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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, postkoloniala tankestrukturer 

kommer till uttryck i Nå Målets verksamhet under en begränsad period. Undersökningsperio-

den sträcker sig från den 14 mars till den 12 maj 2011. Avsikten med undersökningen är att 

analysera de eventuella postkoloniala tankestrukturer som kommer till uttryck. Empirin utgörs 

av intervjuer med, och observationer av, Nå Målets personal och deltagare samt övriga aktörer 

i projektet. Resultatet visar att postkoloniala tankestrukturer gör sig gällande i Nå Målets 

verksamhet. Det framgår också att projektet i sig är ett motstånd mot rådande samhällsstruktu-

rer.  

 

Nyckelord: Postkolonial teori, ”Vi”, ”De Andra”, samhällsstruktur, ”den vite mannens bör-

da”, makt, motstånd, etnologi. 
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1. Inledning 

 

1.1. Den koloniala samtiden 

Vi lever i en postkolonial värld. Kolonialismen hör inte till det förflutna, vilket är en vanlig 

uppfattning. Det slår författarna till antologin Globaliseringens kulturer: den postkoloniala 

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (1999) fast. Kolonialismen präglar 

världen inte bara ekonomiskt utan även kulturellt. Inte heller är endast de postkoloniala sta-

terna märkta av kolonialismen – dess arv har också betydelse för skapandet av kulturella iden-

titeter i västvärldens ”mångkulturella samhällen” (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 

1999:14f). Sverige deltog inte direkt i koloniseringsprocessen men behöver ändå, i och med 

de uppkomna koloniserade tankestrukturerna, definiera och sätta gränser för den så kallade 

”svenskheten”. Vidare är det nödvändigt att betrakta andra kulturer utifrån denna globala pro-

cess som fötts ur kolonialismens tidsera (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:16f).  

 

Det finns flera studier som visar att kolonialismens era präglar vår samtid. Antologin Maktens 

(o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige (2002) är en. I ett av 

antologins bidrag lyfter Irene Molina och Paulina de los Reyes fram faktumet att det i samhäl-

let finns en etnisk hierarkisk skala som positionerar icke-européer, företrädesvis från mus-

limska länder, längst ned i den sociala rangordningen, medan personer som härstammar från 

Nordeuropa placeras högst upp (Molina & de los Reyes 2002:295). De sociala hierarkierna 

kommer till uttryck på den svenska arbetsmarknaden. Att utrikes födda har svårare att komma 

in på den svenska arbetsmarknaden än inrikes födda är en vedertagen sanning som inte går att 

bortse ifrån. När de väl fått fotfäste på arbetsmarknaden är det ofta i rollen som reservarbets-

kraft, fastslår Molina och de los Reyes och refererar till tidigare forskning på området. De 

konstaterar vidare att utrikes födda har det svårare än inrikes födda att komma in i arbetslivet i 

lågkonjunkturer, vilka kännetecknas av hög arbetslöshet, färre arbetstillfällen och ökat antal 

tidsbegränsade anställningar för samhällsmedborgarna överlag. Tendenserna verkar, enligt 

författarna, ha blivit allt tydligare på senare tid (Molina & de los Reyes 2002:301f).  

 

Även med hänsyn taget till faktorer som utbildning, kön och ålder vid inflyttning i studier av 

den svenska arbetsmarknaden återstår det faktum att de som är födda i Östeuropa, Asien, Af-

rika och Latinamerika visar mycket högre arbetslöshetsnivåer än de som är födda i andra län-
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der. Skillnaden består trots många års vistelse i Sverige (Molina & de los Reyes 2002:303). 

Irene Molina och Paulina de los Reyes ställer sig frågande till vilka attityder, mekanismer 

eller regelverk som ger utrikes födda sämre möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden och 

i arbetslivet. Den mest troliga förklaringen är att det i samhället finns en uppfattning om att 

det påstås råda en stor kulturell skillnad mellan utrikes födda och inrikes födda. De påstådda 

skillnaderna utgörs av missförstånd och avsaknad av sociala koder och kommunikationssvå-

righeter, vilka i förlängningen gör utrikes födda sämre rustade för arbetslivet i Sverige. Även 

värderingsskillnader tros spela in (Molina & de los Reyes 2002:303f). Föreställningarna byg-

ger på en outtalad premiss om rangordning mellan olika kulturer. Den egna kulturen upplevs 

vara normgivande, den andra kulturen ses som annorlunda och avlägsen, samt präglad av 

icke-önskvärda egenskaper (Molina & de los Reyes 2002:304). Resonemanget vilar på post-

koloniala tankestrukturer som legitimerades under västvärldens kolonisering av de icke-

västerländska områdena i världen under 1500-talet. Ur koloniseringen växte en ny tidsera 

fram: postkolonialismen, vilken sträckte sig fram till andra världskriget då många av de kolo-

niserade nationerna lyckades bryta sig ur kolonisatörens grepp i syfte att bli självständiga om-

råden. Trots avkoloniseringen präglas dagens samhällen fortfarande av det koloniala arvet. 

Arvet gör sig inte bara gällande på dagens svenska arbetsmarknad utan också i regeringes 

nyligen införda etableringsreform, vilken, enligt Arbetsförmedlingen, är ett samlat nationellt 

grepp som syftar till att ge nyanlända förutsättningar för en snabbare etablering på arbets-

marknaden. Reformen togs i bruk i december 2010 och Arbetsförmedlingen har sedan dess 

ansvar för att nyanlända utrikes födda snabbt ska få arbete i linje med deras utbildning och 

yrkeskompetens, och därmed integreras på den svenska arbetsmarknaden. För att uppnå resul-

tat har Arbetsförmedlingen och den utrikes födde ett nära samarbete (intra-

net.arbetsformedlingen.se; DN Debatt, 2011-03-30).  

 

I Dagens Nyheters debattartikel ”Reformen för nyanlända är hittills ett misslyckande” (2010-

03-30) ifrågasätter tankesmedjan Fores etableringsreformen. Tankesmedjan kan, efter fyra 

månader, i rapporten Etableringsreformens första hundra dagar (2011) visa att den inte nått 

den framgång regeringen hoppades på. Artikelförfattarna Mattias Johansson, vice vd på Fores 

och Fredrik Rosenqvist, författare till rapporten, menar att orsaken till regeländringen varit att 

det har tagit alldeles för lång tid för de nyanlända att skapa kontakter och etablera sig på ar-

betsmarknaden. Regeringen hoppades, genom att föra över ansvaret till Arbetsförmedlingen, 

att fler nyanlända än tidigare skulle få tillgång till praktik ute på arbetsplatser och yrkesut-
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bildningar. Så har det inte blivit. Enligt studien tillbringar nyanlända hela dagar i skolbänken 

istället för att varva språkundervisning med praktik (DN Debatt, 2011-03-30). Regeringens 

egen statistik visar att det tar ungefär sju år för en nyanländ flykting att hitta ett arbete i Sveri-

ge. Om inte reformen börjar fungera bättre finns risken att etableringen på arbetsmarknaden 

tar ännu längre tid, skriver artikelförfattarna. Trots etableringsreformens brister tycker Mattias 

Johansson och Fredrik Rosenqvist att den har goda möjligheter att bli framgångsrik (DN De-

batt, 2011-03-30). 

 

Som en effekt av rådande samhällsstrukturer och svårigheterna för utrikes födda att integreras 

på den svenska arbetsmarknaden har projektet Nå Målet kommit till. Projektet huvudsakliga 

ambition är att vara länken och stödet för både Storlunda kommuns nyinflyttade utrikes födda 

akademiker och arbetsgivarna. Målet är arbete i linje med utbildningen och kompetensområ-

det. 

 

1.2. Sammanfattning  

Koloniala tankestrukturer tycks således göra sig gällande i vår tids Sverige. Detta i sin tur 

bereder väg för att nationens medborgare verkar på skilda, ojämlika och orättvisa villkor, vil-

ket skapar marginalisering och utanförskap, inte minst på arbetsmarknaden och i arbetslivet. 

Som en effekt av detta har projektet Nå Målet kommit till, vilken i sin verksamhet strävar 

efter att skapa en mer jämlik och rättvis arbetsmarknad, och därmed ett mer jämlikt och 

rättvist arbetsliv. 

1.3. Nå Målet – ett projekt för nyanlända utrikes födda akademiker i 

Storlunda 

Arbetsförmedlingen i Storlunda och Storlunda kommun samarbetar i projektet Nå Målet. Syf-

tet är att ta tillvara och matcha den kompetens som finns hos nyanlända akademiker med be-

hoven på den svenska arbetsmarknaden. Ambitionen är att de nyinflyttade kommuninvånarna 

ska få arbete i linje med deras utbildning och kompetensområde. Enligt Nå Målet finns det 

flera sätt att nå dit. Praktik eller arbetsmarknadsutbildningar är en variant. Att genomgå kom-

pletteringskurser för att vara så attraktiv på arbetsmarknaden som möjligt är en annan (Infor-

mationsblad skrivet av Nå Målets projektledare). De senaste årens stora flyktingströmmar till 

Storlunda har inneburit stora utmaningar för kommunen. Ett sätt att möta dem har varit att se 

de nyanlända kommuninvånarna som en resurs. Detta blev startskottet för projektet Nå Målet. 
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Drygt hundra personer är inskrivna i projektet. Ungefär lika många har funnit arbete eller an-

nan sysselsättning. Huvuduppgiften är att vara länken och stödet för både arbetssökande och 

arbetsgivare. Speciellt för projektets deltagare är att de är beredda att byta bostadsort för arbe-

te i linje med deras yrkesområde (Informationsblad skrivet av Nå Målets projektledare). 

1.4. Storlunda – den internationella kommunen 

Storlunda kommun omnämns sedan tider som en viktig handelsplats. Det är en region där stad 

möter landsbygd, där motorvägar korsar järnvägar och där världsomspännande företag möter 

mindre företag. I Storlunda strålar människor från hela världen samman (Informationsblad 

skrivet av Storlunda kommun 2010). 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) är Storlundaborna relativt unga i jämförelse med Sveri-

ges övriga kommuninvånare. Många är utrikes födda. Irakierna tillsammans med finländarna 

och syrianerna står för det största befolkningsantalet med utländsk härkomst (Informations-

blad skrivet av Storlunda kommun 2010).  

 

Storlunda har i en rapport från en av Sveriges handelshögskolor utsetts till den region som har 

bäst förutsättningar för företagande och ekonomisk tillväxt. Motiveringen är att kommunen är 

internationell – villkoren för en lyckad företagsverksamhet finns (Informationsblad skrivet av 

Storlunda kommun 2010).  

1.5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, postkoloniala tankestrukturer 

kommer till uttryck i Nå Målets verksamhet under en begränsad period. Undersökningsperio-

den sträcker sig från den 14 mars till den 12 maj 2011. Avsikten med undersökningen är att 

analysera de eventuella postkoloniala tankestrukturer som kommer till uttryck.   

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur framställs projektet Nå Målet? Har den postkoloniala historien inverkan på hur 

verksamheten utformas? 

 

2. På vilket sätt framställs Nå Målets deltagare? Ses de som passiva eller aktiva aktörer? 
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3. Vilken roll spelar det svenska språket för integrationen på den svenska arbetsmarkna-

den och i övrigt, enligt Nå Målets aktörer? 
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2. Teoretisk utgångspunkt och begreppsbeskrivning 

”Postkolonialism” betecknar en serie frågeställningar som handlar om sambanden mellan kul-

tur och imperialism. Postkoloniala tänkare är av uppfattningen att koloniala tankestrukturer än 

idag präglar världen trots att samtidens globala samhälle skiljer sig från den koloniala eran 

ekonomiskt, politiskt och kulturellt som en följd av avkoloniseringen (Eriksson, Eriksson 

Baaz & Thörn 1999:16; McLeod 2010:39).  

2.1. Språket som instrument 

Vårt språk ses som ett instrument som lyfter fram och etablerar de postkoloniala tankestruktu-

rerna i vår samtid. Det är i poststrukturalismen och dess syn på språket, särskilt i skapandet av 

identiteter, institutioner och politik, som postkolonialismen funnit sin teoretiska stomme. 

Språket ska, enligt poststrukturalismen, inte betraktas som en spegel som reflekterar det som 

existerar i världen. Det kan heller inte ses och analyseras som ett enkelt uttryck för det talande 

eller skrivande subjektets avsikter. Inom poststrukturalismen är ambitionen att visa hur värl-

den struktureras genom språkliga praktiker. Det gäller de sociala relationerna likaväl som ”ob-

jektsvärlden” (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:17f; Fanon 1995). Språket måste för-

stås som ett system av tecken och ord som ges mening genom implicita och explicita relatio-

ner av skillnader och kontraster. Språket är strukturerat kring binära oppositionspar, till ex-

empel man/kvinna, vit/svart, förnuft/känsla och normalt/onormalt. Begreppen får sin innebörd 

genom dess kontrast. Viktigt att påpeka är att en del i oppositionen dominerar. Den ges före-

träde medan den andra delen ses som svagare och underordnad (Eriksson, Eriksson Baaz & 

Thörn 1999:18). Man ses överordnad kvinna och vit ses överordnad svart, till exempel. I de 

binära oppositionsparen äger ett spel mellan makt och motstånd rum.  

 

I boken Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta (2002) redogör Michel Foucault för spelet 

mellan makt och motstånd. Hans uppfattning är att makten gör sig gällande överallt, och det 

just för att den kommer överallt ifrån. Makt är namnet som sätts på en sammansatt strategisk 

situation i ett givet samhälle (Foucault 2002:103f). Foucault förklarar vidare att den är inne-

boende i alla typer av relationer, till exempel ekonomiska processer, bekantskapsförhållanden 

och sexuella relationer. Makten ses som omedelbara verkningar av vad som sker i dessa pro-

cesser (Foucault 2002:104). 
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Värt att påpeka är att de synliga fallen av systematisk maktutövning är de hegemoniska effek-

terna av dessa ständiga och intensiva konfrontationer. De är på samma gång målinriktade och 

icke-subjektiva. Makten är beräknande. Den utövas inte utan avsikter och mål (Foucault 

2002:105). Motståndet å sin sida kommer till uttryck i skiftande skepnader. Direkt motstånd, 

våldsamt motstånd, isolerat motstånd eller spontant motstånd är några varianter (Foucault 

2002:106). För att kunna utöva makt behövs instrument. Foucault ser talet och språket som 

sådana. I vilken grad en persons utsagor tas som sanningar/vetande beror på personens ställ-

ning och kompetens i den aktuella kontexten (Foucault 2002:110).  

2.2. Kolonialism, ”Vi” och ”De Andra” samt ”den vite mannens börda” 

De tankar och strukturer kring hierarkiska över- och underordningar som de binära opposi-

tionsparen för med sig gör att samhällets individer delas upp och benämns, utifrån ett postko-

lonialt perspektiv, antingen ”Vi” eller ”De Andra” beroende exempelvis på etnisk härkomst, 

ålder, kön och samhällelig ställning. Begreppen bottnar i kolonialismens tidsera. 

 

Björn Hettne redogör på Nationalencyklopedins internetportal för betydelsen av kolonialis-

men och dess utbredning i icke-europeiska områden. Enligt Hettne är kolonialismen ett sam-

mansatt fenomen där de ekonomiska drivkrafterna liksom den vita överlägsenheten gentemot 

andra folkgrupper spelar en central roll. Resonemanget återfinns i antologierna Globalisering-

ens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället 

(1999), Orienten i Sverige: samtida möten och gränssnitt (2006) samt Sverige och de Andra: 

postkoloniala perspektiv (2001). Väst såg sig själv som den överlägsna civilisationen med 

uppdraget att civilisera Öst. I synsättet konstruerades Öst och Väst som varandras motpoler, 

vilka verkade i symbios. Under koloniseringen sågs Öst som det sensualistiska, exotiska, irra-

tionella, bakåtsträvande, förtryckande, farliga och kvinnliga området. Väst symboliserades 

som det rationella, progressiva, demokratiska och manliga området (Eriksson, Eriksson Baaz 

& Thörn 1999:20f; Ekström 2006:17; Mc Eachrane & Faye 2001). Föreställningen gör sig 

gällande än idag. Medan vissa individer gestaltas som ”Vi” gestaltas andra som ”De Andra”. 

Delar av Europa och vissa européer gestaltas, då som nu, som ”Vi”, liksom delar av de icke-

utomeuropeiska områdena och vissa icke-européer fortfarande benämns som ”De Andra”. 

Uppdelningen mynnar ut i ännu ett begrepp, ”den vite mannens börda”. 
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Maria Eriksson Baaz definierar begreppet ”den vite mannens börda” i antologin Sverige och 

de Andra: postkoloniala perspektiv (2001). Bördans stomme har förankring i Charles Darwins 

bok Om arternas uppkomst (1859), vilken utgjorde en viktig inspirationskälla för den sociala 

evolutionismen och begreppet i sig självt. Tankestrukturerna kring ”den vite mannens börda” 

fick ökad legitimitet under 1800-talet. Uppfattningen gick ut på att de som sågs vara civilise-

rade och utvecklade, ”Vi”, hade till uppgift att utveckla och civilisera ”De Andra”, som på-

stods befinna sig längst ned på i den evolutionära stegen. Idéerna om de koloniserades ofull-

ständiga utveckling och kolonisatörernas position högst upp på den evolutionära stegen utgör 

basen för ”den vite mannens börda” (Eriksson Baaz 2001:168). Utvecklingsbegreppet har 

getts olika innebörder beroende på sammanhang. Maria Eriksson Baaz refererar i denna kon-

text begreppet till upplysningens utvecklings- och framstegstänkande. Förutom att Charles 

Darwins bok Om arternas uppkomst (1859) utgjorde en viktig inspirationskälla för den socia-

la evolutionismen applicerade den brittiske filosofen Herbert Spencer naturens utvecklings-

tankar – den starkaste överlever – på det mänskliga samhället. Socialdarwinismens kärna kan 

kort sammanfattas med att alla samhällen rör sig i en bestämd riktning, från det primitiva till 

det moderna västerländska samhället (Eriksson Baaz 2001:168; Jägerlöv & Lundqvist 

2010:8). Det moderna västerländska samhället sågs under tidsperioden som det åtråvärda och 

förutbestämda målet (Eriksson Baaz 2001:169).  

 

Så, begreppet ”den vite mannens börda” har fått sin innebörd under den koloniala eran. Det 

ansågs under den koloniala tidsperioden vara den vite västerländska mannens uppdrag att ut-

veckla och civilisera de som ansågs vara outvecklade och ociviliserade, de icke-västerländska 

individerna. Den vite mannens ambition var att förmå dem att nå det moderna västerländska 

samhällets utvecklingsnivå. Tankestrukturerna gör sig i en viss mån fortfarande gällande. 

Dock i en transformerad version. Min ambition är att undersöka om, och i så fall hur, detta 

kommer till uttryck i Nå Målets verksamhet utifrån ett postkolonialt perspektiv. 

 

2.3. Passivt eller aktivt aktörskap 

De ovanstående resonemangen kring de koloniala tankestrukturerna samt den hierarkiska 

över- och underordningen som ses råda i dagens samhälle som en efterverkning av den 

koloniala tidsperioden, inte minst på arbetsmarknaden, vilar som grund för min definition av 

ett passivt eller aktivt aktörskap. Med ett passivt aktörskap menar jag personer som intar en 

passiv, overksam hållning i förmågan och strävan att finna arbete i syfte att integreras på 
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arbetsmarknaden. Med ett aktivt aktörskap menar jag personer som intar en aktiv, företagsam 

hållning i förmågan och strävan att finna arbete i syfte att integreras på arbetsmarknaden. 
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3. Tidigare forskning 

Det finns en stor mängd material att tillgå inom mitt undersökningsområde. Därför har jag 

behövt avgränsa mig. Nedanstående uppsatser, rapporter, utredningar och avhandlingar har 

inspirerat mig då de i hög grad liknar mitt studieområde, därför har jag valt att ta avstamp från 

dem i min egen undersökning.  

 

Michael Johansson undersöker och analyserar i sin etnologiska kandidatuppsats Haitis hopp – 

En postkolonial diskursanalys av den mediala berättelsen om jordbävningen i Haiti (2010) 

om, och i så fall hur, postkoloniala diskurser om Väst och De Andra kommer till uttryck i 

Aftonbladets och Expressens rapportering av jordbävningen som drabbade Haiti i januari 

2010.  

 

Även Maja Jägerlöv och Johanna Lundqvist undersöker och analyserar i sin gemensamma 

journalistiska kandidatuppsats Jordbävningen på Haiti i Dagens Nyheter och Svenska Dag-

bladet (2010) om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har varit styrda av postkoloniala 

tankesätt i sin rapportering från det jordbävningsdrabbade Haiti två veckor efter jordbävning-

en.  

 

Maria Ortler analyserar i sin magisteruppsats i etnologi Vem är du? – En studie om etnicitet 

och positionering på den svenska arbetsmarknaden (2010), utländska akademikers berättelser 

om sina arbetssökningsprocesser på den svenska arbetsmarknaden. Hennes ambition är att låta 

studiens informanter komma till tals och därmed få utrymme i samhällsdebatten (Ortler 

2010:4). Vidare vill hon i studien se om utrikes födda akademiker med utländsk utbildning 

har svårare än etniskt svenska akademiker med svensk utbildning att etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden (Ortler 2010).  

 

Lena Schröder utreder och diskuterar på uppdrag av Tjänstemännens Centralorganisation, 

TCO, i rapporten Samma villkor för alla akademiker? - samma villkor på svensk arbetsmark-

nad för akademiker, oavsett var de är födda? (2009) om, och i vilken utsträckning, utrikes 

födda akademiker har samma möjligheter som inrikes födda att få användning för och avkast-

ning på sin svenska högskoleutbildning på den svenska arbetsmarknaden (Schröder 2009:5)  

 



 

11 

 

Även Integrations- och jämställdhetsdepartementet har studerat läget på den svenska arbets-

marknaden. I utredningen Det blågula Sverige – strukturell diskriminering i Sverige (SOU 

2005:56) redovisas den kunskap som finns om strukturell diskriminering på grund av etnisk 

eller religiös tillhörighet i Sverige inom sju samhällsområden. Arbetsmarknaden är ett av 

dem. I resultatet framgår att den tidigare forskningen på området till stor del har utgått från att 

utrikes födda har egenskaper som anses avvika från ”det svenska”. Religion, patriarkal kvin-

nosyn, auktoritär syn på ledarskap och kulturella egenskaper är några sådana exempel (SOU 

2005:56:25). Studien påstår att antagandena är byggda på felaktiga grunder. Det är den struk-

turella diskrimineringen som är avgörande för personernas utanförskap och underordning på 

såväl arbetsmarknaden som i arbetslivet (SOU 2005:56:26).  

 

Fredrik Hertzberg undersöker i den etnologiska avhandlingen Gräsrotsbyråkrati och normativ 

svenskhet: hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad (2003:7) hur 

arbetsförmedlare förstår och beskriver de hinder som utrikes födda ungdomar möter på ar-

betsmarknaden. Han söker svar på frågorna: Hur går det för dem när de ska ut i arbetslivet? 

Har de svårare än andra ungdomar att ta det första steget in på arbetsmarknaden? Vad beror 

det i så fall på? (Hertzberg 2003:7). 

 

Oscar Pripp undersöker i den etnologiska doktorsavhandlingen Företagande i minoritet: om 

etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje (2001) hur assyriska 

och syrianska företagare i Södertälje förhåller sig till sin omgivning, inom och utanför den 

etniska gemenskapen, för att skapa sig en identitet i Sverige.  
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4. Material och metod 

Uppsatsens empiriska material utgörs av kvalitativa samtalsintervjuer och fältobservationer. 

Jag har intervjuat elva personer. Dessa är: fem av projektets deltagare, projektets två projekt-

ledare (gemensam intervju), två lärare i en intensivkurs i svenska för utrikes födda ingenjörer, 

samordnaren för kursen samt vd:n för utvecklingsbolaget Utveckling. Intervjun med Utveck-

lings vd har ägt rum över telefon. De övriga intervjuerna har hållits i intervjurum, på kontors-

rum, konferensanläggningar och i klassrum. Åtta av samtalen har spelats in på band. Vid de 

resterande tre har jag fört noggranna anteckningar. Samtalens längd har varit från tio minuter 

till över en timme. Under varje intervjutillfälle har jag haft som ambition att vara relativt till-

bakadragen för att låta informanten/informanterna ta utrymme. Intervjufrågorna har i regel 

varit öppna för att öka möjligheterna till vidare resonemang. Färdigformulerade frågeguider 

har ändå utgjort stommen för samtliga intervjuer. Som komplement till de kvalitativa samtals-

intervjuerna har jag talat med deltagare och personal i Nå Målet samt deltagare på intensiv-

kursen i svenska som inte är inskrivna i projektet. Samtalen ser jag som informella förkov-

ringssamtal. 

 

Jag har transkriberat samtliga inspelade intervjuer, det för att inte riskera att missuppfatta eller 

missa väsentlig information under samtalens gång. Dessutom har det varit ett sätt för mig att 

bearbeta informationen och spara det på papper, ifall den inspelade versionen förloras. Vidare 

har det varit möjligt för mig att lyssna igenom materialet flera gånger, vilket har berikat mig i 

arbetet med uppsatsen. Anteckningarna vid intervjuerna som inte spelats in har skrivits rena 

en kort tid efter intervjutillfällena. Resonemangen har jag då haft aktuella, vilket har inneburit 

att jag lyckats få en samlad bild över samtalens teman. Detta är något etnologen Eva Fäger-

borg menar är viktigt. De nedtecknade intervjuerna är förvisso ”frusna” på den kompetensnivå 

intervjuaren hade när de fästes ned på papper men de är mer lätthanterliga jämfört med de 

inspelade intervjuerna (Fägerborg 1999:68). 

 

Vad gäller fältobservationerna har jag fört anteckningar om de platser och händelser som jag 

observerat. Med anteckningar menar jag iakttagelser kring kroppsspråk, dofter, ljud och sam-

talskonversationer. Etnologen Lars Kaijser lyfter fram fältobservationernas fördelar i boken 

Etnologiskt fältarbete (1999). Bland annat menar han att de studerade beteendena, platserna 
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och miljöerna kan relateras till övergripande samhälleliga strukturer men också förändrade 

ekonomiska faktorer, levnadsvillkor och maktförhållanden (Kaijser 1999:25).  

Lars Kaijser påpekar vidare att en etnologs metodologiska utmaning ligger i att hitta vägar för 

att beskriva hur övergripande, strukturella företeelser griper in i och samspelar med exempel-

vis människors vardagsliv. Dessa vägar anser jag mig ha funnit och använt mig av i arbetet 

med denna uppsats. 

 

Som tidigare sagts är syftet med uppsatsen att undersöka om, och i så fall hur, postkoloniala 

tankestrukturer kommer till uttryck i Nå Målet under en begränsad period. För att få en så 

samlad inblick i verksamheten som möjligt har jag valt att observera projektets mest centrala 

delar: inskrivningsmöten, rekryteringsträffar, konferenser, språkkurstillfällen och workshops. 

För att få en förståelse för Storlunda kommuns övriga integrationsverksamhet har jag vid fem 

tillfällen varit med på de så kallade samhällsorienterade kurserna som introduktionsenheten i 

kommunen ordnar. 

 

I valet av intervjupersoner har jag också tagit hänsyn till uppsatsens syfte, vilket har inneburit 

att jag sett det nödvändigt att intervjua de flesta av aktörerna som binder samman projektet Nå 

Målet. 

 

Jag har valt att anonymisera samtliga informanter, verksamheter och platser genom att 

benämna dem med fiktiva namn. Ibland har jag även skiftat informanternas könstillhörighet, 

ålder och yrkesbeteckning. Detta är en åtgärd helt från min sida då uppsatsen vid publicering 

är en offentlig handling. Avsikten är att minimera risken för igenkänning, framför allt av in-

formanter men även verksamheter och platser. 

4.1. Källkritik och reflexivitet 

Att undersöka ett projekt som Nå Målet utifrån ett postkolonialt perspektiv genom att använda 

kvalitativa samtalsintervjuer och fältobservationer som metod är inte helt enkelt. Resultatet 

kan påverkas av mina tidigare erfarenheter och kunskaper i det teoretiska perspektivet. Både 

resultat och analys riskerar då att färgas av personliga tankar och värderingar. Dessutom kan 

missuppfattningar, som ibland uppstått vid några intervjutillfällen, påverka resultatredovis-

ningen och därmed analysen av resultatet. Detta trots att missuppfattningarna retts ut då de 

uppstått. 
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Min passivt iakttagande roll under fältobservationerna kan också ha påverkat resultatet. Jag 

kan ha varit, utan att veta om det, för fokuserad på att lägga märke till sådant som har en di-

rekt koppling till studiens teoretiska utgångsperspektiv. Betydelsefulla skeenden och händel-

ser kan av den anledningen möjligtvis inte ha uppmärksammats. Dock vill jag påpeka att jag 

har försökt att vara så öppen som möjligt vid såväl intervjutillfällena som vid fältobservatio-

nerna.  

 

Michael Johansson förklarar i sin etnologiska kandidatuppsats Haitis hopp – En postkolonial 

diskursanalys av den mediala berättelsen om jordbävningen i Haiti (2010) att han upplevt att 

det inte varit helt oproblematiskt att kritisera begrepp och ord sprungna ur en kolonial kontext. 

Bara genom att skriva om exempelvis Väst och ”De Andra” riskerar han att reproducera olika 

föreställningar som knyts samman med ett homogent tänkande om det västerländska och det 

icke-västerländska (Johansson 2010:12). Jag är medveten om att även jag råkar ut för detta i 

mitt skrivande och resonerande. Med detta sagt vill jag påpeka att det är svårt att inte reprodu-

cera förställningar som knyts samman med tankestrukturer om det västerländska, det icke-

västerländska och därmed det koloniala och postkoloniala samt begrepp sprungna ur det teo-

retiska perspektivet. 

 

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag är medveten om att mina beskrivningar av kommunen 

och Nå Målet som projekt tidigare i uppsatsen är influerade av kommunens och projektledar-

nas egna informationsblad. Dessa kan ses som reklam med syftet att lyfta fram det positiva 

och utelämna det som kan vara till nackdel för kommunen och projektet. Jag har ändå valt att 

använda mig av dem då jag inte på lyckats hitta samma, användbara information på annat sätt. 

4.2. Disposition – resultatredovisningen 

I resultatredovisningens första avsnitt kommer jag huvudsakligen att resonera kring om, och i 

så fall hur, begreppet ”den vite mannens börda” och det så kallade civiliserade västerländska 

kan appliceras på Nå Målets arbete. I avsnitt två kommer jag att diskutera om, och i så fall 

hur, Nå Målets deltagare kan ses som passiva eller aktiva aktörer. I det tredje och sista avsnit-

tet kommer jag att presentera vilken roll förmågan att förstå och behärska det svenska språket 

spelar i integrationen på den svenska arbetsmarknaden och i övrigt enligt projektets aktörer. 
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Intervjuerna med, och observationerna av, Nå Målets personal och deltagare samt övriga in-

volverade aktörer i projektet liksom den studerade litteraturen ligger till grund för redovis-

ningen. 
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5. ”Den vite mannens börda” 

 

5.1.”Den vite mannens börda” i Nå Målets verksamhet? 

Det är en tidig måndagsförmiddag i mitten av mars. Arbetsförmedlingens lokaler i Storlunda 

sjuder av aktivitet. I klungor står människor. Några står i kö, andra samtalar med handlägga-

re. Ytterligare en grupp, fyra män och två kvinnor, alla utrikes födda, är på väg in i ett an-

gränsande rum. Nå Målet ska hålla i ett inskrivningsmöte för några av kommunens nyanlända 

utrikes födda akademiker. Mötet kommer så småningom igång. Projektets personal beskriver 

verksamheten och vad den kan stå till tjänst med. Språk blandas – svenska, engelska, spanska 

och arabiska – för att alla ska förstå. Mötesdeltagarnas intresse väcks. De inser att Nå Målet 

kan hjälpa dem att nå den yrkesframtid de vill ha i Sverige. Men, vägen dit är lång. De måste 

kämpa. Nå Målet lovar att finnas med som stöd, resan igenom (Fältanteckning, 2011-03-14). 

 

Observationen sammanfattar projektets huvudsakliga uppdrag: att finnas vid deltagarnas sida i 

deras strävan att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Att 

Nå Målet finns vid deltagarnas sida resan igenom bekräftar dels dess överordnade ställning, 

dels dess omhändertagande roll men också dess protest mot rådande samhällsstrukturer och 

den vedertagna uppfattningen att utrikes födda har svårare än inrikes födda att komma in på 

den svenska arbetsmarknaden.  

 

Maria Eriksson Baaz menar att begreppet ”den vite mannens börda” myntades under 1800-

talet. Charles Darwins bok Om arternas uppkomst (1859) vilar som en inspirationskälla till 

tankestrukturen om att de västerländska kolonisatörerna hade som uppgift att civilisera och 

utveckla de outvecklade, de koloniserade (Eriksson Baaz 2001:168). Målet för de icke-

västerländska var att nå den västerländska utvecklingsnivån. Det västerländska idealiserades. 

Begreppet ”den vite mannens börda” och dess innebörd har skiftat i betydelse sedan dess. 

Idag är det inte möjligt att tala om en västerländsk civiliserad utvecklingsnivå eller en icke-

västerländsk ociviliserad utvecklingsnivå som det gjordes under den koloniala tidsperioden. 

Men, tankestrukturernas stomme lever vidare, i en transformerad version. Till exempel i form 

av en vilja och strävan efter att anpassa sig efter samhällets och därmed arbetsmarknadens 

rådande strukturer, värderingar och normer. Sådana mönster gör sig gällande i Nå Målets 
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verksamhet: deltagarnas huvudsakliga ambition är att komma in på den svenska arbetsmark-

naden. När det är gjort följer den övriga samhälleliga integrationen till stor del av sig själv, 

tror samtliga intervjuade deltagare.  

 

För integration i arbetslivet måste berörda personer anpassa sig efter arbetsmarknadens rådan-

de normer och värderingar fastslår Fredrik Hertzberg i avhandlingen Gräsrotsbyråkrati och 

normativ svenskhet: hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad 

(2003:7). Studien visar att utrikes födda ungdomar har sämre möjligheter att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden än ungdomar av etniskt svensk härkomst. Hertzberg tror att 

detta bottnar i att utrikes födda ungdomar varken känner till eller behärskar de sociala koder 

som svenska arbetsgivare och arbetsförmedlare värdesätter. Det gäller till exempel regler 

kring hälsningsfraser, kroppsspråk och andra former av arbetslivets sociala koder (Hertzberg 

2003:7:73–103). När ungdomarna behärskar de ovan nämnda normerna, värderingarna och 

koderna blir det lättare för dem att komma in i både arbetslivet och i det övriga i samhället 

(Hertzberg 2003:7). Mönstren finns representerade i Nå Målets verksamhet. Personalen er-

bjuder övning i hur man genomför en intervju genom att bland annat ge råd om hur frågor ska 

besvaras vid riktiga intervjutillfällen. De förbereder även deltagarna på vilka frågor som kan 

komma upp till diskussion. Därutöver är det möjligt för dem att få sina cv:n och personliga 

brev igenomlästa vid regelbundet återkommande workshops. Slutligen ger personalen delta-

garna handfasta råd om hur de exempelvis ska klä sig vid intervjutillfällena. I enlighet med 

Hertzbergs avhandling finns en ambition från Nå Målets sida att deltagarna ska anamma rå-

dande samhälleliga normer och värderingar för att öka möjligheterna till inträde på den svens-

ka arbetsmarknaden och i det övriga samhället. Ambitionen vittnar dessutom om att det finns 

en osäkerhet bland projektets personal att släppa deltagarna mer fritt, och därmed förmå dem 

att bli mer självständiga i integrationsprocessen, och i arbetssökandet. Projektet vill, av den 

ovan nämnda fältobservationen att döma, finnas som ett tryggt stöd resan igenom. Handlings-

sättet bekräftar därmed en av arbetsmarknadens påstådda rådande samhällsstrukturer: utrikes 

födda har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än inrikes födda (de los Reyes, Molina 

& Mulinari 2002; Hertzberg 2003:7; Ortler 2010; Schröder 2009; SOU 2005:56 ).  

 

Motivationen finns, projektets deltagare vill integreras på den svenska arbetsmarknaden och i 

det övriga samhället. Deltagarna som kommer till tals i uppsatsen har alla på något sätt utnytt-

jat hjälpen och stödet till den snabbare och effektivare integrationen Nå Målet tillhandahåller. 
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Om deltagarna haft motivationen att anamma de samhälleliga normerna och värderingarna för 

ökad möjlighet till etablering på arbetsmarknaden av egen vilja eller om de blivit färgade av 

Nå Målets värderingar är svårt att få klarhet i. Däremot går det att visa att Nå Målet utstrålar 

säkerhet i kännedomen om vad svenska arbetsgivare värdesätter och fokuserar på vid intervju-

tillfällen. Projektet och dess personal kan därför, ur deltagarnas perspektiv, ses som kun-

skapsbäraren som har möjligheten är att hjälpa dem in på det spår som leder till integration på 

såväl arbetsmarknad som i samhället. Ur ett postkolonialt perspektiv ses då Nå Målet som den 

kunskapsbärande aktören medan deltagarna ses som den okunnige aktören som måste ta hjälp 

av den kunskapsbärande aktören för att nå målet: integration (Eriksson, Eriksson Baaz & 

Thörn 1999:13–48; Eriksson Baaz 2002; Mc Eachrane & Faye 2001; Easterly 2008). Men, Nå 

Målets personals agerande och verksamheten i sig kan också ses som en protest mot rådande 

strukturer i samhället. Om samhället skulle vara jämställt och rättvist skulle ett projekt som 

Nå Målet aldrig behöva finnas. 

 

 I resonemanget är det möjligt att dra fler paralleller till Maria Eriksson Baaz. I avhandlingen 

The white wo/man's burden in the age of partnership: a postcolonial reading of identity in 

development aid (2002) redogör hon för de identiteter som uppstår i den så kallade bistånds-

diskursen, vilken formar en aktiv och en passiv identitet. Eriksson Baaz studerar hur tre orga-

nisationer från England, Sverige och Danmark bedriver bistånd i Tanzania. Studien fokuserar 

på givare och mottagare i partnerskapets diskurs, och på de kulturella identiteter som uppstår i 

denna. Resultatet visar att det finns ett ojämlikt maktförhållande mellan givare och mottagare 

i biståndsrelationen. Givaren definierar ”spelets regler” och mottagaren tvingas att spela efter. 

Givaren sitter på maktpositionen, mottagaren hamnar i en direkt beroendeställning (Eriksson 

Baaz 2002:10ff; 84f; Jägerlöv & Lundqvist 2010:10). Även om avhandlingen har siktet in-

ställt på Tanzania i Afrika kan den tillämpas i studien av Nå Målet. I likhet med biståndsorga-

nisationerna kan projektet i sig och dess personal likställas med de aktiva biståndsgivarna och 

deltagarna som de passiva biståndsmottagarna i Tanzania. Till exempel har flera av Nå Målets 

deltagare inget eller begränsat yrkeskontaktnät i Sverige när de kommer hit. På så sätt har de 

svårt att på egen hand etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I synnerhet om ambitio-

nen är arbete i linje med utbildningsnivån och yrkeskompetensen. Nå Målet ses som en viktig 

stöttepelare för flera deltagare – projektets personal tar sig tid att lyssna, hjälpa, stötta och 

ibland också agera som deltagarnas referens i kontakten med arbetsgivare men delar av pro-

jektet går att förändra.  
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Mohammed är utbildad ingenjör i sitt hemland Irak och är sedan ett år tillbaka inskriven i Nå 

Målets verksamhet. Trots en lång period av egna enträgna försök att finna praktik och arbete 

inom ingenjörsyrket har resultatet låtit väntat på sig. Nå Målets aktiviteter, som rekryterings-

träffar med arbetsgivare, har heller inte lett till varken praktik eller anställning. Mohammed 

ser sig ändå arbeta som ingenjör i Sverige. Han söker arbete parallellt med studierna, som tar 

mycket av hans tid. Mohammed har vetskap om vilka jobbannonser som ligger ute. De som 

han anser vara intressanta och motsvarar hans utbildning och kompetens svarar han på. Att 

döma av resonemanget upplevs Mohammed vara målmedveten och självständig i sin strävan 

att få ett arbete motsvarande yrkeskompetensen och utbildningsnivån. För honom är det vik-

tigt att ta sig an utmaningar för att nå de uppsatta målen. När Mohammed redogör för sina 

intryck av projektet Nå Målet visar det sig att han gärna skulle vilja träffa personer som fått 

arbete genom projektet dels för att få en djupare inblick i projektet, dels för att få ett bevis på 

att projektet är bryggan till arbete. Det är något han saknar idag.  

 

Orsaken till att det är svårt att finna praktik eller annan sysselsättning som genererar arbets-

livserfarenhet kan vara mångbottnad men Mohammed tror att problemet till mycket beror på 

att Nå Målet liksom andra, liknande projekt i regel inte exakt vet vilken inskriven deltagare 

som passar för vilket arbete. Detta resulterar i felrekryteringar och onödig arbetslöshet (Inter-

vju med Mohammed, 2011-04-28). Mohammed berättar vidare att han har en känsla av att de 

arbetsgivare som bjuds in till Nå Målets rekryteringsträffar brister i motivation och engage-

mang att hjälpa och öppna vägen till etablering på arbetsmarknaden. Han har egen erfarenhet 

av detta. Trots att han är kommunikativ och aktivt presenterar sig för många av dem under 

rekryteringstillfällena upplever han att han ofta möts av arbetsgivare som visar bristande in-

tresse (Intervju med Mohammed, 2011-04-28).  

 

Mohammeds sätt att diskutera kring projektets förbättringsområden bekräftar, indirekt, att 

utrikes födda har svårare att etablera sig i arbetslivet än inrikes födda (de los Reyes, Molina & 

Mulinari 2002; Hertzberg 2003:7; Ortler 2010; Schröder 2009; SOU 2005:56 ). Reflektionen 

löser även upp spelet mellan givaren och mottagaren som Eriksson Baaz resonerar kring i vad 

hon kallar biståndsdiskursen (Eriksson Baaz 2002). Även om givaren fortfarande dikterar 

spelets regler ses mottagaren frångå sin passiva karaktär. Sett ur denna vinkel upplevs motta-

garen, Mohammed, på egen hand vara initiativrik och aktiv i sina handlingar. Med andra ord 

frångår Mohammed de givna strukturerna i spelet mellan Nå Målet och dess deltagare. Tanke-
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strukturerna kan utvecklas och kopplas till Michel Foucaults syn på spelet mellan makt och 

motstånd. Han menar att makt inte kan göra sig gällande utan motstånd. Motståndet finns 

överallt i samhället. Mohammeds resonemang kan, enligt Foucault, ses som ett uttryck för en 

blandning mellan ett indirekt och tyst motstånd mot Nå Målet som projekt men också mot 

rådande samhällsstrukturer som till stor del bygger på samhälleliga sociala över- och under-

ordningar, vilka resulterar i ett orättvist och ojämlikt samhälle (Foucault 2002:110; Molina & 

de los Reyes 2002:295–317). 

5.2. Deltagarnas syn på Nå Målets uppdrag 

Melih, tandläkare från Irak, tror inte att han skulle ha nått dit han är idag utan Nå Målets 

hjälp. Genom projektet blev han erbjuden praktik på en tandläkarmottagning i Stockholm hös-

ten 2010. Under en längre period hade han själv försökt att få arbete i linje med yrkeskompe-

tensen utan resultat. Melih klargör längre fram i intervjun att Nå Målet ordnade alla förbere-

delser som krävdes inför praktiken. För honom var det bara att börja (Intervju med Melih, 

2011-04-20). Med praktikperioden följde en början på ett svenskt yrkeskontaktnät och yrkes-

erfarenhet i tandläkaryrket, faktorer som han i stort sett saknat i Sverige. Snart börjar han även 

sin anställning på en tandläkarmottagning i hemkommunen. Fram till dess blir det praktik på 

samma mottagning, ett initiativ taget av Melih själv (Intervju med Melih, 2011-04-20). 

 

Liknande erfarenheter har en kvinnlig deltagare vid namn Nazil. Arbetsförmedlingen hjälpte 

henne att få praktik på en kemtvätt. Egentligen ville inte Nazil praktisera där i och med att det 

var en sysselsättning långtifrån hennes kompetensområde samt att hon i samma veva varit 

nära att bli beviljad en tjänst överensstämmande med utbildningen och yrkeskompetensen. 

Dessutom var hon orolig för att hon inte skulle lära sig och utvecklas särskilt mycket. Hon 

tackade trots allt ja till platsen med motiveringen att det är ett sätt att komma ett steg närmare 

inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Nå Målet fick kännedom om detta. Projektet insåg, 

precis som Nazil, att en praktik på en kemtvätt inte skulle vara särskilt utvecklande. Så små-

ningom började Nazil praktisera som datorlärare på Storlunda kommuns egen introduktions-

enhet. Nå Målet gjorde henne uppmärksam på att praktiktjänsten fanns att söka. Hon hade 

kvalifikationerna och sökte, och fick tjänsten, vilken gick ut på att hjälpa till vid de schema-

lagda datorkurserna. Nazil, som har en gedigen utbildning och erfarenhet inom läraryrket i 

hemlandet Irak, avslutade praktiken på kemtvätten och började på introduktionsenheten. Hon 

trivdes mycket bra. Praktikperioden förlängdes. Till slut resulterade den i fast anställning. 
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Numera har hon sina egna kurser. Hon trivs fortfarande väldigt bra på arbetsplatsen och med 

arbetsuppgifterna. Nazil känner att hon ständigt utvecklas. Målet, att få ett arbete i enlighet 

med utbildningen och kompetensområdet, samt bli integrerad i samhället, är uppnått (Intervju 

med Nazil, 2011-04-07). 

 

Resonemangen ovan bekräftar att tankarna kring ”den vite mannens börda” delvis åter kom-

mer till uttryck i projektet. Till exempel insåg Nazil själv att hon var överkvalificerad för en 

praktik på en kemtvätt. Ändå tackade hon ja då hon såg sin möjlighet att komma ett steg när-

mare inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Nå Målet fick kännedom om praktikplatsen på 

kemtvätten, och ingrep genom att göra henne uppmärksam på introduktionsenhetens praktik-

plats, vilken låg i linje med Nazils utbildning och kompetensområde. I förlängningen resulte-

rade projektets handling i en fast anställning för Nazil. Sett ur ett postkolonialt perspektiv och 

med ”den vite mannens börda” i åtanke är individernas roller givna. Nå Målet ses som den 

kunskapsbärande aktive aktören vars uppdrag och avsikt är att aktivt hjälpa Nazil, som, ur ett 

postkolonialt perspektiv, kan ses vara den passiva mottagaren, att byta praktikplats. Nå Målet 

förmår Nazil att göra en aktiv, resultatinriktad handling som hon själv inte hade tänkt göra.  

 

Resonemangen vittnar även om ett motstånd mot den vedertagna uppfattningen att utrikes 

födda har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än inrikes födda, från såväl Nazils sida 

som Nå Målets sida. Nazils accepterande av praktiktjänsten på kemtvätten kan tolkas som en 

aktiv handling i syfte att visa att hon utan hjälp kan komma in på arbetsmarknaden (Foucault 

2002). Nå Målet som projekt vittnar om ett motstånd mot rådande samhällsstrukturer som på 

grund av de sociala över- och underordningarna positionerar icke-européer, företrädesvis från 

muslimska länder, längst ned i den sociala rangordningen, medan personer från Nordeuropa 

placeras högst upp i skalan (Foucault 2002; Molina & de los Reyes 2002:295). 

5.3. Självreflekterande projektledare 

William Easterly menar i likhet med Maria Eriksson Baaz att Väst ser sig själv ha uppgiften 

att frälsa resten av världen. Easterly likställer ”den vite mannens börda” med Harry Potter, 

fast i en sjuttonhundratalsversion (Easterly 2008:30). Joakim, Nå Målets projektledare för 

kommunens sida och Mariella, projektledare för Arbetsförmedlingens sida, beskriver i en in-

tervju med mig vad de är mest nöjda med i projektet. Så småningom kommer de in på hur de 

har hjälpt en äldre läkare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.  
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Mariella: Man får jobba från ax till limpa. Man tar emot en person som är relativt nyanländ, som 

inte har något cv, man vet heller inte var personens kompetens behövs någonstans. En validering 

görs för att se vilka kompletteringar som behövs. Vi följer personen hela vägen. Det har varit 

väldigt kul att se att man har lyckats med ganska få insatser. 

Joakim: Precis. 

Mariella: Vi hade till exempel en långtidsarbetslös läkare. Han hade inte klarat Tule-testet, och 

så. Hans sista chans efter ett antal år i Sverige utan att etablera sig… 

Joakim: Vi hittade honom genom att en kollega kliade sig i huvudet och sa: ”Läkare sa ni? Jag 

träffade honom för några år sedan. Han var med på en kurs jag hade.” Så vi började rota i en 

mapp med gamla medlemslistor. Till slut fick vi tag på hans namn och telefonnummer, han var 

alltså begravd och glömd som läkare. Vi ringde honom och sedan… 

Mariella: fick han praktik på ett av landets främsta sjukhus genom det avtal vi har med dem. Han 

gjorde ett jätte, jättebra jobb. 

Joakim: Han grät nästan när vi ringde och meddelade att han skulle få vara på sjukhuset i tre 

veckor. I åtta år hade han varit här. 

Maja: Vad hade han gjort under de åtta åren? 

Joakim: Cv-skrivning, jobbsök…tror ens inte att han kommit ut i någon kortare anställning. 

Harvat runt. (Intervju med Joakim och Mariella, 2011-04-18) 

 

Utdraget ovan bekräftar att Nå Målet ser sig axla rollen som ”den vite mannens börda”. Att 

döma av resonemanget gestaltar de sig själva som aktiva aktörer vars insatser varit betydelse-

fulla för den arbetslöse läkarens yrkesframtid. Joakim redogör för hur de behöver rota fram 

hans kontaktuppgifter. Så småningom finner de dem. Han kontaktas – med beskedet att han är 

välkommen på en tre veckor lång praktik, till att börja med, på ett av landets främsta sjukhus. 

Han är nära till tårar. Han har gått från att vara glömd och begraven som läkare till att få möj-

lighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, tack vare Nå Målet. I redogörelsen 

lyfts även läkarens oförmåga att på egen hand etablera sig på arbetsmarknaden fram. Han har 

under sina åtta år i Sverige harvat runt utan framgång på arbetsmarknaden. Insatserna från Nå 

Målet ses som hans sista chans, hävdar Mariella. 

 

Under intervjun lyfter Joakim och Mariella fram ytterligare ett liknande exempel. Projektets 

personal har med samlade insatser hjälpt en man att ändra inställning till arbetslivet och fram-

tidutsikterna i Sverige. Detta har resulterat i att deltagaren kommit ett steg närmare inträdet på 

arbetsmarknaden. Mannen hade inställningen att han inte skulle finna ett arbete i linje med sin 

kompetens i Sverige. Hoppet saknades. Med stöd och hjälp från Nå Målets personal är han nu 

i en svensk ort och gör en arbetsmarknadsutbildning. Nå Målet har under närmare två års tid 



 

23 

 

systematiskt hjälpt honom att ändra inställning, vilket har gett resultat. Han är glad nu (Inter-

vju med Joakim och Mariella, 2011-04-18). 

 

Återigen är det väsentligt att dra paralleller till strukturerna kring biståndsdiskursen som Ma-

ria Eriksson Baaz skildrar. Som tidigare påpekats intar biståndsgivaren automatiskt den privi-

legierade maktpositionen då det är givaren som utformar ”spelets regler” och mottagaren mås-

te spela efter och anpassa sig efter dem (Eriksson Baaz 2002; Eriksson Baaz 2001:165). Nå 

Målet formar ”spelets regler”, precis som de tre europeiska biståndsorganisationerna gör i 

Tanzania. Projektet har mandat att exempelvis bestämma var och hur länge det är möjligt att 

praktisera. Dessutom bestämmer de vilka deltagare som får möjlighet till praktik genom att 

tipsa praktikplatserna om specifika deltagare. Sett ur detta perspektiv intar deltagarna en un-

derordnad ställning där de behöver rätta sig efter Nå Målets regler för att få möjlighet att bli 

erbjuden praktikplats men också bli inskrivna i projektet. Som tidigare sagts finns det hos de 

inskrivna deltagarna en medvetenhet om att de är begränsade i att på egen hand lyckas etable-

ra sig på arbetsmarknaden och därmed i samhället i stort. Hjälpen och stödet tycker flera finns 

att hämta hos Nå Målet. Med detta sagt krävs det av projektets deltagare att de bör se positivt 

på framtiden vad gäller arbete och etablering på arbetsmarknaden. Både Joakim och Mariella 

verkar vara medvetna och självreflekterande i sättet de, i sina roller som projektledare, och 

projektet i stort, ses axla ”den vite mannens börda” ur ett postkolonialt perspektiv. På frågan 

om det finns deltagare som förlitar sig för mycket på Nå Målets insatser blir svaren: 

 

Mariella: Ja, men det är inte konstigt att man gör det när man känner att någon lyssnar på en. Det 

är vår uppgift att försöka coacha på rätt sätt. Men deltagarna måste ta eget ansvar. Det är ett 

samarbete vi har. 

Joakim: Vi vill att deltagarna ska vara självgående och inte förlita sig på oss (Intervju med Joa-

kim och Mariella, 2011-04-18). 

 

En självgående deltagare ska ta självständiga initiativ i sitt arbetssökande. Detta innebär att 

personen i fråga ska kontakta arbetsgivare, formulera cv och personligt brev samt kontinuer-

ligt hålla Nå Målets personal uppdaterad om hur arbetssökandet går genom att ge dem infor-

mation om vilka arbetsgivare som har och ska kontaktas men också med vad personen behö-

ver hjälp och stöd. Ytterligare förväntar sig projektets personal att de inskrivna deltagarna ska 

läsa sin e-post minst varannan arbetsdag då mycket av kontakten mellan deltagarna och Nå 

Målets personal sker genom e-postkorrespondens. Den egentliga tanken är att personalen ska 
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vara ett kompletterande stöd i deltagarnas arbetssökande, vilket är en svår uppgift men det blir 

bättre och bättre hävdar de båda projektledarna. Resonemanget vittnar om att projektet och 

dess personal vill inta en mer passiv roll i syfte att lyfta fram deltagarna och deras egen hand-

lingskraft. På så sätt tenderar aktörernas roller i projektet att luckras upp.  

5.4. Sammanfattning 

Postkoloniala tankestrukturer gör sig gällande i Nå Målets verksamhet, bland annat i form av 

”den vite mannens börda”, vilket bekräftas av de två deltagare som kommer till tals i avsnittet. 

Melih, som är utbildad tandläkare från Irak, säger att han på egen hand inte lyckats etablera 

sig på arbetsmarknaden. Projektet Nå Målet ses som inkörsporten till den svenska arbets-

marknaden. Nazil, utbildad lärare från Irak, har med hjälp av Nå Målets insatser lyckats byta 

sin praktikplats på en kemtvätt till en praktiktjänst på Storlunda kommuns introduktionsenhet, 

ett arbete som ligger i linje med hennes utbildning och yrkeskompetens. Numera har hon fast 

anställning på introduktionsenheten. Projektledarna, vilka representerar Nå Målets personal i 

uppsatsen, är självreflekterande i deras uppdrag, i vilket det finns inslag av begreppet ”den 

vite mannens börda”. Detta gäller bland annat i resonemanget kring vad de anser sig vara 

mest nöjda med i projektet samt om det finns deltagare som förlitar sig för mycket på projek-

tets insatser och hjälp. Ambitionen är att personalen ska inta en så passiv roll som möjligt i 

syfte att lyfta fram deltagarna och deras egen handlingskraft. På så sätt tenderar aktörernas 

roller i projektet att luckras upp. Dessutom kan projektet ses som ett motstånd mot rådande 

samhällsstrukturer.  
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6. Passivt eller aktivt aktörskap 

 

6.1. Passiva eller aktiva deltagare? 

De två deltagarna som kommer till tals i föregående avsnitt kan till en viss del uppfattas som 

dels passiva, dels aktiva aktörer. Tandläkaren, Melih, är tveksam till om han skulle ha lyckats 

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och få ett arbete i linje med sin utbildning och 

yrkeskompetens utan Nå Målets hjälp och stöd. Ur den synvinkeln kan han ses som en passiv 

aktör. Hans ambitiösa försök att komma in på arbetsmarknaden i linje med yrkeskompetensen 

vittnar om ett aktivt aktörskapande. Till exempel har en praktik på en tandläkarmottagning 

ordnad av projektet gett resultat: snart börjar han sin anställning som tandläkare i hemkom-

munen. Fram till dess blir det praktik på samma arbetsplats, ett initiativ taget av honom själv. 

Den andra deltagaren, Nazil, lärare från Irak, fick rådet av projektet att byta sin praktikplats 

på en kemtvätt för en praktiktjänst på Storlunda kommuns introduktionsenhet. Tjänsten mot-

svarar hennes utbildning och kompetensområde. Sedan en tid tillbaka har hon fast anställning 

där. På så sätt kan även hon ses som både en passiv och aktiv aktör. Projektets råd positione-

rar henne i ett passivt aktörskap då hon själv inte hade planerat att söka tjänsten. Hennes akti-

va handling att söka tjänsten och slutligen få fast anställning vittnar om ett aktivt aktörskap. 

 

Alla intervjuade deltagare som kommer till tals i uppsatsen har lagt ned mycket energi på att 

söka arbete eller annan sysselsättning som genererar svensk arbetslivserfarenhet på egen 

hand. De ser Nå Målets verksamhet som ett komplement i arbetssökandet. Här är ett utdrag 

från intervjun med Nazil: 

 

 

Maja: Hade du något jobb innan du kom i kontakt med Nå Målet? 

Nazil: Nej, men jag fick praktik i en skola. Den fick jag till på egen hand. Jag ville förbättra mitt 

språk så jag ringde rektorn och frågade om de hade behov av hjälp, vilket de hade. Under den 

praktiken lärde jag mig mycket: svenska ord och fraser samt hur man konverserar.  

Tidigare under intervjun har vi diskuterat vikten av att ha inställningen att man kommer att få 

arbete i linje med sin utbildning och kompetens i det nya landet. 

Nazil: Man får inte tro att det inte går att få jobb som man har utbildning och kompetens för här i 

Sverige. Man ska inrikta sig på sitt jobb och sin kompetens. Det är jätteviktigt.  
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Under intervjun berättar Nazil även att hon känner flera utrikes födda akademiker som har ar-

beten de är överkvalificerade för. Hon säger vidare att flera av dem gör allt för att få arbeten i 

linje med utbildnings- och kompetensnivån men att det är svårt. Några av dem kanske aldrig 

kommer att få det (Intervju med Nazil, 2011-04-07). 

 

Utdraget ger en bild av Nazils handlingskraft. Hon har trotsat vedertagna föreställningar om 

att utrikes födda inte, utan hjälp, kan etablera sig på arbetsmarknaden (Hertzberg 2003:7; Ort-

ler 2010 och Schröder 2009). Sett ur ett postkolonialt perspektiv går hon dels emot de binära 

oppositionsparen som är en viktig del av de postkoloniala tankestrukturerna, dels bekräftar 

hon dem, vilka har till uppgift att strukturera och på så vis få världen överskådlig. I förläng-

ningen hjälper de till i upprätthållandet av samhällets sociala hierarkier (Eriksson, Eriksson 

Baaz & Thörn 1999:18; Molina & de los Reyes 2002:295–317). De binära oppositionsparen, 

till exempel man/kvinna, vit/svart, förnuft/oförnuft och normalt/onormalt ges mening genom 

dess motsats. Begreppet man skulle exempelvis vara obetydlig utan dess kontrast, kvinnan. 

Detsamma gäller de övriga oppositionsparen. Vidare är en del i oppositionen dominerande – 

den ges företräde över den andra, som ses som svagare och beroende av den första. Begreppet 

man fungerar som överordnad kvinna, liksom vit fungerar överordnad svart (Eriksson, Eriks-

son Baaz & Thörn 1999:18). Nazil har vidare inte bara ruckat på den givna samhällsordningen 

hon har också, utifrån Michel Foucault förståelse för spelet mellan makt och motstånd, gått 

till angrepp mot rådande maktstrukturer i samhället (Foucault 2002; Howarth 2007:90ff).  

 

Samtidigt som Nazil löser upp de binära oppositionsparen bekräftar hon dem och uppfyller 

därmed kravbilden, som i sin tur legitimerar den rådande samhällsordningen. Till exempel 

medger hon att hon under den diskuterade perioden i intervjun inte funnit något fast arbete, 

hon har heller inte de språkliga färdigheterna som hon inser krävs för inträdet på arbetsmark-

naden och i arbetslivet. Slutligen påpekar hon vikten av att sträva efter att få arbete i linje med 

kompetensområdet. Uttalandena tillsammans bekräftar maktkampen mellan begreppen likaväl 

som de upprätthåller samhällets sociala hierarkier. Hon, som utrikes född, kvinna och då utan 

arbete, legitimerar sin underordnade ställning i samhället. Samhället blir strukturerat och 

överskådligt. Upprättat efter samhällets hierarkiska sociala över- och underordningar (Eriks-

son, Eriksson Baaz & Thörn 1999:18; Molina & de los Reyes 2002:295–317).  
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Som tidigare har påtalats kan Nå Målet som projekt ses som en protest mot samhällets rådan-

de normer och värderingar och därmed de binära oppositionsparen. Om samhället skulle vara 

jämställt och rättvist skulle ett projekt som Nå Målet aldrig behöva finnas. Mariella hoppas att 

samhället är mer jämställt och rättvist om 10 eller 20 år (Intervju med Joakim och Mariella, 

2011-04-18). Förhoppningen är att Sverige ska kunna ta emot utrikes födda och se deras 

kompetens. Inte ett problem. Ett resultat av detta skulle vara att utrikes födda och inrikes föd-

da skulle bli, och vara, varandras arbetskollegor i högre omfattning än idag. Om projektet Nå 

Målet är steget mot denna framtid är svårt att säga men Mariella tror och hoppas att verksam-

heten kan vara ett steg i rätt riktning. Hon får medhåll av Joakim: 

 

Kan vi påverka ett par arbetsgivare och förändra bilden för ytterligare några så tror jag att det är 

positivt (Intervju med Joakim och Mariella, 2011-04-18). 

6.2. Viljan att skapa säkra och självständiga deltagare 

Även om Nå Målet delvis anpassar sig efter samhällets rådande normer och värderingar vad 

gäller möjligheten att på egen hand etablera sig på den svenska arbetsmarknaden som utrikes 

född tar projektets personal seriösa initiativ till att förmå deltagarna att bli mer säkra och 

självständiga i sina roller som arbetssökande. 

 

Nå Målets tisdagsworkshop är igång. I två timmar har deltagarna, och andra som har vägar-

na förbi, möjlighet att få sina cv:n och personliga brev igenomlästa. Det går även bra att 

komma dit och samtala om sådant som man gått och funderat på. Två medelålders män har 

kommit på besök. Den ene går igenom Platsbankens jobbannonser systematiskt. Han verkar 

veta vad han söker efter. Ibland läser han en annons, ibland skrollar han snabbt ned till si-

dans botten. Den andre får hjälp av en av Nå Målets personal. Han har funnit en jobbannons 

han vill svara på. Personalen finns vid hans sida när han skriver. Han uttrycker osäkerhet – 

ofta frågar han om den rätta stavningen och de rätta uttryckssätten. Många gånger finner han 

rätt formuleringar och ord – det påtalar Nå Målets personal. Mannens kroppsspråk blir säk-

rare (Fältanteckning, 2011-03-15). 

 

Den ovan beskrivna situationen bekräftar William Easterlys resonemang i boken Den vite 

mannens börda: varför västerlandets ansträngningar att hjälpa resten av världen har gjort så 

stor skada och så liten nytta (2008). Helst ser han att Väst ska gå ifrån glorifieringen av sig 

själv och istället ägna sig åt väsentligheter. Easterly menar att västerlänningar inte är bättre på 
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att lösa andra människors problem än vad de själva är. Enligt honom ska Väst inte försöka 

fixa till regimer och samhällen. Länder ska heller inte invaderas och de ska inte diktera villko-

ren för biståndet. Målet ska, enligt William Easterly, vara att hjälpa och stötta människor att 

få det bättre (Easterly 2008:405). Det handlar om att ge de fattigaste människorna den hälsa, 

näring och utbildning som ökar deras möjligheter att lyckas på egen hand (Easterly 

2008:406). Nå Målets syfte och ambition speglar sig i såväl observationen ovan som i Willi-

am Easterleys resonemang samt i övriga fältobservationer och intervjuer. Projektet ska vara 

stöttepelaren som låter deltagarna självständigt växa i sina roller som arbetssökande. Projek-

tets personal vill frångå den hierarkiska över- och underordning som kan ses ha uppstått mel-

lan projektet i sig och deltagarna på grund av rådande samhällsstrukturer. Därmed finns en 

strävan att avsäga sig uppdraget att axla ”den vite mannens börda” som projektets personal till 

en viss del gör idag. 

6.3. Vad säger yrkesdrömmarna? 

Drömyrken och drömarbetsplatser har alla intervjuade deltagare men de är mer eller mindre 

specifika. Anas resonemang utmärker sig.  

 

På Storlunda kommunhus bottenplan är det full aktivitet. Kaffemaskinen brummar, skratt 

blandas med prat och det springs i trapporna mellan våningsplanen. Jag är tio minuter tidig 

till mötet med Ana och är beredd på att få vänta men hon står redan vid entrédörren. Hur 

länge hon har gjort det får jag ingen klarhet i, istället berättar hon glatt att hon snart ska 

börja en två månader lång praktik vid ett känt tillverkningsbolag av lastbilar, bussar och mo-

torer. Några minuter senare börjar intervjun. En bit in i samtalet ber jag Ana redogöra för 

sitt drömyrke – och hur vägen dit ser ut. (Fältanteckning, 2011-04-06). 

 

Ana: Det skulle vara jätteroligt om jag kunde jobba med något inom min utbildning och erfaren-

het. Jag är utbildad fordonsmekaniker/fordonstekniker. Drömmen är att få jobba på ett stort före-

tag. 

Maja: Hur ska du nå dit? 

Ana: Kanske kan praktiken som jag ska ha nu vara vägen dit. Jag ökar mina erfarenheter inom 

kompetensområdet, och dessutom lär jag mig språket ännu mer. Det är jätteviktigt. Kanske är 

det möjligt att börja som montör för att sedan jobba mig uppåt och ta svårare jobb (Intervju med 

Ana, 2011-04-06). 
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Reflektionen kan se anspråkslös ut men vad som döljer sig under ytan är en enträgen vilja och 

kämparglöd att nå yrkesdrömmarnas mål. Ana har i flera år bott i Storlunda utan att få möjlig-

het att visa sina praktiska färdigheter inom sitt yrkesområde i en riktig anställning. Hon har 

genom en tidigare praktik fått testa arbetslivet i Sverige men i övrigt saknar hon svensk ar-

betslivserfarenhet. Av den anledningen har Ana valt att studera, och parallellt med studierna 

göra egna försök att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsgivare har uppmärksammat kom-

petensen och kallat henne till intervjuer men där har det tagit stopp. Arbetsgivarna har ansett 

att färdigheterna i språket inte varit tillräckliga. Sett ur detta perspektiv är Ana dels en aktiv 

aktör, dels en passiv aktör. Hon har ett genuint intresse av att etablera sig på arbetsmarknaden: 

kontinuerligt söker hon arbete i linje med utbildningen och kompetensområdet. Viljan och 

ambitionen finns. Arbetsgivarna ser kompetensen och är intresserade. Att nå ända fram är 

svårare. De språkliga färdigheterna saknas, och utgör därmed ett hinder, anser arbetsgivarna. 

Möjligheterna att på egen hand etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är begränsade. 

Ana har själv inte valt sin passiva hållning utan har av samhället och arbetsgivarna blivit till-

skriven den (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999:18). 

6.4. Sammanfattning 

Nå Målets deltagare kan likaväl ses som aktiva som passiva aktörer. Å ena sidan har alla in-

tervjuade deltagare på egen hand sökt arbeten i linje med sina kompetensområden, och själv-

ständigt försökt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Några har lyckats, andra 

inte. Trots detta anses färdigheterna i det svenska språket inte leva upp till arbetsgivarnas 

krav. Det visar sig tydligt i intervjun med Ana. Hon väcker arbetsgivarnas intresse med sin 

kompetens men når ändå inte ända fram på grund av språkbristerna. Det är samhället och ar-

betsgivarna som tillskriver henne en passiv karaktär. Nå Målet kan, ur ett postkolonialt per-

spektiv, ses göra motstånd mot samhällets rådande normer och värderingar och därmed de 

binära oppositionsparen bara genom att finnas. Slutligen har projektets personal som målsätt-

ning att hjälpa deltagarna att bli säkra och självständiga i deras roller som arbetssökande i 

syfte att öka deras möjligheter att nå yrkesdrömmarna. Därmed vill Nå Målets personal frångå 

de rådande hierarkiska över- och underordningarna i samhället, och som en följd av detta 

finns en strävan att avsäga sig uppdraget att axla ”den vite mannens börda” som projektets 

personal till en viss del gör idag. 
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7. Det svenska språket  

 

7.1. Med språket följer integration  

Frantz Fanon skildrar i boken Svart hud, vita masker (1995) språkets betydelse i en persons 

strävan att tillägna sig en kultur. Att ha förmågan att kunna tala ett visst språk är detsamma 

som att behärska en viss syntax menar han och framhåller att möjligheten att behärska ett 

språk handlar huvudsakligen om att tillägna sig en kultur: att uthärda tyngden av en civilisa-

tion (Fanon 1995:34). Att äga ett språk likställs med att äga den värld som uttrycks och förut-

sätts via språket. Det ger en oerhörd makt (Fanon 1995:34). Frantz Fanon gör i resonemanget 

liknelser till de koloniserade folken. Dessa står ansikte mot ansikte med den kulturbetingande 

nationens språk. Många koloniserade lämnar och åsidosätter sin lokala kultur i syfte att an-

amma kolonialmaktens kulturella värderingar och därmed bli mer integrerade i den nya kultu-

ren (Fanon 1995:34). Fanon drar paralleller till medelklassen på Antillerna och dess syn på 

deras urspråk kreol för att belysa resonemanget. Förutom att de endast talar det med sitt tjäns-

tefolk lär sig barnen att förakta språket. En del familjer går längre: de bannlyser kreol helt. 

Oavsett tillvägagångssätt är individernas gemensamma mål att foga sig efter den nya kultu-

rens normer och värderingar för att känna samhörighet (Fanon 1995:35). 

 

Fanons resonemang speglar sig i deltagarnas tankar om svenska språket som nyckeln till eta-

blering på den svenska arbetsmarknaden och i samhället. Ingen av deltagarna tycker att det är 

möjligt att leva i Sverige utan att i något avseende kunna behärska det svenska språket. Rana, 

en av Nå Målets kvinnlig deltagare, är utbildad byggnadsingenjör i Irak. Där har hon arbetat 

inom sitt kompetensområde i över ett decennium. Till Sverige och Storlunda kom hon för 

knappt fyra år sedan. Att kunna tala perfekt svenska tycker hon inte är nödvändigt men att 

kunna göra sig förstådd och förstå språket är viktigt då det är en nyckel till framgång på ar-

betsmarknaden (Intervju med Rana, 2011-04-11). Rana tycker vidare att kraven på de språkli-

ga kvaliteterna i stor mån avgörs beroende på arbete och arbetsuppgifter. Under tiden i Sveri-

ge har hon lagt ned mycket energi på att söka arbete inom sitt kompetensområde. Det har inte 

gett nämnvärt resultat: några intervjuer men inte mer än det. Orsaken är, enligt Rana själv och 

arbetsgivarna, bristerna i det svenska språket. Hon, liksom de övriga deltagarna som kommer 

till tals i uppsatsen, ser att arbetsgivarna i regel väljer att gå vidare med kandidater som näst-

intill eller till fullo behärskar det svenska språket. Rana tillsammans med flera andra intervju-
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ade deltagare ser studier i det svenska språket och kompletteringsutbildningar inom yrkesom-

rådet som enda utväg i väntan på inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Regelbundet un-

der intervjun med Rana lyfter hon fram vikten av att aldrig sluta kämpa för målen, fastän det 

är tufft (Intervju med Rana, 2011-04-11).  

7.2. Avvaktande för det främmande 

Ranas resonemang vilar som en bekräftelse på att svenska arbetsgivare i allmänhet tar som 

vana att värja sig mot sådant som de inte har kunskap om och därmed inte känner sig bekvä-

ma med. Avvaktandet resulterar bland annat i att personer som inte helt behärskar det svenska 

språket inte ges fullvärdiga möjligheter att visa vad de går för i arbetslivet. Detta är något Ma-

ria Ortler (2010), Fredrik Hertzberg (2003:7), Oscar Pripp (2001), Lena Schröder (2009) och 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet (SOU 2005:56) tar fasta på.  

 

Hertzberg påvisar i avhandlingen Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet: hur arbetsför-

medlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad (2003:7) att hans informanter, ett flertal 

arbetsförmedlare hemmahörande i Stockholms kommun eller i närliggande kranskommuner, 

är eniga om att kunskaper i det svenska språket har en avgörande betydelse för en persons 

framgångar på arbetsmarknaden. Hertzberg bevisar vidare att förmågan att behärska det 

svenska språket är en central aspekt i diskussionen om hur utrikes födda kan, och bör, integre-

ras i det svenska samhället. Utan tillräckliga kunskaper i det svenska språket anses vägen till 

delaktighet i samhället bli lång, ibland väldigt lång (Hertzberg 2003:7:149f). Genom att göra 

referenser till Broomé med flera (1996) kan Fredrik Hertzberg slutligen visa att kraven på 

kunskaper i det svenska språket under 1980- och 90-talen ökat. En tänkbar förklaring kan vara 

arbetslivets omorganisering. Broomé med flera (1996) hänvisar till exempel till att arbetsgiva-

re i deras undersökningar anser att behovet av att ha anställda som alltid måste kunna tala 

svenska obehindrat är det viktigaste skälet till att många utrikes födda inte får anställning 

(Hertzberg 2003:7:155). Enligt Hertzbergs informanter har åsikten inte förändrats, snarare 

utvecklats. Tre av dem talar i termer av att ”bra svenska” inte är tillräckligt, den arbetssökan-

de måste kunna prata ”perfekt svenska”. Kraven på den perfekta svenskan beskrivs som hårda 

men rimliga. Den arbetssökande ska kunna uttrycka sig och göra sig förstådd utan att det låter 

ansträngt (Hertzberg 2003:7:156f).  
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I Oscar Pripps avhandling Företagande i minoritet: om etnicitet, strategier och resurser bland 

assyrier och syrianer i Södertälje (2001) får vi följa ett antal assyriska och syrianska företaga-

re i Södertälje. Läsaren får ta del av hur företagarna förhåller sig till sin omgivning, inom och 

utanför den etniska gemenskapen i deras identitetsskapande i Sverige (Pripp 2001). I ett av 

avhandlingens avsnitt redogör informanterna för språkets betydelse i inträdet och gemenska-

pen i det svenska samhället. Pripp låter en butiksägare komma till tals. Denne berättar att han 

känner företagare som drabbats ekonomiskt just för att de inte behärskar de rätta kommunika-

tionsformerna. Själv anstränger han sig hårt i syfte att lära sig och bemästra de rätta kommu-

nikationsformerna, vilka är viktiga att kunna i konversationer med svenskar. Han, som företa-

gare, måste hela tiden vara kunderna behjälplig. Om de ställer frågor eller har funderingar 

krävs det av honom att kunna ge bra och trovärdig respons (Pripp 2001:90f). En utbredd upp-

fattning bland studiens informanter är att de flesta svenskar de möter i sina verksamheter är 

känsliga för språkliga misstag och avvikelser.  

 

Mönstren går igen i Maria Ortlers etnologiska magisteruppsats Vem är du? – En studie om 

etnicitet och positionering på den svenska arbetsmarknaden (2010). Flera av hennes infor-

manter upplever att svenskar i allmänhet är känsliga för utländsk brytning. Resonemangen 

ovan bekräftar att koloniala tankemönster gör sig gällande i dagens svenska samhälle. Det 

stämmer. De sociala hierarkier som har sitt ursprung i den koloniala eran som Irene Molina 

och Paulina de los Reyes redogör för i antologin Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & 

etnicitet i det postkoloniala Sverige (2002) är etablerade i dagens svenska samhälle. Ortlers 

informanter tror, precis som de intervjuade deltagarna i denna uppsats, att de gått miste om 

arbeten de har kvalifikationer för och sökt just för att de inte anses behärska det svenska språ-

ket bra nog, vilket för många medför frustration över de höga språkkraven.  

 

Lena Schröder lutar sig mot tidigare forskning på området när även hon bekräftar att en per-

sons framgångar på arbetsmarknaden till mycket beror på kunskaperna i det svenska språket 

(Schröder 2009:38). Hon hänvisar till en studie gjord av Rooth och Åslund (2006) som visar 

ett starkt samband mellan goda kunskaper i svenska och chansen att vara sysselsatt. Samtidigt 

som de ser att kunskaperna i språket resulterar i bättre sysselsättningsmöjligheter ser de också 

att utrikes födda som har arbete ges större möjligheter att lära sig och utveckla sin svenska 

(Schröder 2009:38). 
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Enligt Integrations- och jämställdhetsdepartementets utredning Det blågula glashuset – struk-

turell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56) indikerar författarnas ovanstående resonemang 

på diskriminering. Utredningen visar, genom att referera till andra studier på området, att utri-

kes födda akademiker har svårare än inrikes födda akademiker att få arbete i linje med yrkes-

kompetensen. Till exempel görs referenser till studien Högutbildad, men diskvalificerad – 

några invandrares röster om den svenska arbetsmarknaden och vägen dit (Helgesson 2000). 

Den visar att det finns olika förklaringar till varför högutbildade utrikes födda utestängs från 

arbetsmarknaden. Bland annat missgynnas många utrikes födda då de inte är lika kända på 

arbetsmarknaden eller i samhället som inrikes födda personer. Detta i kombination med att 

många av arbetena förmedlas via informella kontakter och inte av arbetsförmedlingarna för-

stärker exkluderingen (SOU 2005:56:272). Dessutom fastslår den att fler arbetsgivare ställer 

höga krav på kunskaper i svenska, vilket kan utestänga utrikes födda akademiker. Orimligt 

höga krav på kunskaper i svenska i förhållande till vad arbetsuppgifterna kräver utgör en form 

av diskriminering. Likaså kan uteslutning på grund av bruten svenska ses som diskriminering 

(SOU 2005:56:272). 

 

Ytterligare referenser görs. Bland annat till Integrationsverket som i en studie gjord 2001 

kopplar samman frågan om kunskaper i det svenska språket med föreställningen att det finns 

kulturella skillnader mellan inrikes födda och utrikes födda, vilka förklarar skillnaderna vid 

inträdet på arbetsmarknaden (SOU 2005:280). Vidare kan arbetsgivare använda uttryck som 

”dåliga kunskaper i svenska” i syfte att sortera ut utrikes födda på arbetsmarknaden, vilket i 

sig tyder på att det finns personer på den svenska arbetsmarknaden som accepterar och har 

förståelse för svenska dialekter men inte för utländsk brytning. En sådan benhandling kan i 

längden leda till att utrikes födda tappar tillit till systemet, vilket i sin tur kan spä på effekter-

na och skapa en negativ spiral (SOU 2005:56:281). 

7.3. Nå Målet tillmötesgår arbetsgivarnas språkkrav 

Nå Målet har tagit fasta på att svenska arbetsgivare i allmänhet lägger stor vikt vid förmågan 

att behärska det svenska språket. Genom ett samarbete med en av landets högskolor ges delta-

garna möjlighet att läsa intensivkurser i svenska med inriktning mot deras kompetensområde. 

Nå Målets deltagare som är ingenjörer läser en språkkurs för ingenjörer. Målsättningen, enligt 

Gabriel, samordnare för kursen, är att ge deltagarna förståelse och utveckling i det svenska 

språket men också möjlighet till skapande av ett kontaktnät, vilka är faktorer som tillsammans 
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är betydelsefulla i inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Under kursperioden lär sig delta-

garna dessutom mycket om Sveriges normer och värderingar. Gabriel är övertygad om att 

kursen är ett sätt för de utrikes födda ingenjörerna att hävda sig på den svenska arbetsmarkna-

den. Dock påpekar han att det inte finns något universalmedel för att nå de bästa resultaten. 

Hans erfarenhet är att deltagarna snabbt förstår och tar till sig hela konceptet: hur man på bäs-

ta och snabbaste viset tar sig an arbetsmarknaden och integreras i samhället. Språkkursen för-

bereder helt enkelt ingenjörerna på vad som väntar efter studierna. När kursen är avslutad har 

deltagarna inblick i hur arbetsmarknaden för ingenjörer ser ut. De har även kännedom om 

beteendemönster på arbetsplatser och liknande (Intervju med Gabriel, 2011-04-11).  

 

Det svenska språket är ändå det viktigaste instrumentet för etablering på arbetsmarknaden och 

i det övriga samhället. Ett gemensamt språk sammanför personer med skilda kulturella prefe-

renser (Fanon 1995; Pripp 2001:89ff; Hertzberg 2003:7:149–180; Ortler 2010:26ff) Så är det, 

tror samtliga intervjuade i denna uppsats. Utan språket som brygga skapas okunskap, osäker-

het och en avvaktande hållning, framför allt från arbetsgivarens sida. De som inte behärskar 

det svenska språket kommer på orättvisa grunder i kläm (SOU 2005:279ff). Samarbetet med 

högskolan kan vara ett sätt för deltagarna att motsätta sig samt hävda sig mot orättvisan men 

också okunskapen, enligt Michel Foucaults syn på spelet mellan makt och motstånd (Foucault 

2002; Howarth 2007:90ff). Studierna kan ses som ett instrument i motståndsutövandet mot de 

rådande samhällsstrukturerna. Det kan också vara ett sätt att foga sig efter de rådande struktu-

rerna, vilka har som syfte att rätta samhällsmedborgarna efter rådande normer och värderingar 

(Foucault 2002; Howarth 2007:90ff). Språkkursen kan uppfattas som ett krav för deltagarna. 

Utan den uteblir möjligheten till integration på arbetsmarknaden och i samhället. 

 

Foucault tankstrukturer får återigen legitimitet i Gabriels sätt att resonera kring hur nyanlända 

utrikes födda ingenjörer med utbildning och arbetslivserfarenhet från hemlandet har det svåra-

re att få arbete i linje med kompetensområdet jämfört med nyexaminerade ingenjörer vid hög-

skolan. Vad han har hört får de flesta av dem arbete i linje med kompetensen direkt efter ex-

amen. Han ger bilden av ett glastak: de nyanlända utrikes födda ingenjörerna måste, utbild-

ningsmässigt och kompetensmässigt, vara lite bättre än alla andra. (Intervju med Gabriel, 

2011-04-11). Han tror, som tidigare nämnts, att detta har att göra med arbetsgivarnas osäker-

het och okunskap för det okända. Arbetsgivaren har med en svensk kandidat snarlika kulturel-

la preferenser vad gäller exempelvis beteendemönster. Arbetsgivarna känner sig inte bekanta 
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med andra kulturer. Gabriel spår att det kan kännas lättare för arbetsgivaren att ta en kandidat 

som har liknande preferenser. Det krävs lite mer mod och lite mer arbete att släppa in en kan-

didat från ett annat land (Intervju med Gabriel, 2011-04-11). Att det krävs mod från arbetsgi-

vare att släppa in en kandidat från ett annat land vittnar återigen om Foucaults syn på spelet 

mellan makt och motstånd. Det är arbetsgivaren som har makten att bestämma vem som är 

lämplig för arbetsuppgifterna och därmed välkomnad i arbetslivets gemenskap. Deras osäker-

het tyder dock på en rädsla för att stöta på motstånd och därmed mista den innehavande mak-

ten över de arbetssökande kandidaterna, kanske inte minst över de utrikes födda, vilka ur 

Foucaults perspektiv kan ses som ett hot mot dem och arbetsmarknadens rådande strukturer 

(Foucault 2002; Howarth 2007:90ff). Att svenska arbetsgivare gärna går vidare med kandida-

ter som har liknande preferenser som de själva är något Mikaela, undervisande lärare i språk-

kursen för ingenjörer, har sett flera exempel på. Enligt henne lyckas de europeiska kursdelta-

garna i regel bättre efter avslutade studier än kursdeltagarna med asiatisk härkomst då de har 

europeisk arbetslivserfarenhet. Det uppskattas hos svenska arbetsgivare (Intervju med Mikae-

la, 2011-04-12). 

Åsikterna om att de utrikes födda akademikerna kan upplevas som ett hot mot de inrikes föd-

da akademikerna går isär bland Nå Målets personal. Ja, de kan upplevas ses som ett hot om 

man tänker generellt, säger Joakim och syftar på de hierarkier som exempelvis ständigt präg-

lat byggbranschen. Det finns alltid en rädsla för att utrikes födda ska komma och ta ”våra” 

arbeten fastän det inte är så, resonerar han och påpekar att rädslan troligen inte är så utbredd 

hos den yngre generationen utan snarare hos den äldre. Om ”Vi” och ”De Andra” – känslan 

ändras kommer samhället ta en helt annan utveckling, spår Mariella samtidigt som hon slår 

fast att ju fler som kommer in på arbetsmarknaden i linje med sin utbildningsnivå och yrkes-

kompetens desto mer blandat kommer samhället att bli, vilket gynnar alla. Det finns också ett 

annat perspektiv: de ses inte som ett hot utan det är för få personer som utbildas. Dessutom är 

det hård konkurrens i Stockholm och i landets övriga storstäder. En av Nå Målets samordnare 

tror som Mariella: de utrikes födda akademikerna utgör inte ett hot. Allting vilar på arbetsgi-

varnas osäkerhet för andra kulturer. 

7.4. Bättre integrationsmöjligheter i mindre orter 

I två av Sveriges mer nordliga kommuner sätts arbetstagarnas färdigheter i det svenska språ-

ket inte i främsta rummet. Kommunerna har genom utvecklingsbolaget Utveckling ett samar-
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bete med Nå Målet. Syftet med samarbetet är tvådelad. Dels finns en ambition att utveckla 

kommunerna med hjälp av den kvalificerade utbildningen och yrkeskompetensen 

Nå Målets deltagare har, dels finns en vilja från deltagarnas sida att få fotfäste på arbetsmark-

naden i linje med deras kompetensområden. Kommunerna erbjuder arbetstillfällen, deltagarna 

erbjuder yrkeskompetens. Kravet att behärska en perfekt svenska är som sagt inte det viktiga 

om det blir tal om anställning, menar Sandra, vd på Utveckling (Telefonintervju med Sandra, 

2011-04-07). Sandra lyfter vidare fram att Sveriges mindre orter kan erbjuda bättre integra-

tionsmöjligheter än landets större kommuner. De två kommuner som hon representerar genom 

Utveckling menar hon är vana att arbeta med integrationsfrågor med gott resultat. Till exem-

pel finns det i de båda områdena en stor spridning av nationaliteter på arbetsplatserna. Sandra 

tror att spridningen av nationaliteter skapar acceptans och förståelse kulturer emellan, vilket 

berikar både kommunerna och dess invånare samt samhället i stort. Hon tycker också att de 

utrikes födda akademikernas erfarenheter och kompetenser inte tas tillvara i tillräcklig ut-

sträckning. Av den anledningen ser hon samarbetet med Nå Målet som ett viktigt steg i ska-

pandet av ett mer integrerat samhälle (Telefonintervju med Sandra, 2011-04-07).  

 

Trots att Nå Målets verksamhet kan uppfattas som ett motstånd mot rådande samhällsstruktu-

rer, som det tidigare i uppsatsen redogjorts för, fogar sig verksamheten i dem då deltagarna 

erbjuds språkkurser i syfte att utveckla förmågan att förstå och behärska det svenska språket. 

Sabina, undervisande lärare i språkkursen för de utrikes födda ingenjörerna, har svårt att se att 

det möjliga i att som människa helt slå sig fri från samhällets strukturer och därmed normer 

och värderingar. Hon är av uppfattningen att människan på förhand till en viss mån är dömd 

att rätta sig efter samhällsstrukturerna, vilka till exempel påverkar en persons möjlighet till 

arbete i linje med utbildningsnivån och yrkeskompetensen. Sabina är övertygad om att de 

ingenjörer som hon undervisar kommer att få arbete efter språkkursen men kanske inte sådana 

de förtjänar utifrån den utbildning och yrkeskompetens de har (Intervju med Sabina, 2011-04-

13). Kanske kan flytt till en av landets mindre orter vara deras möjlighet till arbete som de 

förtjänar. 

7.5. Sammanfattning 

De flesta av Sveriges arbetsgivare anser att det är viktigt att till fullo kunna förstå och behärs-

ka det svenska språket. Inställningen har Nå Målet tagit fasta på då de i ett samarbete med en 

av landets högskolor erbjuder deltagarna intensivstudier i svenska inom deras kompetensom-
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råde. Deltagarna är av uppfattningen att en fullständig förståelse och behärskning av det 

svenska språket inte är nödvändig – mycket beror på arbetets typ. Trots detta har flera av dem 

märkt av de hårda språkkraven genom att inte få arbeten som de har kvalifikationer för på 

grund av brister i språket. Arbetsgivarna i två av landets mer nordliga kommuner bortser från 

att arbetstagarna inte kan tala eller förstå svenska perfekt. De sätter snarare möjligheten till 

integration på arbetsmarknaden och i det övriga samhället i främsta rummet. Dessutom kan 

förståelsen och behärskningen av det svenska språket ses som ett spel mellan makt och mot-

stånd, utifrån Michel Foucaults syn på spelet mellan makt och motstånd. 
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8. Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om, och i så fall hur, postkoloniala tankestruktu-

rer kommer till uttryck i Nå Målets verksamhet under en begränsad period. Undersökningspe-

rioden sträcker sig från den 14 mars till den 12 maj 2011. Avsikten med undersökningen har 

varit att analysera de eventuella postkoloniala tankestrukturer som kommer till uttryck.   

 

Frågeställningarna jag har sökt svar på i uppsatsen har varit: 

 

1. Hur framställs projektet Nå Målet? Har den postkoloniala historien inverkan på hur 

verksamheten utformas? 

2. På vilket sätt framställs Nå Målets deltagare? Ses de som passiva eller aktiva aktörer? 

 

3. Vilken roll spelar det svenska språket för integrationen på den svenska arbetsmarkna-

den och i övrigt, enligt Nå Målets aktörer? 

8.1. Resultatredovisningen i korthet 

Postkoloniala tankestrukturer gör sig gällande i Nå Målets verksamhet. Jag har bland annat i 

resultatredovisningens första avsnitt kunnat visa att projektets personal tar sig an och axlar 

”den vite mannens börda”. I avsnittet lyfter jag fram sekvenser i intervjun med de båda pro-

jektledarna som visar hur detta kommer till uttryck i deras sätt att resonera och handla. Till 

exempel ser sig båda två tillsammans med projektets övriga personal ha ansvaret att stötta 

deltagarna i deras sökande efter arbete i linje med yrkeskompetensen. Med knappa resurser 

lyckas de. De två deltagarna, Melih och Nazil, bekräftar bilden. Melih menar att hans möjlig-

heter att på egen hand etablera sig på arbetsmarknaden inom sitt kompetensområde varit be-

gränsade. Nå Målet har för honom varit inkörsporten till inträdet på den svenska arbetsmark-

naden. Nazil berättar att hon med projektets insatser lyckats byta sin praktikplats på en kem-

tvätt för praktik på Storlunda kommuns introduktionsenhet, ett arbete som ligger i linje med 

hennes utbildning och yrkeskompetens. Jag redogör även för att projektet i sig kan ses som en 

protest mot samhällets rådande strukturer. Om samhället skulle vara rättvist och jämställt 

skulle ett projekt som Nå Målet inte behöva finnas. 
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Jag har i resultatredovisningens andra avsnitt kommit fram till att projektets deltagare kan ses 

som såväl passiva som aktiva aktörer. Å ena sidan har alla intervjuade deltagare på egen hand 

sökt arbeten i linje med sina respektive kompetensområden, och på så sätt försökt att etablera 

sig på den svenska arbetsmarknaden. Några har lyckats, andra inte. Å andra sidan uppger 

samtliga deltagare att deras färdigheter i det svenska språket inte överensstämmer med arbets-

givarnas krav. Sett ur denna vinkel är de begränsade att självständigt etablera sig på arbets-

marknaden. Jag fortsätter i avsnittet att slå fast att Nå Målets verksamhet, utifrån postkolonia-

la tankestrukturer, fogar sig efter samhällets föreställningar om att utrikes födda inte har ka-

paciteten att på egen hand etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är återigen bety-

delsefullt att lyfta fram och påtala att projektet i sig kan ses som ett motstånd mot rådande 

samhällsstrukturer. Om samhället skulle vara jämlikt och rättvist skulle ett projekt som Nå 

Målet inte behöva finnas. I avsnittet lyfter jag även fram, och påpekar, projektets målsättning: 

hjälpa deltagarna ut i arbete i linje med deras kompetensområde genom att låta dem växa och 

bli mer säkra i rollen som arbetssökande i syfte att uppfylla deras yrkesmål. 

 

I resultatredovisningens tredje avsnitt redogör jag för att Sveriges arbetsgivare i allmänhet 

tycker att det är viktigt att till fullo kunna förstå och behärska det svenska språket. Det har Nå 

Målet tagit fasta på. I ett samarbete med en av landets högskolor erbjuds deltagarna intensiv-

studier i svenska inom deras respektive yrkesområde. Jag visar vidare att flera av projektets 

deltagare går emot arbetsgivarnas krav genom att anse att en fullständig förståelse och be-

härskning av det svenska språket inte är en nödvändigt. Mycket beror på arbetsuppgifternas 

karaktär. Trots detta har flera av deltagarna märkt av de hårda språkkraven, inte minst i inter-

vjusituationer. Samtliga deltagare har sökt tjänster som de har utbildnings- och yrkeskvalifi-

kationer för men ändå gått miste om då arbetsgivaren inte bortsett från deltagarens brister i 

svenska språket. Dock finns undantag. Arbetsgivarna i två av Sveriges mer nordliga kommu-

ner sätter kompetensen och integrationsmöjligheterna i främsta rummet. För dem är ett inträde 

på den svenska arbetsmarknaden nyckeln till övrig samhällelig integration. Slutligen slår jag 

fast, utifrån Michel Foucaults syn på makt och motstånd, att förmågan att förstå och behärska 

det svenska språket är ett spel mellan makt och motstånd. 

8.2. Egna reflektioner kring resultatet 

Att under en begränsad period undersöka en verksamhet som Nå Målet med fokus på att reso-

nera och analysera resultatet utifrån ett postkolonialt perspektiv är, som jag tidigare sagt, inte 
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alldeles enkelt. Bara genom att till exempel tillämpa begreppen ”Vi” och ”De Andra” bekräf-

tar och reproducerar jag den rådande koloniala uppdelningen mellan ”Vi” och ”De Andra” 

samt mellan det västerländska och det icke-västerländska. Jag vill även poängtera att jag är 

medveten om att det framkomna resultatet dessutom kan ha färgats av mina tidigare erfaren-

heter och kunskaper i det teoretiska perspektivet trots att jag varit noga med att inta en så ob-

jektiv roll i studien som möjligt. Jag kommer här närmast frångå den objektiva hållningen i 

syfte att reflektera fritt kring resultatet. 

 

Jag är medveten om att jag behövt, mycket på grund av det teoretiska perspektivet, inta en 

relativt kritisk hållning till såväl Nå Målets verksamhetsområde som till deltagarnas och per-

sonalens resonemang vid intervjutillfällena. I resultatredovisningen tycker jag mig bland an-

nat se att projektets två projektdeltagare, Joakim och Mariella, tar sig an och axlar ”den vite 

mannens börda” tillsammans med projektets övriga personal. Mina tolkningar grundar sig i 

hur begreppet beskrivs och förstås ur ett postkolonialt perspektiv i den litteratur jag läst och 

tillämpat i uppsatsen. Även Joakim och Mariellas redogörelse för vad de är mest nöjda med i 

projektet ligger som grund till resonemanget. Kanske kan jag i tolkningarna och slutsatserna 

ha varit aningen hårdragen, eller isolerad. I det aktuella fallet redogör Joakim och Mariella för 

hur de arbetar från” ax till limpa” i syfte att hjälpa projektets deltagare till arbete i linje med 

deras kompetensområde. I diskussionen lyfter de fram hur de har hjälpt en äldre manlig läkare 

till praktik. Enligt utsagan har han bott i Sverige i åtta år utan att lyckas etablera sig på ar-

betsmarknaden. Han har harvat runt. Läkarens sista chans till etablering var, enligt projektle-

darna, hjälpen och stödet från Nå Målet. De svarar spontant på frågan och reflekterar troligt-

vis inte över sättet och med vilka ord de väljer att besvara den. Av den anledningen kan jag ha 

varit för snabb och snäv i kopplingen till begreppet ”den vite mannens börda”. Men som sagt, 

min uppgift i uppsatsen har varit att lyfta fram, resonera och analysera händelser och skeen-

den i Nå Målets verksamhet som har förankringar i det postkoloniala perspektivet och därmed 

i den koloniala och postkoloniala eran.  

8.3. Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att studera hur Nå Målet utvecklar och förändrar sin verksamhet om pro-

jektet beviljas det processtöd från Europeiska socialfonden som det har ansökts om. Det vore 

även vara av värde att studera om, och i så fall hur, Nå Målet utvecklar verksamheten om Eu-

ropeiska socialfonden inte beviljar processtödsansökan.  
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Käll- och litteraturförteckning 

 

Otryckta källor: 

 

Intervjuer 
1. Namn: Ana 

Yrke: fordonsmekaniker/fordonstekniker 

Intervjudatum: 2011-04-06 

Intervjuns längd: 18 minuter 

Intervjuare: författaren 

 

2. Namn: Sandra  

Yrke: vd för utvecklingsbolaget Utveckling 

Intervjudatum: 2011-04-07 

Intervjuns längd: 10 minuter 

Intervjuare: författaren 

 

3. Namn: Nazil 

Yrke: lärare 

Intervjudatum: 2011-04-07 

Intervjuns längd: 34 minuter 

Intervjuare: författaren 

 

4. Namn: Rana 

Yrke: byggnadsingenjör 

Intervjudatum: 2011-04-11 

Intervjuns längd: 25 minuter 

Intervjuare: författaren 
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5. Namn: Gabriel 

Yrke: samordnare för ingenjörernas språkkurs 

Intervjudatum: 2011-04-11 

Intervjuns längd: 23 minuter 

Intervjuare: författaren 

 

6. Namn: Mikaela 

Yrke: lärare i ingenjörernas språkkurs 

Intervjudatum: 2011-04-12 

Intervjuns längd: 16 minuter 

Intervjuare: författaren 

 

7. Namn: Sabina 

Yrke: lärare i ingenjörernas språkkurs 

Intervjudatum: 2011-04-13 

Intervjuns längd: 10 minuter 

Intervjuare: författaren 

 

8. Namn: Joakim och Mariella 

Yrke: projektledare för Nå Målet 

Intervjudatum: 2011-04-18 

Intervjuns längd: 52 minuter 

Intervjuare: författaren 

 

9. Namn: Melih 

Yrke: tandläkare 

Intervjudatum: 2011-04-20 

Intervjuns längd: 55 minuter 

Intervjuare: författaren 
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10.  Namn: Mohammed 

Yrke: ingenjör 

Intervjudatum: 2011-04-28 

Intervjuns längd: 31 minuter 

Intervjuare: författaren 

 

Observationer 

2011-03-14: Arbetsförmedlingen Storlunda, kl. 10:00-12:00. 

2011-03-15: Nå Målets workshop i Storlunda kommunhus, kl. 13:00-15:00. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Frågeguide – Nå Målets deltagare 

 
Berätta om dig själv (utbildning, födelseort/uppväxt, familj m.m.) 

 

Varför flyttade du till Sverige/Storlunda? 

 

Hur länge har du bott i Sverige/Storlunda? 

 

Vad har du haft för sysselsättning här? (arbete, studier eller annat?) 

 

Vad gör du just nu? 

 

Varför skrev du in dig i projektet Nå Målet? 

 

Har/vad har Nå Målet hjälpt dig med? 

 

Skulle du ha klarat dig utan Nå Målets stöd? (etablering på arbetsmarknaden t ex) 

 

Vad tycker du är bra med Nå Målet? Varför? 

 

Vad är mindre bra med Nå Målet? Varför? 

 

Tycker du att har kommit in i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden? 

Varför/varför inte? 

 

Vad har du för yrkesdrömmar?  

 

Kommer du att nå drömmarna? 

 

Hur kommer du att nå drömmarna? 

 

Tycker du att arbetsgivare ställer för höga språkliga krav? 

 

Är det viktigt/nödvändigt att behärska det svenska språket perfekt? 
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Bilaga 2: Frågeguide – Nå Målets projektledare och övrig personal 
 

Beskriv era roller i projektet Nå Målet. 

 

Varför starta ett projekt som Nå Målet? 

 

Vad är målet/målen? 

 

Hur kommer målet/målen att nås? 

 

Vilka blir förändringarna om Nå Målet beviljas processtödet från Europeiska socialfonden? 

 

Vilken betydelse har projektet för deltagarna?  

 

Vilken respons har ni fått från deltagarna? 

 

Vad är ni mest nöjda med i projektet? 

 

Vad kan utvecklas i projektet? 

 

Hur uppfattar ni deltagarna? (ambition, vilja, förväntningar och engagemang, passiv eller ak-

tiv aktör?) 

 

Vilka krav ställer ni på deltagarna? 

 

Vilka ”lyckas” i projektet? Varför? (hur ser en lyckad matchning ut?) 

 

Vilka ”lyckas inte” i projektet? Varför? (hur ser en misslyckad matchning ut?) 

 

Skulle deltagarna klara sig utan er hjälp?  

 

Vilka möjligheter har deltagarna att få arbete i linje med deras kompetensområde?  

 

Hur välkomnande är svenska arbetsgivare? - vill de få in utrikes födda akademiker med ut-

ländsk utbildning och examen samt yrkeskompetens i verksamheten? Eller ses de som ett 

”hot”? 

 

Vilka samhälleliga krav ställs på deltagarna för att få arbete i linje med yrkeskompetensen? 

(språk, ”rätt” social kompetens, kunskap i svenska normer och värderingar?) 

 

Hur ska deltagarna nå de dikterade kraven? Är Må Målet deras stora hjälp/stöttepelare? 
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Är deltagarna likställda med akademiker med svensk examen? Varför/varför inte? Har arbets-

givare olika förväntningar på de anställda? - har den anställdes eller arbetsgivarens kompetens 

och etnicitet någon inverkan? Varför/varför inte?  

 

Bilaga 3: Frågeguide – Gabriel, Mikaela och Sabina 
 

Varför är det nödvändigt att läsa språkkursen för ingenjörer? 

 

Är språket nyckeln till framgång och samhällelig integration? 

 

Blir den språkliga förmågan ett sätt hävda sig på den svenska arbetsmarknaden och i samhäl-

let? (ett sätt att visa vad man går för?) 

 

Kan språket vara ett sätt att rätta sig efter rådande normer och värderingar? 

 

Vad medför det för den enskilde individen (fokus på Nå Målets deltagare) att inte kunna det 

svenska språket? 

  

Jag har även kompletterat med intervjufrågor från de övriga frågeguiderna då det har varit 

motivrat. 

 

Bilaga 4: Frågeguide – Sandra 
 

Beskriv din roll i samarbetet med Nå Målet. 

 

Varför samarbete med Nå Målet? 

 

Vad tycker du om projektet? 

 

Vad har Utvecklings samarbetskommuner att erbjuda Nå Målets deltagare? 

 

Vad förväntar ni er av deltagarna? (om det blir aktuellt med flytt och arbete) 

 

Tror du projektets deltagare har bättre utvecklingsmöjligheter i kommunerna Utveckling re-

presenterar jämfört med större kommuner i Sverige? (t ex språk, integration och arbete) 

 

Ser arbetsgivare på mindre orter i Sverige deltagarnas utbildnings- och yrkeskompetens på ett 

annat sätt än arbetsgivare i de större svenska städerna gör? 

 

Hur skulle du vilja beskriva läget på den svenska arbetsmarknaden nu? (lokalt och regionalt) 

 

Hur tror du arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden? (lokalt och regionalt) 


