tidsmässigt med någon form av 

fritidsaktivitet. Vi tolkar dessa enkätsvar som att invandrarkvinnor i större utsträckning 

ansvarar för hemarbetet och männen står för försörjningen, uppdelning gällande 

arbetsuppgifter existerar. En stor del av invandrarkvinnornas identitet bygger på att deras 

uppgift är att ta hand om hemmet, vilket på så sätt informerar andra människor om vem de är. 

Anledning till att lågutbildade inte deltar i någon fritidsverksamhet anser vi beror på att de 

inte uppfattar ett aktivt fritidsliv som värdefullt utan prioriterar familjelivet. Vidare kan ett 

minskat deltagande i fritidsaktiviteter grunda sig på att det kvinnliga könet inte har samma 

möjligheter som männen har. Enligt Ålund (1997) är kvinnornas frihet begränsad eftersom 



Victoria Andersson och Maja Gutter 

 37

familjens rykte kan bli skadat ifall de beter sig på ett kulturellt oaccepterat sätt (a.a. s.104). Vi 

tror precis som Ålund att i vissa kulturer accepteras inte kvinnornas frigörelse. Kan detta vara 

en utav anledningarna till att kvinnorna inte deltar lika aktivt i fritidslivet? Utifrån våra 

enkätresultat kunde vi utläsa att många både var arbetslösa och inte deltog i fritidsaktiviteter. 

Orsaken till att de inte utövar någon form av fritidsaktivitet beror på att de inte anser sig ha 

råd. Detta tyckte vi var skrämmande eftersom de var utanför båda sfärerna och därmed har de 

stora svårigheter att integreras i samhället. Det finns en risk att en del hamnar i fel umgänges-

krets om man inte är delaktig i vare sig arbetsliv eller fritidsliv. Sociologen Durkheim belyser 

problematiken gällande att inte vara delaktig i sfärer såsom arbete och fritid där merparten av 

samhällets invånare deltar. Syftet med deltagande i olika sfärer leder till att man får tillträde 

till de normsystem som existerar i den specifika sfären, ingår man inte i någon utav dessa 

sfärer finns det risk att man drabbas av anomi (Lyon, 1994, s,43f). 

 

7.8 Skillnader mellan låg- respektive högutbildade gällande deltagandet i 

fritidsverksamheten 

Vår enkätundersökning visade att det föreligger skillnader mellan hög- respektive 

lågutbildade kvinnor. Som tidigare nämnt deltog högutbildade mer aktivt i någon organiserad 

fritidsaktivitet medan lågutbildade svarade att deras fritidssysselsättning var hushållsarbete. 

Att det föreligger en skillnad mellan hög- respektive lågutbildade anser vi bero på att 

högutbildade har integrerats bättre i det svenska samhället. De har införskaffat sig mer 

kulturspecifik kunskap vilket gör att de vet vilka regler och värderingar som existerar i det 

svenska samhället. En annan anledning kan vara att de genomgått sin utbildning i Sverige. 

Bildningen har resulterat i att de kommit i kontakt med svenskar och därmed blivit påverkade 

av svenska seder och normer. I Sverige är vi idag medvetna om vikten av att hålla oss i god 

kondition vilket även påpekas av massmedia. Goda språkkunskaper medför att man kan ta till 

sig information på ett bättre sätt vilket även det kan vara en av anledningarna till att 

högutbildade deltar mer aktivt i fritidsaktiviteter.   

 

En risk som vi ser är att de lågutbildade har svårigheter att integreras i samhället eftersom de 

inte deltar i någon fritidssysselsättning där de har möjlighet att träffa andra individer. Detta 

medför att de i större utsträckning umgås med sina landsmän och deras språkkunskaper 

kommer inte att öka i omfång vilket försvårar deras tillträde på arbetsmarknaden. Det är svårt 

att emigrera till ett främmande land där man måste börja om från början och lära sig hur 

systemet fungerar. I en invandrares hemland är ett aktivt fritidsliv inte ett måste eftersom de 
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är medvetna om de värderingar och regler som existerar i samhället. Vi anser att bristande 

språkkunskaper hämmar individernas utveckling markant. Kan man inte språket medför det 

att man väljer att umgås med människor som talar samma språk eftersom man är rädd för att 

göra misstag. Vidare känner man gemenskap med sitt kollektiv och det som känns främmande 

väljer man bort eftersom det inte känns tryggt.  

 

Många invandrarmän angav att de deltog i ett föreningsliv, bundet till det egna hemlandet, där 

de träffade sina landsmän. Slutsatsen av detta är att många invandrare endast umgås med sina 

lansmän vilket gör att de skapar ett eget kollektiv i samhället. Fritidssfärens utökade 

verksamhetsfält gällande projekt som riktar sig mot människor som står i samhällets periferi, 

har mycket kvar att göra för ett ökat deltagande i fritidsverksamhet bland framförallt 

invandrarkvinnor (Kilhström & Roos, 2000, s.243).  

 

7.9 Fritidens begränsningar 

SOU (1996:3) nämner att val av fritidssysselsättning således beror på vilken samhällsklass 

man tillhör och i vilket bostadsområde man bor i (a.a. s.123f). Slutsatsen som vi kan dra av 

detta resonemang är att anledningen till att de lågutbildade inte deltar i någon fritids-

sysselsättning eller inte vet vad fritid innebär beror således på dessa ovan nämnda faktorer. 

Ålund (1997) skriver om förorternas problem gällande fritidsaktiviteternas begränsningar (a.a. 

s.68). I Helsingborg vet vi inte i vilken utsträckning dessa problem existerar, men är medvetna 

om att vi har ett rikt kulturliv och möjligheter till många fritidsaktiviteter. En fråga som vi inte 

hade i vår enkät var i vilket bostadsområde våra informanter bodde. Det hade varit intressant 

att se, då Ålund tar upp problemet att anledningen till varför många invandrare utestängs från 

både arbetsmarknaden och fritidsarenan beror på deras bostadsförhållanden.  

 

En tidigare studie vi gjort som handlade om skilda fritidsgårdar visade det sig att Helsingborg 

var väldigt segregerat. De flesta invandrare är bosatta i samma områden som bl a Högaborg, 

Söder och Drottninghög. I det sistnämnda området bor även många förståndshandikappade, 

psykiskt sjuka och arbetslösa. I övrigt nämnda bostadsområden bor mestadels lågutbildade 

och svenskar tillhörande den lägre samhällsklassen (Socionom i Helsingborgs  kommun). 

Gustav Adolfs skola mellan Söder och Högaborg, har elever där 98 % är av utländsk 

härkomst. Hur kan de någonsin komma att integreras i samhället om de redan som barn sätts i 

en skola där endast två procent har svenska som modersmål? Det kan uppstå konflikter för 

dessa barn då de växer upp i Sverige. Barnen får sina värderingar och normer hemifrån. 
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Föräldrarna ställs inför problem som t.ex. att de inte längre kan vägleda sina barn p.g.a. att de 

inte är insatta i de normer och värderingar som existerar i det svenska samhället. Föräldrarna 

har svårt att vara föräldrar eftersom många har tappat fotfästet. De uppfostrar barnen på deras 

vis från deras hemländers kulturer men vet inte hur de skall förhålla sig till svenska 

värderingar och normer. Särskilt problematiskt är detta för flyktinginvandrarna, där många 

inte har anknytning till arbetsmarknaden och där deras svenskkunskaper är minimala. Det är 

vanligt att barnen får agera vuxen i dessa familjer. De får förklara och översätta till svenska då 

föräldrarna inte begriper. Ungdomarna och barnen känner att de får ta ett alltför stort ansvar 

och kan i vissa fall utnyttja situationen (Ålund, 1997, kap 3). Därför har fritidsledaren fått en 

allt större roll idag och ska besitta olika kunskaper, allt ifrån att agera vuxen till att vara en 

länk till olika myndigheter (Kihlström & Roos, 2000, s. 241ff). 

 

7.10 Fritidens betydelse i välfärdssamhället 

Det behövs inga stora språkkunskaper för att delta i lokala föreningar vilket Regeringens 

proposition (1998/99:107 s.18) betonar. Man får chans att lära känna svenskar och andra 

människor i samma situation eller med samma intressen som en själv. Genom att deltaga i 

fritidslivet har man möjlighet att integreras i samhället, lära sig det svenska språket och 

införskaffa sig kulturspecifik kunskap. Vidare får man förståelse för andra kulturer och antalet 

grupperingar i samhället minskar. Bauman (1990) nämner att det finns uppdelningar i 

samhället, en ingrupp och en utgrupp. Dessa människor lär inte känna varandra p.g.a. 

förutfattade meningar, vilket leder till främlingsfientlighet i samhället och som vi tidigare 

nämnt kan detta motverkas med hjälp av en meningsfull fritidsverksamhet (a.a. kap 2). 

Människor kan t ex mötas på en fotbollsplan och se på varandra som fotbollsspelare och inte 

som en t ex kurd och en svensk. Vad beträffar insiders och outsiders så finns det i hela 

samhället. Det kan gälla individer från olika klasstillhörigheter och kulturer.  



Victoria Andersson och Maja Gutter 

 40

8. Sammanfattande diskussion  

Syftet med uppsatsen var att få reda på vad som orsakar invandrarnas utanförskap och vad vi 

kan göra för att positivt främja integrationen då vi kommer ut i arbetslivet. De viktigaste 

resultaten som vi kom fram till i vår empiriska undersökning var att många invandrare inte 

visste vad fritid var eller utövade någon fritidssysselsättning. Orsaken till att invandrarna 

utestängdes från arbetsmarknaden var att de hade bristande språkkunskaper och att de inte 

hade en gångbar utbildning. Vi anser att det är väldigt tragiskt att många invandrare har 

svårigheter att integreras på arbetsmarknaden. Samhällsförändringarna har medfört att många 

människor står i samhällets periferi och det ställs högre krav på de som arbetar inom 

fritidsverksamheten. Vi anser att i framtiden kommer fritiden stå för vägledning inom många 

domäner eftersom fritiden har fått en allt större roll i välfärdssamhället.  

 

Många invandrarungdomar mår dåligt av sin situation eftersom de bor i resurssvaga 

bostadsområden där majoriteten av invånarna har utländskt påbrå. De har svårigheter att få ett 

arbete och de har bristande kontakt med svenskar vilket kan medför utestängning och/eller 

kriminalitet. Därför är det viktigt med kompetent personal inom fritidsverksamheten som kan 

hjälpa och stötta dessa ungdomar eftersom många av föräldrarna varken integreras i arbets-

livet eller i fritidsverksamheten. Ungdomarna måste ha kunnig personal som kan vägleda de i 

viktiga beslut och i deras kontakt med myndigheter.  

 

Vidare kan kändisar som t.ex. fotbollspelaren Zlatan Ibrahimovic vara en förebild för 

ungdomar eftersom han kommer från Malmöförorten Rosengård där majoriteten av invånarna 

har utländskt påbrå. Han bevisar att man kan lyckas även om man växer upp i förort som 

framställs av media som ett sämre bostadsområde där hög kriminalitet och bristande kontakt 

mellan svenskar och invandrare råder. Idag drömmer många ungdomar om att livnära sig som 

t.ex. fotbollspelare. Därför har idrottsmänniskor en stor uppgift att fylla eftersom de kan få 

människor att bli intresserade av idrott och på så sätt minska utanförskap och möjligheten att 

få ett bra liv. Har man ett aktivt fritidsliv kan de påverka individens val av yrke. Tycker man 

om att spela teater på sin fritid finns det en stor chans att man kommer att arbeta som 

skådespelare i framtiden. Drömyrken utvecklas inom fritidsverksamheten.  

 

Många invandrare deltog i föreningsaktiviteter där de umgicks med människor från sitt eget 

hemland. Vi anser att det är bra att man får möjlighet att umgås med sina landsmän men det är 
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även viktigt att man träffar svenskar. Hur ska man kunna integreras i ett land om man både 

utestängs från arbetsmarknaden, fritidsverksamheten och har föga kontakt med svenskar? Det 

är inte konstigt att främlingsfientlighet existerar i samhället eftersom de råder uppdelning 

mellan svenskar och invandrare. Detta mönster kan även utläsas gällande bostadssegregation, 

diskriminering på arbetsmarknaden och rasism.  

 

I massmedia diskuteras det om Sverige ska använda sig av arbetskraftsinvandrare i framtiden 

eftersom brist på personal kommer att vara ett faktum då 40-talisterna går i pension. Tyvärr 

kommer de invandrare som idag är bosatta i Sverige, som är språksvaga och lägre utbildade, 

inte att kunna konkurrera om arbeten. De har inga möjligheter att få ett arbete oavsett om det 

är låg- eller högkonjunktur vilket även invandrartjänst påtalade. Vi anser att det är viktigt att 

man hjälper invandrarna när de fått sitt uppehållstillstånd att integreras i samhället. Det är 

viktigt att man informerar om vikten av att ha goda språkkunskaper och betonar utbildningens 

betydelse samt informerar om vad som händer om man brister i något av de nämnda kraven. I 

Helsingborg kommer inom kort att starta en motsvarighet till arbetsförmedling där invandrare 

som har högskolekompetens ska kunna söka arbete. Denna nya arbetsförmedling ska kontakta 

företag som har behov av arbetskraft och hjälpa invandrarna att få ett arbete som motsvara 

deras kvalifikationer. Vi tycker att det är väldigt tragiskt att man måste öppna en specifik 

arbetsförmedling som inriktar sig endast på invandrare, vad ska man göra för att ändra 

arbetsgivarnas syn på invandrare? Vad ska vi göra för att motverka diskriminering på 

arbetsmarknaden? En åtgärd hade varit om man hade tagit bort namnen på ansökningarna och 

alla hade fått tilldelat ett nummer. Därefter hade man kallat de som man ansåg ha varit mest 

intressanta till intervju och alla haft samma möjlighet. Vi hoppas att vi kan göra något för att 

hjälpa människor oavsett bakgrund att integreras i samhället då vi kommer ut på 

arbetsmarknaden.      

 

Slutsatsen av detta arbete är att många invandrare befinner sig i samhällets periferi och deras 

framtid kan definitivt påverkas positivt om dem deltar i en fritidsverksamhet. 

 

8.1 Utvärdering av vårt arbete 

Vi är väldigt stolta över vårt arbete och känner att vi fått en djupare förståelse för 

invandrarnas situation i Sverige vilket var vårt syfte med vår empiriska undersökning. Efter 

att vi har genomfört undersökningen har vi kommit fram till att många invandrare idag är 

utestängda från både arbetsmarknaden och fritidsverksamheten. Många är högutbildade men 
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har svårigheter att få ett arbete i Sverige eftersom de har ett utländskt namn. Fast vi har 

försökt förhålla oss objektivt till informanterna blir man mer eller mindre påverkad av deras 

tragiska berättelser. Som tidigare nämnts är fördelen med enkätmetoden att man inte i lika stor 

utsträckning blir påverkad eller manipulerad av informanterna. Vidare påverkas forskaren inte 

av informanterna och deras svar blir därmed realistiska. Intervjuernas svar på våra frågor 

stämde överens med resultaten från enkäterna och den vetenskapliga litteraturen. Det har 

skrivits mycket om integration på arbetsmarknaden och en del forskning om fritid har gjorts. 

Vi upptäckte med vår empiriska undersökning att många invandrare inte förstår vad fritid 

betyder, vilket vi inte har hittat i någon vetenskaplig litteratur.  

 

I framtiden skulle vi vilja forska vidare inom denna domän. Det skulle vara intressant att 

fördjupa sig i andra generationens invandrare och deras arbetsmarknadsanknytning.  

 
8.2 Nya frågeställningar som väckts: 

Hur ska man synliggöra fritidens betydelse för invandrare som inte deltar i någon form av 

fritidssysselsättning?  

Har andra generationens invandrare lättare än sina föräldrar att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden? 
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Muntlig källa 

Statistisk ansvarig i Helsingborgs kommun  
 
Socionom i  Helsingborgs kommun 

 

Övrigt 

Informationsblad från invandrartjänst 

Kontakta författarna om ni vill ha en kopia av uppsatsen ”Fritidsgårdar från skilda världar” 
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Hej!                           Bilaga 1 

Vi är studerande från Lunds Universitet som går på programmet Fritidsarbete och 

Fritidskulturer. Just nu skriver vi vår C-uppsats och är intresserade av att få information om 

varför invandrare har svårare att integreras på arbetsmarknaden. Här följer några frågor som 

vi hoppas att ni vill ta er tid att besvara. Vi utlovar anonymitet. 

Tack på förhand. 
 

1. Jag är   Man   Kvinna 
 
   
 
 
2. Ålder         -25  
  
 26-35 
  

36-45 
 
 46-50 
 
 51- 
 
 
3. Vilket land kommer Du ifrån ____________________ 
 
 
4. Hur länge har Du bott i Sverige?   -5år 
 
   6-10år 
 
                     11-15år 
 
   16år- 
 
5. Hur tycker Du att Du behärskar det svenska språket?  Mycket bra Mindre bra  
 
        Bra  Dåligt 
 
       Ganska bra  Inte alls 
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6. Vilken är Din högsta utbildning? Ingen utbildning alls  
 
   Grundskola 
 
   Gymnasiet/komvux/folkhögskola 
 
   Högskola/Universitet 
 
   Annan utbildning: ________________________ 
 
7. Har Du arbetat i Sverige? Ja 
 
  Nej (Om Du svarat nej gå till fråga 10) 
 
 
 
8. Jag har arbetat med: _________________________ i ______månader. 
 
  _________________________ i ______månader. 
 

_________________________ i ______månader. 
 

 
 
9 a. Har Ditt arbete motsvarat Din utbildning? 
 
    Ja  
 
    Nej             
 
Motivera:___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
9 b. På vilket sätt har Dina kunskaper i svenska språket påverkat Dina möjligheter att få 
arbete? _____________________________________________________________________ 
 
 
 
10. Vad gör Du på Din fritid? Ange de alternativ som stämmer in på Dig. 
  
  Föreningsaktivitet:_______________________ 
   
  Kurs/studiecirkel:________________________  
  
  Sportar:________________________________ 
   
  Annat:_________________________________   
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11. Påverkas dina fritidsaktiviteter av Din arbetssituation? 
 
    Ja    Nej 
 
   
    
Förklara på vilket sätt:_______________________________________________________ 
 
 
12. Har Dina fritidsintressen/aktiviteter påverkat Din möjlighet att få arbete? 
 
    Ja      Nej 
 
   
    
Förklara på vilket sätt:_______________________________________________________ 
 
 
13. Får Du mer lust till fritidsaktiviteter när Du har arbete? 
 

  Ja      Nej 
 
    
    
Förklara på vilket sätt:_______________________________________________________ 
 
 
14. Påverkas Dina fritidsaktiviteter av din ekonomiska situation? 
 

  Ja      Nej 
 
    
    
Förklara på vilket sätt:_______________________________________________________ 
 
 
 
15. Beskriv hur Du vill att Din arbetssituation och Din fritid ska se ut: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
16. Tror Du att Din fritid påverkar Ditt välbefinnande? 
 Positivt  Negativt  Vet ej 
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17. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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Informatintervju     Bilaga 2 
 
 
Hur många arbetslösa invandrare är inskrivna på arbetsförmedlingen i Helsingborg? 

 

Hur ser arbetssituationen ut för invandrarna idag? 

 

Vilka åtgärder använder ni er av för att lättare integrera invandrarna på den reguljära 

arbetsmarknaden? 

 

Vad anser ni är de bakomliggande faktorer som påverkar invandrarnas arbetslöshet? 

* Språket *Hur länge de har varit i Sverige * Utbildning *Fritidssysselsättningar 

 

Finns det någon skillnad mellan idag och för 10 år sedan? 

* sämre *bättre *ingen skillnad *framtiden?  

 

Har Ni några förslag till förbättring för att hjälpa invandrarna att integreras? 

 

 

 

 


