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Förord 
 

 

Jag vill rikta ett stort tack till respondenterna som har delat med sig av sina livsberättelser och 

känslor, men även bekanta och familj vars stöd och uppmuntrande vägledning givit mig stora 

erfarenheter. 

 

Dessutom vill jag tacka min handledare Nikolay Zakharov som med sin konstruktiva kritik har 

hjälpt och inspirerat mig till att utveckla denna studie. 



 

Abstrakt 

 

Examensarbete inom Sociologi C 

 

Titel: Konsekvenser av namnbyte för invandrare utifrån en arbetsintegration 

 

Författare: Ender Kökat 

 

Termin och år: HT-15 

 

Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen 

 

Handledare: Nikolay Zakharov 

 

Nyckelord: Invandrare, namnbyte, diskriminering, identitet, omgivning, anpassning, 

förväntning, erfarenheter, upplevelser och fördomar 

 

Syfte: Studien har undersökt gruppen arbetssökande invandrare som på grund av etnisk 

diskriminering i svenska arbetslivet bytt namn från utländska till mer svenskklingande. Detta 

med avsikten att öka sina chanser till flera arbetsmöjligheter. Syftet med studien är att visa på 

potentiella för- och nackdelar som invandrare stöter på efter ett namnbyte i deras vardag och 

omgivning samt vad detta har för påverkan på deras identitet. 

 

Frågeställning: Vilka sociala konsekvenser uppstår för en invandrare i förhållande till 

namnbyte och hur påverkar det personens identitet, vardag samt interaktion med 

omgivningen? 

 

Metod och material: Kapitlet redogör grundtankarna bakom undersökningen och hur hela 

arbetet har genomförts. De metoder som använts för att besvara studiens forskningsfråga 

förklaras närmare och information om intervjuplatser, intervjuer, urval, material, tolkningar, 

metodkritik med mera redogörs i avsnittet. 

 



 

Slutsats: Majoriteten av respondenterna betonar att namnbytet har resulterat i besvärliga 

konsekvenser i deras vardag. Respondenternas familjer och bekanta reagerade starkt vid deras 

namnbyten. Många av respondenterna fick försämrade familjerelationerna efter namnbytet 

samtidigt som namnbytet i sig gav en positiv effekt gällande deras ökade chanser för nya 

arbetsmöjligheter. 

 

 

Utbildningsvetenskaplig relevans: Denna undersökning är viktig då den pekar på bristen i 

kunskap om efterföljda effekter av ett namnbyte för invandrare, vad namnbytet innebär för dem 

och hur det påverkar miljön de lever i och deras omgivning. 



 

Abstract 

 

Bachelors's thesis in Sociology C 

 

Title: Consequences of Change for immigrants from a job integration 

 

Abstract: Bachelors's thesis in Sociology C 

 

Author: Ender Kökat 

 

Semester and year: HT-15 

 

Course Manager Department: Department of Sociology 

 

Director: Nikolay Zakharov 

 

Keywords: Immigrants, renaming, discrimination, identity, environment, adaptation, 

expectations, experiences and prejudices 

 

Purpose: This study has investigated the group job seekers immigrants because of ethnic 

discrimination in the Swedish labuor market changed from foregn to more Swedish similar 

names, with the intention of increasing their chances of more job opportunities. The purpose of 

the study is to demonstrate the potential advantages and disadvantages that immigrants encounter 

after a name change, in their everyday surroundings and how this affected their identity. 

 

Questions: What social consequences arise for migrants in relation to the name change and how 

does it affect the person's identity, daily life and interaction with the surroundings? 

 

Method and material: The chapter outlined the basic ideas behind the study and how the whole 

work had been carried out. The chapter explained the methods that had been used to answer the 

study's research question. In other words, information about the interview sites, interviews, 

selection, materials, interpretations, method, criticism and so on. 

 



 

Conclusion: It was shown that the majority of respondents interviewed had awkward 

consequences for a name change, regarding their daily lives and surroundings. The respondents' 

families and close acquaintances had shown strong reactions against the respondents name 

change. Many of the respondents had difficulties in there family relationships at the same time 

as the name change brought positive results for their increased chances for new job 

opportunities. 

 

Educational research relevance: This study is important because it points to a lack of 

knowledge about the after effects followed by a name change for immigrants, what it means for 

them and how it affects both the environment they live in and the environment around them. 

 

 



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Studien undersöker gruppen arbetssökande invandrare på den svenska arbetsmarknaden 

som synnerligen valt att byta sina ursprungliga namn till ett mer svenskklingande i syfte av 

att öka sina chanser till bättre arbetsmöjligheter. 

 

Studien ämnar sig i att undersöka och visa på potentiella för- och nackdelar som invandrare stöter 

på efter ett namnbyte. Detta för att upptäcka ifall individens val av namnbyte leder till några 

särskilda reaktioner i dennes omgivning, det vill säga åsikter och tankar hos familj och vänner. 

Vidare fördjupar sig studien i om namnbytet medför positiva effekter på individens vardag i form 

av nya möjligheter i arbetslivet och ifall valet av namnbytet är ett beslut som de ångrar sig över. 

Det är även av stor betydelse för denna studie att undersöka ifall stadiet efter namnbytet försvårat 

det för dessa individer att fastställa sina egna identiteter på ett enkelt och entydigt sätt i 

förhållande till att identifiera sig själva efter omgivningens förväntningar. Detta ställer stora krav 

på personer som genomgår ett namnbyte, exempelvis kan pendlingen mellan de olika roller man 

intar beroende på sammanhang (arbetsplats, fritid, hem) vara en stor utmaning i frågan om 

identitetsskapande. 

 

Slutsatserna i studien visar bland annat att majoriteten av respondenterna som har intervjuats 

erfarit besvärliga konsekvenser efter ett namnbyte från sina utländska namn till mer 

svenskklingande namn, gällande sin vardag och omgivning. Både respondenternas familjer och 

nära bekanta hade visat negativa reaktioner kring informanternas namnbyte. Flertal av 

respondenterna hade haft det svårt i familjerelationerna efter ett namnbyte samtidigt som det 

hade medfört ett positivt resultat i form av deras ökade chanser beträffande nya 

arbetsmöjligheter. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Det går att finna flera motiv bakom valet en invandrare gör när hen lämnar sitt hemland för att 

starta ett nytt liv i Sverige. Ett av dessa motiv handlar om att uppfylla drömmen om ett bättre liv 

på en bättre plats. Många av dessa personer har varit mer eller mindre tvingade till att fly från 

sina egna hemländer till Sverige för att kunna försäkra sig om ett mer önskvärt liv. En annan 

förklaring till varför dessa individer har valt att flytta till Sverige, förutom ett tryggare liv, har att 

göra med arbetsmöjligheter, alltså arbetskraftsinvandring. Det kan handla om företag som sökt 

efter ny arbetskraft eller direkt rekryterat önskade anställda från utlandet. Sedan finns det även de 

som söker sig till Sverige för att undkomma fängelse och olika former av straff i sina hemländer 

(Ahrne, Roman & Franzén 2008: 94-95). 

 

Idag är den svenska arbetsmarknaden alltmer kännetecknande för multikulturella olikheter, det 

vill säga bestående av en heterogenitet med olika slag av etniciteter, nationaliteter och kulturer, 

vilket i sin tur har medfört att människor från olika etniska ursprung och kulturella bakgrunder 

har mötts och socialt integrerats med varandra i både samhället och på arbetsmarknaden. Inom 

Europa har Sverige alltid stått i framkant med frågor gällande politisk engagemang för att 

motverka rasism och andra typer av sociala uteslutningar. Sverige uppfattas ofta av andra länder 

runt om i Europa som en idealisk- och föredömlig nation, ett land som många andra länder i den 

egna samhällsuppbyggnaden velat efterlikna. Sverige har till och med erbjudit invandrare 

möjligheter att ta del av sociala rättigheter och det svenska välfärdsystemet (Schierup 2006:195- 

197). I Sverige utgörs nästan 17 procent av befolkningen i åldern 16–64 år av utrikes födda 

människor (SCB 2015-11-09). 

 

Ett faktum är att utrikesfödda personer drabbas i betydligt högre omfattning av högre 

arbetslöshet än inrikes födda svenskar. Utrikesföddas arbetslöshet i åldrarna 20–64, har sedan i 

början av 1990-talet varit två till tre gånger högre än de inrikes föddas. De bakomliggande 

orsakerna till arbetslösheten kan bero på olika faktorer så som svagare integrering, avsaknad av 

anknytning till det svenska samhället och bristande språkliga kunskaper (SCB 2015-11-09). 
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Men det är inte en självklarhet att endast dessa bristande egenskaper eller kunskaper hos 

invandraren är vad som legat till grund för att utrikesfödda fått färre jobberbjudanden än infödda 

svenskar. En viktig aspekt till den höga arbetslösheten bland utrikesfödda som ofta hamnar i 

skymundan är den rådande etniska diskrimineringen som existerar på den svenska 

arbetsmarknaden. 

1.2 Problemformulering 

Med diskriminering på arbetsplatsen menas det att det sker en negativ särbehandling av individer 

som exempelvis tillhör en specifik grupps attribut. Attributen är innefattande av olika delar, 

exempelvis ras, kultur, kön, sexuell läggning med mera. Följaktligen kan alltså diskrimineringen 

skapas i olika former av skepnad (Hjerm 2009:429). Det är även därför som Sverige har lagar 

med ändamål för att motverka diskriminering som främjar om lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (Riksdagen 2015-11-09). 

 

Trots detta är det fortfarande en obesvarad fråga huruvida diskrimineringslagen faktiskt har 

lyckats upphäva effekten av olika typer av rasism, som än idag existerar i skuggan av den 

svenska arbetsmarknaden. Några förklaringar till upprätthållandet av maktstrukturer går att finna 

i normen som oftast förblir osynlig i samhället. Det är kanske inte förrän i dag som samhället 

tagit ställning mot vardagsrasismen som har börjat bli ett alltmer aktuellt ämne i sociala medier. 

Detta kan rent hypotetiskt ha att göra med att vi tidigare inte har kommit på vad lösningen till 

problemet är eller kan vara, därav har vi fortfarande inte kommit fram till en fungerande lösning 

på ett sådant stort problem (De los Reyes 2006:1). 

 

Detta kan ha lett till en inbördes rädsla till att inte våga gräva i det existerande problemet, 

vilket i sin tur har skapat många olösta problematiska situationer på den svenska 

arbetsmarknaden. Några av dessa situationer går det exempelvis att finna hos arbetssökande 

invandrare på den svenska arbetsmarknaden, som synnerligen har valt att byta sina 

ursprungliga namn till ett mer svenskklingande, i syfte av att öka sina chanser för att få bättre 

arbetsmöjligheter (Hjerm 2009: 428-429).  

 

Av denna anledning kommer denna studie att ämna sig i att undersöka och påvisa potentiella för- 

och nackdelar som invandrare stött på efter ett namnbyte. Något som också kommer att beröras är 
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ifall individens val av namnbytet leder till några särskilda reaktioner i dennes omgivning, det vill 

säga åsikter och tankar hos familj och vänner. Vidare fördjupas studien i vilka effekter namnbytet 

medför på individens vardag i form av nya möjligheter i arbetslivet och ifall valet av namnbytet 

är ett beslut som de inte ångrar sig över. Det är även av stor betydelse för denna studie att 

undersöka ifall stadiet efter namnbytet försvårat dessa individers fastställning av sina egna 

identiteter på ett enkelt och entydigt sätt i förhållande till att identifiera sig själva efter 

omgivningens förväntningar. Detta ställer stora krav på invandrare som genomgår ett namnbyte, 

exempelvis kan pendlingen mellan de olika roller man intar beroende på sammanhang som 

arbetsplats, fritid och hem vara en stor utmaning i frågan om identitetsskapande. 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att påvisa ifall den berörda problematiken kring namnbytet leder till att 

dessa invandrare får förändrad interaktion med sin omgivning, utifrån relationer med bekanta 

och familjen, samt vilka långsiktiga konsekvenser det skapar i respondenternas identitet 

kopplad till både vardagen och omgivningens synvinkel. 

 

1.4 Frågeställning 

 
 Vilka sociala konsekvenser uppstår för en invandrare i förhållande till namnbytet?


 Hur påverkar dessa konsekvenser personens identitet, arbete i vardagen samt 

omgivningen?
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1.5 Avgränsning 

 

Studien kommer att avgränsa sig i att endast undersöka arbetssökande invandrare från den 

svenska arbetsmarknaden i Stockholmsområdet. Studien har som krav att enbart intervjua 

respondenter som har gjort namnbyten från utländska namn till ett mer svenskklingande, för att 

öka sina arbetsmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Av den anledningen har studien 

därför valt att utesluta invandrare som har kommit till Sverige från samhällen där man tidigare 

har levt som en minoritetsgrupp och således valt att byta namn av ”tvångsmässiga skäl” såsom 

religiösa skäl. Ett exempel på det är kristna syrianer från Turkiet, som har valt att ändra sina 

turkiska namn till ett mer svenskklingande namn efter flytten till Sverige. Studiens avgränsning 

har även valt att inte ta med personer som har valt att byta sina namn på grund av att man har 

ingått i ett nytt äktenskap. En viktig aspekt för denna studie har varit urvalet och hänsynen för 

byten av både för- och efternamn. Anledningen till att studien avgränsar sig för olika typer av 

namnbyten, är på grund av att det tros finnas olika typer av påverkanseffekter efter olika typer av 

namnbyten. Det vill säga att psykisk välmående inte berörs på samma sätt, ifall individen byter 

namn på grund av äktenskap eller religiösa skäl, i jämförelse med om namnbytet har skett på 

grund av etnisk diskriminering, vilket upplevs mer i form av ett socialt tvång med hopp om en 

social integrering och möjligtvis acceptans. 
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2. Tidigare forskning  
 

I följande kapitel kommer det att presenteras tidigare forskning som behandlar etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden. Kapitlet behandlar ett bredare område än vad denna studie 

avser att undersöka, vilket är specifikt för invandrare som gör ett namnbyte. Detta eftersom den 

tidigare forskningen kring ämnet, om hur invandrare berörs och påverkas efter ett namnbyte är 

extremt begränsat. Kapitlet kommer av den anledningen att behandla närliggande faktorer såsom 

etnisk diskriminering, bakomliggande orsaker till ett namnbyte, inkomst före- och efter ett 

namnbyte som ett verktyg för studiens syfte och för att få en bättre inblick i respondenternas 

motivering till deras namnbyte. Det är därmed viktigt att skapa förståelse för de incitament som 

kan påverka individernas upplevda tillstånd både före men främst efter ett namnbyte. All utvald 

material inom detta kapitel kommer att utgöra viktiga kopplingar till potentiella konsekvenser om 

hur en individ efter ett namnbyte kan beröras i relation till sin egen identitet, vardag och 

omgivning. 

 

2.1 Diskriminering 

 

En definition av diskriminering är att det sker en orättvis socialbehandling av individer, på grund 

av deras tillhörighet i en viss gruppattribut (Neergaard, 2006:23). En vanlig förekommande 

diskriminering sker exempelvis av invandrargrupper på arbetsmarknaden. Det är en oerhörd 

vanlig förekommande situation att invandrargrupper på arbetsmarknaden diskrimineras i högre 

grad än andra grupper när de ställs i jämförelse. Det går att finna uppenbara skillnader i 

arbetslöshet, sysselsättning, yrkesfördelning och anställningsvillkor (De los Reyes 2008:6-7). 

Den svaga integrationen av arbetssökande invandrare på arbetsmarknaden förklaras bland annat 

av en existerande diskriminering. Diskrimineringen sker oftast i samband med arbetsgivarens val 

av de nyanställda under rekryteringsprocessen, vars problematik ligger i att arbetsgivare oftast 

väljer att eliminera bort invandrare och föredrar svenskfödda. Detta på grund av arbetsgivarens 

förutfattade meningar om att arbetssökande invandrare skulle ha sämre kvalifikationer för arbetet 

(Ahmed & Hammarstedt 2010:91). Diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden kan leda 

till destruktiva följder av individens psykiska- och fysiska välmående (De los Reyes 2008: 9-11). 

Dessa påföljder kan verka som incitament för att förklara den enskilde individens genomförande 
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av ett namnbyte för att undvika etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Ifall ett sådant val av 

namnbyte är grundad i ett socialt tvång kan det riskera att skapa negativa konsekvenser för 

individen.  

 

En vanlig förekommande form av begränsning gällande den anställdes rättigheter på 

arbetsplatsen kan även ske genom det som kallas för direkt diskriminering. Med direkt 

diskriminering menas att arbetsgivaren kan välja att anställa en inrikes född istället för 

utrikesfödda, trots att de sistnämnda har bättre arbetsmeriter. Naturligen medför sådant till att 

man via genomförandet av namnbytet ser chansen i att motverka direkt diskriminering på 

arbetsplatsen (Hjerm 2009: 428-429). 

2.3 Namnet skapar socialpreferenser och diskriminering 
 

Enligt källor från integrationsverkets empiriska studier finns det således en tydlig uppfattning hos 

individer som har invandrat till Sverige. Denna uppfattning är att man genom byten av för- och 

efternamn kan skapa ökade chanser till fler arbetsmöjligheter. Det finns även en uppfattning 

bland invandrare om att ens namn har en stor betydelse för hur man kan bli uppfattad av 

majoritetssamhället (Integrationsverket 2006: 7-8) och om huruvida; invandrare efter att ha flyttat 

till Sverige i sina nya omgivningar kan mötas av plötsliga förändringar mot sina tidigare 

kulturella vanor. Det som tidigare i hemlandet kan ha upplevts som positivt och värdefullt kan 

efter flytten till Sverige se helt annorlunda ut. Därmed kan de nya sociala värderingarna i det nya 

landet generera till en stark påverkan på invandrare, exempelvis genom upplevd oro för att deras 

namn skulle kunna uppfattas som någonting negativt av majoritetssamhället (Integrationsverket 

2006:8). 

 

Ett annat tydligt exempel finns på arbetsmarknaden hos arbetsgivare som tenderar att skapa 

negativa värderingar och tolkningar gentemot arbetssökande invandrare på grund av deras 

utländskklingande namn. Detta kan förstås som en teori om preferenser för diskriminering. Det 

är många gånger som arbetsgivare medvetet kan föredra att anställa personer med svenska namn 

framför dem med utländskklingande namn. Det är alltså vanligt att arbetssökande invandrare 

råkar ut för bortsållningar under rekryteringsprocessen, på grund av arbetsgivare som bildar en 

egen uppfattning baserat på enskilda individers namn som råkar vara utländskt. Det vill säga en 
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bortsållning grundad på antagande om deras beteende eller de egenskaper som personerna i sig 

kan tänkas ha. Arbetsgivaren attribuerar förutfattade meningarna om olika grupper och gör sedan 

egna tolkningar om vilken grupp denna person kan tänkas tillhöra (Integrationsverket 2006: 9). 

Dessa faktorer kan späda på en inbördes vilja hos en individ att skapa en anpasslig identitet, 

främst genom genomförandet av ett namnbyte, vars denna studie avser att undersöka.  

 

Ett annat påtagligt exempel för diskriminering är kravet att ha bra kunskaper inom det svenska 

språket när man söker till specifika arbetstjänster (Hjerm 2009: 428- 429). Det är väldigt få 

personer som tvivlar på att detta krav emellertid används i en diskriminerande avsikt av 

arbetsgivaren trots att vissa arbetsgivare kan ha avsikten att inte vilja anställa utrikesfödda 

personer. Men det är inte alltid så självklart att intentionen bakom arbetsgivarens beslut om 

anställningar kan vara diskriminerande. Att det snarare har och göra med att det verkligen är 

ett viktigt krav för den arbetssökande att kunna behärska det svenska språket flytande både i tal 

och i skrift, just för en specifik tjänst (Hjerm 2009: 429). Därför finns det ett viktig anseende i 

att försöka vara försiktig i att generalisera situationer som uppfattas som diskriminerande 

respektive icke-diskriminerande. Därför väljer arbetsgivaren att oftast anställa personer som 

denna tror har en bättre allmän kunskap om deras produktivitet, vilket mestadels blir individer 

med svensk bakgrund som tillhör majoritetssamhället. Den bakgrunden manifesteras ofta av 

arbetsgivaren genom namn som inte är utländskklingande, särskilt kopplade till länder från 

exempelvis Asien, Afrika med flera. Vad för typ av namn en individ har, kan alltså bidra till 

olika resultat under rekryteringsprocessen. Detta för att arbetsgivaren via namnet kan 

generalisera och bedöma den individuella produktiviteten hos olika arbetssökande 

(Integrationsverket 2006: 9-10). Således kan konsekvenserna av namnbyten vara av stor 

betydelse för individer i gruppen av arbetssökande invandrare.  

 

Enligt arbetsgivare kan det bli kostsamt att skaffa sig kunskap om arbetssökandes individuella 

produktivitet. Arbetsgivare har oftast inte tid eller all relevant information som krävs för att 

bedöma enskilda arbetssökande kompetens, därför upplevs invandrare att skäligen vara mer 

socialt och ekonomiskt kostsamma för företaget, en risk som arbetsgivaren helst vill undvika.  
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Arbetsgivaren har oftast ofullständiga kunskaper om hur mycket kompetens dessa 

arbetssökande invandare kan ha för arbetet och om dem har vad som krävs för en anställning. 

Vilket i sin tur leder till att arbetssökande invandrare mot sin vilja ändrar sina namn. Detta för 

att undvika diskriminering och för att ta sig förbi ett socialt uteslutande under rekryteringen, 

men också för att passa in i sådana preferenser som en arbetsgivare kan förvänta sig att de 

arbetssökande har (Integrationsverket 2006: 10).  

 

2.4 Etnisk diskriminering under rekryteringsprocessen 
 

Etnisk diskriminering beskrivs som en av flera möjliga förklaringar till varför det finns 

skillnaderna mellan invandrade och infödda när det gäller ökade arbetsmöjligheter på 

arbetsmarknaden. Magnus Karlsson, doktorand i nationalekonomi, är en person som har 

visat ett stort intresse för forskningsområdet. Karlsson har gjort ett fältexperiment för att 

studera förekomsten av etniskdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Studien är 

den första undersökningen som har gjorts av etnisk diskriminering i Sverige, utförd med 

fiktiva jobbansökningar i ett fältexperiment, så kallad correspondence testing. 

 

Fältexperimentet baserades på fiktiva arbetssökande grupper, varav en grupp med 

svenskklingande namn gentemot en annan grupp med utländskt klingande namn. Båda 

arbetssökande grupperna skulle söka till samma utannonserade tjänster. Resultatet av 

fältexperimentet visade att personer med svenskaklingande namn hade nästan femtio procents 

högre sannolikhet att få komma på intervju jämfört med ansökande med typiskt arabiska namn 

(Carlsson & Rooth 2006: 1-2). Fältexperimentet visar på alternativa konsekvenser inom ämnets 

område. 
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Fältexperiment tabell- Resultat av fiktiva jobbansökningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (Carlsson & Rooth: 2006: 60) 

 

Fältexperimentet ovanför visar att arbetssökande med ett svenskklingande namn kallades till 

intervju 217 gånger medan arbetssökande med ett arabiskt klingande namn kallades till intervju 

endast 66 gånger. Kallelsefrekvenserna som återges i kolumnerna 7 och 8 visar ett genomsnitt att 

arbetssökande med ett arabiskklingande namn kallades till intervju 20 procent av fallen medan 

arbetssökande med ett svenskklingande namn kallades till intervju 29 procent av fallen. Det går 

även att läsa tabellen på motsvarande sätt för respektive yrke, då den uppmätta graden av olika 

behandlingar är statistiskt signifikant. Namnet har stor betydelse huruvida arbetssökande blir 

behandlade steget före kallelsen till intervjun. När arbetssökande med utländskklingande namn 

väl fick gå på arbetsintervju, var arbetsgivarna inte lika diskriminerande i deras bemötande under 

träffen. Arbetsansökande med svenskklingande namn blev i genomsnitt kallad till intervju tre 

gånger per tio sökta jobb, medan individer med ett arabiskt klingande namn var tvungen att 

skicka femton ansökningar för att kallas till intervju endast tre gånger (Carlsson & Rooth 2006: 

66).  
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2.5 Inkomster före och efter året för namnbytet 
 

I en undersökning genomförd av integrationsverket har det samlats in data med hjälp av Patent- 

och Registreringsverket samt SCB för att ta reda på om utrikes föddas chanser till 

arbetsmöjligheter ökade efter ett namnbyte, i jämförelse med utrikes födda som inte hade bytt 

namn. Undersökningen baserades på urvalsgrupperna namnbytare och icke-namnbytare. 

Samtliga individer som deltog i undersökningen befann sig i åldrarna 30 till 32 årsgränsen. 

Resultaten visade tydligt att året innan det gjordes ett namnbyte, var inkomsterna för båda 

namnbytare och icke-namnbytare på ungefär samma nivå. Efter namnbytet hade skett, visade 

tabellen dock att namnbytare hade fått en positiv stigande årsinkomst i jämförelse med icke-

namnbytare. Skillnaderna fortsatte att växa, då inkomsterna blev avsevärt större cirka 4 år efter 

namnbytet i jämförelse med dem första åren (Integrationsverket 2006: 25-27). 

 

Tabell- De observerade årsinkomsternas utveckling för Namnbytare och Icke-
namnbytare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Integrationsverket 2006: 26) 

 

Figuren ovanför visar hur inkomsterna förändras före och efter namnbytet i jämförelse med 

individer som väljer att inte ändra sina namn. Individer som valt att göra ett namnbyte har 
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hamnat på år 0. Året före namnbytet har sätts till – 1, året innan till – 2, och så vidare. Året efter 

att namnbytet har skett sätts till 1, året därefter till 2 och så vidare, se figur 2 (Integrationsverket 

2006: 26). Tabellens koppling till ämnets undersökningsområde ter sig vara starkt eftersom de 

berörda punkterna är överensstämmande med invandrare som har valt att genomföra ett 

namnbyte i syfte av att lyckas i arbetslivet.  
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3. Teori  
 

I följande kapitel kommer studien att redovisa och tillämpa relevanta teoribildningar för 

undersökningen. Framtagna teoribildningar består av innehåll som kan tänkas generera en 

djupare förståelse hos läsaren för forskningsområdet, vilket denna studie avser med att 

undersöka. Teoridelarna valdes utifrån högst relevans som kan medföra bäst uppnåelig 

slutresultat för denna uppsats. I början av kapitlet kommer det att belysas om teorin ”Sociala 

fältet” skriven av Pierre Bourdieu, denna teori kommer även användas för att få en djupare 

förståelse för hur respondenternas vardagsperspektiv i arbetet har sett ut både före men främst 

efter att namnbytet har skett. Därefter kommer det att vara om Thomas Johanssons teorier om 

konstruktion- och mångfacettering av identitet, vilket kommer vara till hjälp för att förstå 

respondenternas identitetsskapande av sig själva efter att namnbytet har skett. Slutligen kommer 

kapitlet att avslutas med teorin om ”Den generaliserade andre” skriven av George Herbert 

Mead, som i sin tur riktar sig till att beröra respondenternas omgivning, i relation till vänner 

och familj. 

 

3.1 Sociala fältet 

 

Enligt den franska sociologen professorn Pierre Bourdieu refererad i Andersen & Kaspersen 

(2007: 272), betyder sociala fältet ”ett nätverk eller en konfiguration av objektiva relationer 

mellan positioner, som bestäms utifrån deras placering i förhållande till de aktiva kapitalformerna 

på fältet”. Det vill säga en ständig kamp mellan aktörer, för att bli erkänd inom ett viss fält. Fältet 

består av någonting som kallas för Doxa, vilket är specifika regler, värderingar och intressen. 

Detta förutsätter att alla aktörer som vill tillträda fältet eller redan befinner sig inom det, följer en 

viss ”naturlig” ordning som det går att erhålla inom området (Andersen & Kaspersen 2007: 272).  

 

Den abstrakta beskrivningen av teorin kan även ställas i en likhet med invandrare som genomfört 

ett namnbyte för att bli accepterad inom arbetsmarknaden. Likväl teorins beskrivning av sociala 

fältet som ett område där det sker en ständig kamp mellan aktörer för att bli erkänd inom ett visst 

fält, ställs invandrare mot samma svårigheter för att öka sina chanser för nya arbetsmöjligheter på 

den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt för invandrare att känna till Doxan, det vill säga 
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vilka specifika regler, värderingar och intressen som det finns hos dessa arbetsgivare. 

Vardagsperspektivet kan således utläsas som individens förhållande gentemot arbetsmarknaden. 

 

Dessa normer kan även i sin rättare bemärkelse kännas igen genom sina egenartade common 

sense-föreställningar om vad som är rätt eller respektive fel, det som är kvalificerande eller 

diskvalificerande, samt vad som är normalt eller onormalt för fältet. Fältets doxa består av 

självklara regler som bör följas av samtliga, däremot är reglerna inte alltid så synliga. Därför är 

det viktigt att alla aktörer inom det sociala fältet är medvetna om att reglerna existerar. 

(Andersen & Kaspersen 2007: 272). Kopplingen till studien kan vara huruvida ett namn kan 

upplevas vara normalt eller icke normalt.  

 

Enligt de etablerade inom fältet, är det inte alltid möjligt att bygga en fullständig tilltro för 

samtliga individer som vill tillträda in på fältet. Därför måste alla individer från början gå 

igenom en rekryteringsprocedur, detta för att se vilka aktörer som är tillräckligt kompetenta och 

legitima för fältet. Visiteringsproceduren kan antingen bestämma att acceptera eller neka 

individer från att komma in på sociala fältet (Andersen & Kaspersen 2007: 273). Nykomlingarna 

får inte heller ifrågasätta reglerna inom det sociala fältet på grund av att det kan påverka och 

begränsa deras framtida möjligheter inom fältet (Andersen & Kaspersen 2007: 272). I det här 

fallet kan visiteringsproceduren likställas med arbetsgivaren och dess makt att acceptera eller 

neka individer att komma in på arbetsmarknaden.  

 

3.2 Konstruktion- och mångfacettering av identitet 
 

Enligt socialpsykologin innefattar begreppet identitet individens egen roll ”självet och 

spegeljaget”. Begreppen beskrivs med hjälp av en fullkomlig överenstämmelse, likhet och ett sätt 

att leva upp till den identitet personen uppger att ha. I det moderna samhället är det allt svårare att 

identifiera sig själv till omgivningen, på grund av att identitet är väldigt svår att definiera och 

avgränsa. En möjlighet för människor att forma sina egna identiteter är genom sociala kriterier 

som exempelvis: klass, kön, etnicitet, nationalitet, status, personlighetstyp och begåvning. Ett 

faktum är att; trots detta avseende, är det fortfarande väldigt svårt att genom sociala och 

psykologiska kriterier fastställa individens identitet på ett enkelt och entydigt sätt. (Johansson 

1999: 167). Teorins relevans till studien bygger på individers svårigheter att förhålla sig till sin 
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vardag efter genomförandet av namnbytet. Ens vardag kan omfattas av familj, vänner och 

arbetsplatsen.  

 

Många individer kan drabbas av en otrygghet i form av upplevd ”kulturell och social 

hemlöshet”, i försök av att upprätthålla stabila distinktioner och identitetspositioner samt om 

individen lyckas förankra den egna identiteten i faktorer såsom yrke, lön och ålder, blir känslan 

av upplevd osäkerhet fortfarande kvarstående hos många individer. Vilket sker mest på grund av 

en stark drivkraft om ifrågasättande av individer som söker efter en autenticitet hos sig själva, 

om ”vem man egentligen är” bortom alla sociala preferenser (Johansson 1999: 168). Kopplingen 

till studien blir att komma till svars med hur invandrare som faktiskt valt att genomföra ett 

namnbyte hittar sin autenticitet, det vill säga att man fortfarande vet vem man egentligen är, trots 

att man ständigt ifrågasätts av sin omgivning.  

 

Enligt kulturteoretiskt orienterade diskussioner, behandlar begreppen öppenhet och formbarhet, 

viktiga delar av den samtida människans identitet. Kulturen innebär att individer skall kunna söka 

sig till olika typer av livsstilar. Med identitet skall individer kunna vara måna av att förhålla sig 

till olika flexibla miljöer, att kunna läsa av sin omgivning och på ett smidigt sätt kunna anpassa 

sig till nya förhållanden och krav. Förvisso kan detta ställa stora krav på individen, att kunna 

hantera pendlingen mellan den man framställer sig att vara och den personen man egentligen är 

utan att tappa tron på sig själv (Johansson 1999: 211). När det handlar om att hitta sin inre 

autenticitet kan även kulturella anpassningar vara en del av svårigheterna för invandrare som har 

genomfört ett namnbyte.  

 

Winnicot stärker detta påstående genom sitt antydande på att det aldrig finns en sann bild av en 

person eller någon ultimat sanning om en individs liv, men detta utesluter inte en diskussion om 

att människor ständigt pendlar mellan överdriven anpassning till omgivningens krav och ett 

sökande efter en egen genuin ståndpunkt (Johansson 1999: 211). 
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3.3 Den generaliserade andre 
 

Enligt den amerikanske sociologen George Herbert Mead, är ”den generaliserade andre”, en 

form av konstruktion i individens eget psyke. Det är en föreställning om vad andra människor 

kan tänkas förvänta sig av än själv i olika situationer. Rätteligen har ”den generaliserade 

andre” att göra med attityder som anses finnas i samhället, i sin stora helhet. Den har en 

central roll för individen och är viktig för skapandet av jaget (Ritzer 2009: 298). 

 

Att individers identitet till en stor del påverkas av biologiska faktorer, förtar inte det faktum att 

den även gestaltas genom sociala processer. Det vill säga att individer genom ett antagande som 

attityder hos andra och den sociala gruppen som de tillhör, kan via social aktivitet utveckla det 

fullständiga jaget. Att individen via ”den generaliserade andres” synvinkel gentemot sig själv, 

utvecklar jaget och inte endast tar hänsyn till vad denna själv tycker är viktigast och mest 

anpassningsbart i samhället (Ritzer 2009: 298). Viktigt för individen är att överta ”den 

generaliserade andres” roll, om gruppaktiviteten ska lyckas. Ifall förhållandet mellan individerna 

inom grupp skall fungera, är det förutsatt att den enskilde individen kan agera på ett sätt som är 

överensstämmande med den generaliserade andres attityder. Detta förstärks igenom Meads 

förklaring av att det är genom den generaliserade andre som gruppen inverkar på individernas 

beteende. Av den anledningen har det en stor betydelse hur andra människor ser på en och vad de 

tycker, för att lyckas bygga upp jaget. Det är viktigt att individen lever upp till gruppens 

förväntningar, i annat fall kan det resultera i att gruppen hyser besvikelse mot hen (Ritzer 2009: 

298-299). Detta kan även ställas i likhet med hur invandrarnas relation till omgivningen kan ha 

påverkats efter att ett namnbyte har skett. Vilka reaktioner det har skapat hos vänner och familj, 

gentemot individen som valt att ändra sitt namn för att undvika etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden.  
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4. Metod 

 
I följande kapitel kommer det att redogöras om grundtankarna bakom denna undersökning och 

hur hela arbetet har genomförts. Kapitlet kommer att förklara vilka metoder som har använts för 

att besvara studiens forskningsfråga. Det vill säga information om intervjuplatser, intervjuer, 

urval, material, tolkningar, metodkritik och så vidare. 

 

4.1 Intervjuer och urval 

 

Forskningsstudien bygger på en kvalitativ betoning då det genomfördes fem kvalitativa 

intervjuer med invandrare från Stockholmsområdet, varav samtliga respondenter hade ändrat 

sina namn från utländska till mer svenskklingande namn för att förbättra sina chanser till ökade 

arbetsmöjligheter. 

 

Med en kvalitativ intervjumetod fick respondenterna en större frihet och kunde ge mer utförliga 

svar till frågorna. Alla respondenter kontaktades i förväg och de informerades i god tid om 

tidpunkt och mötesplatser för samtliga intervjutillfällen (Aspers 2011: 140-150). Strax innan 

intervjuerna bjöds samtliga respondenter på kaffe eller te och fikabröd. I början av intervjun 

pratades det om vardagliga ämnen, vilket inte direkt berörde studien. Tanken var att lätta på 

stämningen, i syfte av att samtliga respondenter skulle känna sig bekväma strax innan 

intervjustart. Detta för att skapa en trevlig miljö, varav respondenterna skulle våga vara mer 

öppna och ärliga i sina svar. Alla intervjuer utgick ifrån en gemensam intervjuguide med ett antal 

intervjufrågor. Intervjufrågorna var strukturerade utifrån tematiska öppna och semi-strukturerad 

form (Aspers 2011: 140-143). 

 

Med semi-strukturerade intervjuer fanns det ett antal tydligt angivna frågor och det gick även att 

anpassa dem efter respondenterna. Det vill säga utifrån respondentens bakgrund, miljö och 

situation var det möjligt att modifiera och utveckla intervjufrågorna. Den tematisk öppna 

intervjun gjorde det möjligt för respondenterna att svara så öppet som möjligt på 

intervjufrågorna, vilket var lämpade för att undvika att begränsa respondenternas intervjusvar 

(Aspers 2011: 140-143). 
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Bekvämlighetsurval är en metod som används för att få ett strategiskt urval. Den första formen 

av bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer personer som råkar finnas nära till hands 

(Aspers 2011: 140). En annan speciell variant är snöbollsmetoden vilket denna studie även 

utgick ifrån. Den byggs exempelvis genom att en intervjuad person ställer frågan om denne 

känner eller kan rekommendera en annan respondent som är lämplig och villig för att bli 

intervjuad. På det sättet fortsätter studien tills den har fått tillräckligt många intervjuer. En 

liknelse som brukar beskriva metoden är att en snöboll som rullas i snön, bara växer och växer 

till slut blir det en stor boll som kan bli basen för en snögubbe (Trost 2010: 141). Genom 

snöbollsurvalet har det blivit möjligt för uppsatsen att hitta tillbörliga informanter för 

intervjuerna och minimera risken för att utvalda respondenters svar avviker sig från studiens 

uppsatta syfte som avses att undersöka. 

4.2 Enkla och raka frågor 

 

Det är viktigt som intervjuare att kunna ställa enkla och raka frågor. Stöd för detta kan ges utav 

en väl inarbetad intervjuguide. Strävan för intervjuare bör vara att ställa direkta frågor och 

undvika indirekta frågor, synnerligt vid känsliga ämnen (Trost 2010: 95). Dessa punkter fanns i 

åtanken vid utformandet av intervjufrågorna från den teoretiska referensramen som är grunden 

till analysen. 

4.3 Skall den intervjuade läsa utskrift och/eller tolkningar? 
 

Vid kvalitativa studier så kan missförstånd eller missuppfattningar klaras ut genom att de 

intervjuade läser igenom en utskrift av intervjun. Men med en väl förberedd och ostörd 

intervju så behöver man förmodligen inte oroa sig för det (Trost 2010: 112). 

 

I detta fall hade studien valt att ge de intervjuade en utskrift av intervjun endast om det 

tillfrågades. Om inte så skulle studien att endast genomföra intervjuerna enligt de väl planerade 

förberedelserna med förhoppningen om att avlägsna eventuella risker för missförstånd eller för 

missuppfattningar.  
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4.4 Deduktiv tillvägagångsätt 
 

Deduktiv är den vanligaste vetenskapliga metoden som utgår ifrån en teoretisk referensram, 

formulering av hypoteser som sedan skall testas mot verkligheten via observationer (Bryman 

2011:26). Referensramen kan bestå av teorier eller modeller som sedan skall bistå hypoteserna. 

Hypoteserna ska deduceras och sedan översättas till operationella termer, där olika företeelser 

skall vara möjliga att forska om (Bryman 2011: 26). 

 

Detta angreppssätt har följts i denna studie. Då referensramen bestod av tre teorier som har varit 

utgångspunkten till formuleringen av studiens forskningsbara företeelser. Formuleringen utav 

dessa har framställts i frågeställningen som kommer vara den centrala punkten genom studien. 

4.5 Subjekt & subjekt relation 

 

Vid tal om subjekt – subjektrelationer i intervjusammanhang behandlas det om de intervjuade och 

intervjuaren kan ställa sig på samma nivå. Den intervjuade är expert på sig själv medan 

intervjuaren är expert i sitt yrke och dessa två kan således inte stå på samma nivå (Trost 2010: 

91). Detta har varit ett förhållningssätt som har uppmärksammats under samtliga 

intervjutillfällen. 

4.6 Forskarrollen och forskaretik 

 

I skeendet av intervjuer och när det kommer till samlandet av information om en människas 

liv, är det inte alltid lätt att bevara en passiv ställning och ha rollen som en främling. Genom 

intervjuer kan forskarrollen förändras från att vara iakttagare till en känsloladdad stöttepelare 

för olika typer av berättelser. Lika väl kan det uppstå en vänskap genom intervjun mellan 

intervjuaren och informanten. Nackdelen med detta är att relationen blir obalanserad, då 

relationen blir ensidig i och med att det är enbart informanten som delar med sig av 

livsupplevelser. ( Ahrne & Svensson, 2011: 64) 

 

Respondenternas livsberättelser är både unika och personliga, det som personerna delar med sig 

står dem nära till hjärtat. Vilket kan kopplas till individer som har valt genomföra ett namnbyte 

att ändra en del av sin identitet för att kunna blända in i en större helhet, det vill säga samhället. 
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Exempelvis där personen i fråga delar med sig sina upplevelser om familj, erfarenheter från 

jobb, vänner och så vidare. 

 

Därför är det viktigt för individen som innehar forskarrollen att inte avbryta respondenternas 

berättelser, även om respondenterna utgår ifrån en händelse eller upplevelse som inte direkt 

berör själva ämnet. Det forskaren bör göra är att aktivt lyssna samt bekräfta att berättelserna är 

intressanta. (Ahrne & Svensson, 2011: 64) 

 

För att respondenterna skulle känna sig säkra var det viktigt för denna studie att utifrån en etisk 

aspekt erbjuda respondenterna ett informerat samtycke och anonymitet (bilaga 1), detta erbjöds 

innan intervjuerna. Personernas namn, kön och bostadsadress bör hemlighållas. För vissa 

människor är det inte en viktig bemärkelse huruvida ett namnbyte görs eller inte, medan för andra 

människor har det en stor betydelse och av den anledningen skall intervjun samt berättelserna 

kring ämnet därför anonymiseras (Ahrne & Svensson, 2011: 65).  

4.7 Behandling och analys av data 
 

När intervjuerna väl hade genomförts och berättelserna hade sagts, påbörjades en behandling 

och analysering av materialet. Det första steget som gjordes var transkribering, vilket skedde 

direkt efter intervjuerna då intrycken av svaren och berättelserna var som färskast. 

Inspelningarna av intervjuerna bearbetades, detta krävde en vis mängd tid och noggrannhet för 

att få fram potentiella frågor och problem som kan ha uppstått från intervjusituationen (Ahrne 

& Svensson, 2011: 66). 

 

I transkriberandet av materialet skedde det en redigering innan publiceringen, för att göra texten 

konkret och lätt att läsa. Genom oklara meningar och otydligheter kan texten bli ointressant och 

svårläst, samtidigt är det viktigt att genom redigering inte förändra eller påverka bilden av 

informantens självpresentation och berättelserna som presenterats (Ahrne & Svensson, 2011: 

66). Under behandlingen och analyserandet av respondenternas intervjusvar kodades materialet 

genom bland annat understrykningspenna och post-it lappar, för att lättare kunna gå tillbaka och 

överblicka de viktigaste delarna av materialet och koppla det till mina frågeställningar och 

studiens syfte.  
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4.8 Metodkritik 
 

Enligt Patrik Aspers är det viktigt för forskaren att kunna genomföra intervjuer med bas i 

förståelse. Detta ställer stora krav på forskaren och hur denne kan begripa sig på hur 

respondenten tänker i verkligheten, det vill säga att forskaren under intervjutillfället, i samtal med 

respondenten verkligen kan förstå sig på innebörden med svaret. Härmed måste forskaren 

undvika att sätta egna förutfattade meningar i respondenternas svar. Att forskaren endast tolkar 

intervjusvaren utifrån hur respondenterna själva förstår dem, att respondenternas svar inte 

blandas ihop med forskarens egna definitioner. Ifall detta misslyckas, kan forskaren istället 

riskera att ge en ofullständig bild av den verkliga sanningen (2011: 33-34). Detta ställde stora 

krav på denna studies intervjuer, då det inte alltid var så enkelt att förstå sig på hur dessa 

respondenters känslor tog sig i uttryckt. Med tanke på att det var ett väldigt känsligt ämne som 

denna studie avsåg med att studera, var det inte så enkelt att förberedda en intervjuguide med 

enkla och raka frågor. 

 

Delvis går det även att rikta generell makrokritik mot studiens egna kvalitativa ansats, detta på 

grund av att kvalitativa studier oftast brister på reliabilitet och validitet (Ryen 2004: 16-17). Med 

tanke på att respondenternas intervjusvar var väldigt subjektiva, det vill säga olika 

livserfarenheter, kan dessa uppfattningar och intervjusvar därför skilja sig markant från en person 

till annan. Av den anledningen kan det vara svårt att ha tillförlitlighet för mätningen, exempelvis 

om testet mäter det som den avser med att mäta och ifall utfallet av resultaten kan vara detsamma 

vid upprepade mätningar. Därför bör resultaten av denna studie tolkas med en viss försiktighet 

när den generaliseras till en större population. 

 

Alltså finns det en stor betydelse i att förstå begreppen validitet och reliabilitet, på ett delvis 

annorlunda sätt i studier med kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ 

inriktning. 

 

En annan kritik som är värt att lyfta fram är snöbollsurvalet i studien, vilket hade resulterat med 

att studien hade kunnat riskera att hamna i ett fält där intervjusvaren hade förblivit homogena 

och identiska med varandra. Däremot finns det positiva fördelar med bekvämlighetsurval då den 

även kan minska bortfallet av undersökningar. 
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Slutligen riktas det en särskilt kritik mot en av studiens intervjuer som genomfördes över 

telefonsamtal, på grund av brist på tid och resurser. Nackdelen med telefonintervjuer är att 

interaktionsmetoden ansikte-mot ansikte uteblir med respondenterna vilket leder till att det inte 

är möjligt för forskaren att kunna observera respondenternas fysiska kroppsspråk och 

ansiktsmimik under intervjuprocessen.  
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5. Resultat 

 

Detta kapitel inleder med att presentera bakgrundsfakta om samtliga respondenter. 

Intervjusvaren delas upp på tre olika teman, varav den första delen behandlar 

vardagserfarenheter före namnbytet och den andra delen behandlar vardagserfarenheter efter 

namnbytet. Slutligen kommer det tredje temat att undersöka omgivning och identitets påverkan 

på respondenterna. 

5.1 Presentation av respondenternas bakgrund 
 

5.1.1 Intervjuperson 1 
 

Den första intervjupersonen har kommit ifrån Turkiet och har bott i Sverige sedan sexton år 

tillbaka. Intervjupersonen bor ensam i Stockholmsområdet och valde att byta sitt förnamn när 

personen var 30 år gammal, vilket är ganska nyligen. 

 

5.1.2 Intervjuperson 2 
 

Den andra respondenten kommer ifrån Iran och är 28 år gammal. För 5 år sedan valde denne 

person att byta sitt förnamn. Respondenten bor i Stockholmsområdet.  

 

5.1.3 Intervjuperson 3 

 

Den tredje respondenten kommer ifrån Algeriet och har levt i Sverige sedan 9 år tillbaka, 

personen bor just nu i Stockholm och som 36 år gammal valde denna person att ändra både sitt 

för och efternamnet. 

 

5.1.4 Intervjuperson 4 
 

Den fjärde intervjupersonen hade sin härkomst ifrån Algeriet och har levt i Sverige cirka 17 år 

tillbaka. Personen valde att byta sitt förnamn när denna var 27 år gammal. Respondenten har även 

en bekantskap till respondent 3. 
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5.1.5 Intervjuperson 5 
 

Respondenten är 26 år gammal och kommer ifrån Irak. Hen har växt upp större delen av 

sitt liv i Sverige. Det vill säga att respondenten har fötts i Irak och har endast tillbringat 

sina första år där. 

 

5.2 Vardagserfarenheter före namnbytet 

 

Intervjuperson 1 berättade att hen var född och uppvuxen i Turkiet och flyttade till Sverige under 

2000-talet. Respondenten berättade att dennes föräldrar hade bott i Stockholm många år tillbaka. 

Föräldrarna hade kommit till Sverige som första generationens invandrare för att arbeta. 

 

”Tanken var att föräldrarna en dag skulle flytta tillbaka hem till Turkiet, ja, men, asså, det blev 

ju inte så. Jag kommer ihåg det som igår, att morsan en kväll ringde från Sverige och berätta 

att hon hade en nyhet för mig. Hon berättade att pappa hade beslutat om att de skulle stanna 

kvar i Sverige och att det var även dags för mig att flytta till Sverige”. 

 

Efter flytten till Sverige hade respondent 1 börjat på grundskolan i Stockholm, för att sedan 

fortsätta på gymnasium, vilket inte höll hela vägen, eftersom personen valde att hoppa av från 

studierna för att istället börja arbeta. Respondent 1 berättade att som en invandrare från förorten, 

fanns det vissa fördelar gällande chanser till arbetsmöjligheter, vilket var den starka solidariteten 

i förorten som gav chanser till arbetsmöjligheter via kontaktnätverket. Enligt respondent 1 var 

kontaktnätverket till en stor hjälp, då personen hade nästan i alla sina anställningar fått chansen 

via sina vänner eller bekanta. 

 

När respondent 1 fick svara på frågan om diskriminering på arbetsmarknaden hade det varit 

någonting som bekanta till denne hade talat om för hen att det existerar. Svarade 

intervjupersonen att: 

 

”Asså grejen är att, till en början brukade jag skratta åt andra invandrare som hela tiden skyllde 

på att de inte fick jobb på grund av etnisk diskriminering. Jag brukade säga till dem, kolla på 

mig, jag har alltid haft jobb, vill man hitta jobb så kan man göra det. Jag sa till dem att det bara 

var en ursäkt som de hade att komma med för att inte vilja arbeta. Men tills det en dag, slog mig 
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tanken om att jag själv endast hade fått jobb via kontakter och inte som vanligt rekrytering, trots 

att jag har sökt oändligt mycket jobb genom arbetsförmedlingen, du vet vad jag menar”. 

 

Utifrån citatet från respondent 1 kunde det förstås att hen efter en period hade börjat inse att 

denne aldrig hade fått jobb genom vanliga intervjuer, att det snarare var endast genom sina 

egna sociala kontakter. Vilket kan ha varit stadiet i respondentens liv som denna börjat 

upptäcka och inse att etnisk diskriminering på arbetsmarknaden möjligen existerade i högsta 

grad. 

 

Respondent 1 berättade när hen själv hade börjat söka jobb på egen hand, vilket var via 

platsannonser, blev det allt svårare att få ett arbete. Vidare berättade respondent 1 att det inte var 

förens senare i åldern som denna hade börjat ta livet allt mer seriöst och förstod att det var nu 

dags att ta ett ytterligare nytt kliv i arbetslivet. När arbetssökandet tog allt snabbare fart, började 

respondenten upptäcka att det inte var så enkelt att hitta ett nytt arbete, vilket hen tidigare hade 

trott att det inte var. Respondent 1 berättade att det inte var så enkelt att bli kallad till 

arbetsintervju, efter många försök av jobbansökan och få tal intervjuer, påstod respondenten att 

det aldrig resulterade i en anställning. 

 

När respondent 1 fick frågan om denne någonsin tidigare hade blivit diskriminerad på grund 

av sitt gamla utländska namn, svarade intervjupersonen: 

 

”Ja asså, hur ska jag säga, från början trodde jag inte att ett namn spelade större roll när 

man sökte jobb, hade tidigare hört att folk hade bytt sina namn för att få jobb lättare, men det 

var ju aldrig någonting jag hade kunnat tänka mig att göra, asså byta namn”. 

 

Intresseväckande med citatet var att respondenten till en början inte märkte av varken etnisk 

diskriminering eller direkt diskriminering på arbetsmarknaden. Mycket på grund av 

förutsättningar som denne haft via kontaktnätverk som har lyckats gynna dennes chanser till att få 

jobb. Efter en period insåg personen dock att samtliga arbeten som denne hade fått varit utanför 

det vanliga arbetssökande kanalerna, exempelvis arbetsförmedlingen och bemanningsföretag som 

knappt ens lett till några arbetsintervjuer. Vidare tyckte hen att intervjukallelserna varit väldigt få 
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för att ens få möjligheten till att visa sig tillräckligt kvalificerad. Hen upplevde att dennes namn 

var en alternativ motverkande kraft för att en få en intervjukallelse. 

 

Respondent 2 kommer ifrån Iran och är 28 år gammal. För 5 år sedan valde denne person att byta 

sitt förnamn. Respondenten bor i Stockholmsområdet och studerar till statsvetenskap samt 

arbetar på ett PR företag med marknadsföring. 

 

Respondent 2 berättade att denne inte hade stött på svårigheter på arbetsmarknaden. Att 

personen alltid varit sig själv och fått visa upp sig i sin bästa form. Enligt intervjuperson 2 

lägger arbetsgivaren inte tonvikt på etnisk bakgrund och den kultur som personen kommer ifrån. 

Det viktigaste för cheferna var att individen var en vettig person. Intervjuperson 2 utesluta dock 

inte att det kan ha uppstått situationer då någon kan ha lagt en nedlåtande kommentar under 

intervjutillfället, exempelvis en diskriminerande kommentar. 

 

När intervjuperson 2 fick frågan om diskriminering på arbetsmarknaden hade varit 

någonting som dennes bekanta skulle ha talat om att det existerar, svarade respondenten 

att: 

 

”Ja, jag hade ofta hört att det skulle vara mycket diskriminering. Jag hade dock inte sett det 

själv. Men jag hade hört mycket om det. Jag tror faktiskt inte att jag har blivit diskriminerad. 

Jag har alltid fått chansen att göra ett gott intryck”.  

 

Respondenten berättade genomgående att denne inte hade upplevt etnisk diskriminering eller 

direkt diskriminering på arbetsmarknaden. Personen poängterade också tydligt att dennes 

namnbyte inte hade något att göra med eventuell diskriminering vid arbetssökande gällande 

namn eller bakgrund.  

 

Respondent 3 började med att berätta en bakgrundsfakta: 

 

”Jag är född och uppvuxen i Algeriet i en stad som heter Blida, 2007 flyttade jag till Sverige. I 

början fann jag det väldigt svårt och följa med i den nya miljön som jag hade hamnat i. Började 

läsa på SFI och efter det blev det SAS. När jag blev klar med SAS började jag jobba på en 
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cafeteria, där jag fick dålig lön. Efter att ha jobbat på en cafeteria, fick jag en ny vilja och insåg 

att jag inte kunde jobba kvar under en chef som var så elak. Därför började jag söka flera andra 

jobb, men det gick inte som jag förväntade. Av alla jobb som jag sökte, var det ingen som hörde 

av sig tillbaka till mig. Mina 3 barn var små, för att kunna ge dem det som de vill ha måste jag 

ändra på min livssituation”. 

 

Efter att intervjuperson 3 hade delat med sig av sina tidigare livserfarenheter och upplevelser, 

fortsatte hen att berätta om andra motgångar som denne hade stött på före sitt namnbyte. 

 

”Tidigare hade jag problem med att få jobb. Med en familj var det tuffa perioder för mig, då 

jag hade det svårt att försörja min familj. Detta fick mig att må dåligt, därför var jag tvungen 

att nöja mig med vilket jobb som helst. Även om det var svart betalning”. 

 

När respondent 3 hade blivit klar med sin utbildning (VVS-montör), började hen att aktivt söka 

efter jobb. Men till sin förvåning med ett diplom gick det fortfarande inte hela vägen. 

Respondenten insåg att någonting inte stämde rätt till. Det hade gått ca sex månader och 

respondenten hade fortfarande inte fått en kallelse till en intervju. Då föreslogs respondentens 

bekanta om ett namnbyte, på grund av att det råder etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. 

 

För respondent 3 handlade det från början om att hen kände sig desperat efter att skaffa ett 

arbete för att försörja sin familj. Därefter började respondenten även inse att det inte skulle bli 

enklare efter att ha avslutat sin utbildning. Detta var någonting som förbryllade honom och efter 

ett samtal med omgivningen väckte det tankar om ett namnbyte. 

 

Respondent 4 kom till Sverige när denne var 10 år gammal, föräldrarna hade rymt från Algeriet 

då landet var mitt upp i ett inbördeskrig. Många av släktingarna hade avlidit, det var många 

oroligheter och familjen hade äntligen fått chansen att starta ett nytt liv. Med tanke på att 

respondent 4 hade kommit i tidig ålder till Sverige, växte hen upp med två kulturer, en svensk 

kultur och en algerisk kultur. Detta hade blivit en stor svårighet för respondenten under en längre 

tid, då hen inte behärskade det svenska språket tillräckligt bra och skulle samtidigt anpassa sig 

till en hel ny värld. Enligt respondent 4 tog det långt tid att vänja sig vid det nya skolsystemet, 

hen kände sig utanför och hade en känsla om denna inte passade in i det nya systemet. 
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Efter gymnasiet hade hen jobbat med olika jobb, bland annat på McDonalds, hemtjänst, lagerjobb 

och däckservice. Alla jobben hade respondent 4 fått via kontaktnätverk. Hen berättade att på 

grund av vad denna hade gått igenom i sitt tidigare liv, hade det varit svårt att anpassa sig till det 

svenska samhället och lära sig ett främmande språk. 

 

Till frågan om vilka svårigheter respondenten hade mött på arbetsmarknaden, svarade hen att: 

“ Om jag mött på svårigheter, kan säga så här. Alla jobb jag sökt på egen hand, har det aldrig 

gått så långt att jag blivit kallade till en intervju. Alla jobb jag haft under åren har varit via 

människor som jag känner”. 

 

Likväl svaret från intervjuperson 1 gick det även att hitta likheter i denna respondent, 

angående svårigheter med att hitta ett nytt jobb. Både respondenterna hade insett att nya 

arbetsmöjligheter skapades oftast genom sina egna sociala kontakter. 

 

Respondent 4 hade under sitt liv känt av en viss mängd rasism och diskriminering, för en ung 

kille i knappa tonåren som ännu inte lärt sig det svenska språket ordentligt kunde bemötandet av 

andra människor vara någorlunda svårt exempelvis i skolan där hen hade blivit utskrattad på 

grund av uttal och sitt långa namn. Respondent 4 berättade: 

 

”Under mina skolår blev jag alltid retad för mitt förnamn och efternamn, ingen av mina lärare 

kunde uttala varken mitt namn eller efternamn. Det var väldigt frustrerande och irriterande, en 

del gånger hamnade jag i tjafs med mina lärare. Jag menar efter flera år, borde en människa 

ha lärt sig att uttala mitt namn. Under alla mina år har mitt namn varit ett problem för mig, 

med ett långt förnamn och ett långt efternamn. Fast det som fick mig och byta namn var inte 

erfarenheter från skolan, utan det var alla jobb jag sökt till som aldrig lett någonstans”. 

 

Utifrån citatsvaret från respondent 4 var det uppenbart att etnisk diskriminering var någonting 

som denne hade stött på redan tidig i åldern. En generell tolkning av intervjusvaret är att det 

möjligtvis inte blev en chock för respondent 4 att första gången stötta på etnisk diskriminering 

på arbetsmarknaden, med tanke på att detta hade varit en känsla som denna redan tidigare hade 

känt till att det existerar.  
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Intervjuperson 5 föddes i Irak men när denne skulle börja skolan så bestämde sig familjen för 

att flytta till Sverige. Respondent 5 berättade: 

 

”Jag har arbetat sedan jag var 15 år gammal. Det började med ett jobb i landstinget som hade 

ett sommarprogram för elever som hade sommarlov, där de kunde arbeta under period för att få 

erfarenheter och få känna på hur det är att ha ett arbete med ansvar. Jag gillade det väldigt 

mycket, speciellt den delen med att ha ansvar och att kunna visa framfötterna. Därefter fick jag 

deltidsarbete på samma arbete som jag tidigare haft och jag trivdes väldigt mycket. Det hjälpte 

mig sedan att med hjälp av denna erfarenhet även få andra jobb. Det började med att jag bytte 

till McDonald’s där jag arbetade i kassan. Därefter fick jag arbete på butik och trivdes väldigt 

mycket. Sedan har jag mest haft arbeten där man har kundkontakt.” 

 

På frågan om respondent 5 haft kvalificerade arbeten så berättar hen att denne arbetar som 

konsult för närvarande. 

 

Vid frågan om respondenten någonsin mött på svårigheter när hen har sökt arbete, blir det ett 

ambivalent svar från dennes sida, då personen berättar: 

 

"Ja och nej. Det har varit enkelt att få arbeten där man kunnat ta sig fram genom att arbeta hårt 

och som mest handlat om att ha någon som är en arbetshäst. Sådana jobb har jag haft mycket av 

och det har inte alls varit några problem. Men sedan finns en annan sida av myntet. Jag har 

under tidigare perioder sökt mer kvalificerade arbeten som är kontorsrelaterade där man har på 

sig kostym och kavaj och hela köret, och sådana jobb har varit lite svårare att bli kallad till 

intervju för. Det tog mig ett tag att koppla vad det kunde bero på, men sedan efter samtal med 

mina vänner fick jag veta att de upplevt samma sak och vi alla kom till slutsatsen att det kunde ha 

berott på namnet." 

 

Respondent 5 berättade sedan om sina tidigare erfarenheter om indirekt diskriminering genom 

att inte bli kallad till intervjuer som varit mer kvalificerade jobb, fastän hen hade haft relevanta 

arbetslivserfarenheter. Respondenten berättade även att denne känt sig diskriminerad när hen 

senare fått veta att de personer som fått dessa positioner varit betydligt mindre kvalificerade än 

sig själv, i alla fall enligt dennes upplevelse av situationen. 
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Respondent 5 särskilde här mellan diskriminering för vanliga arbeten och mer kvalificerade 

kontorsjobb: 

 

“Jag har inte upplevt diskriminering för vanliga arbeten där man arbetar med restaurang, 

service eller kassa. Där har det varit i stort sett inga problem med att bli kallad till intervjuer 

och imponera på arbetsgivare. Men däremot har jag känt av en helt annan atmosfär när jag sökt 

kontorsjobb med goda utvecklingsmöjligheter. Då har det varit betydligt svalare intresse. Jag 

drog slutsatsen att det berodde på mitt namn." 

 

Respondent 5 berättade om att det var ett specifikt fall som fick denne att till slut ändra sitt namn. 

Det var en arbetsplats som var dennes drömjobb och respondenten fick reda på att det företaget 

hade en ledig tjänst som det söktes en ersättare till. Respondent 5 blev väldigt exalterad och sökte 

till tjänsten. Informanten förklarade till och med att dennes kompisar var helt övertygad om 

tjänsten var menat för hen. Men till respondentens stora förvåning blev hen inte ens kallad till 

intervjun. Däremot fick hen veta att en gammal kurskamrat hade fått arbetet, då personen var 

betydligt mindre kvalificerad för tjänsten och hade ett mer svenskklingande namn. Detta blev 

droppen för respondenten och bestämde sig till slut för att byta sitt namn. Respondent 5 kände 

inte någon som sedan tidigare hade ändrat sitt namn för att öka sina chanser till nya 

arbetsmöjligheter. 

 

Utifrån respondent 5:s intervjusvar gick det utläsa att denne aldrig känt svårigheter att få arbeten 

som denne kategoriserade som ”arbetshäst” yrken samtidigt denne hade haft en annorlunda 

upplevelse kring mer kvalificerade kontorsarbeten. Efter att ha blivit nekad till många intervjuer 

och inte ens fått svar från flertal sökta tjänster så började denne söka förklaringar genom samtal 

med sin omgivning. Där stärktes känslan av att denna börjat känna sig svartmålad på grund av 

sin bakgrund och sitt namn. 

5.3 Vardagserfarenheter efter namnbytet 

 

Respondent 1 berättade att det inte var ett specifikt fall som fick denna att ändra sitt namn till ett 

mer svenskklingande, att det snarare handlade om egen uppfattning om att dennes utländska 
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namn skulle ha varit ett hinder för att få chansen att komma på arbetsintervju. Det snarare 

handlade om ett eget antagande om att det skulle existera en etnisk diskriminering gentemot 

invandrarnamn på den svenska arbetsmarknaden. Enligt respondenten 1 hade genomförandet av 

namnbytet inneburit ett viktigt beslut som denne hade tagit. Trots att det efter namnbytet inte 

hade lett till stora jobbmöjligheter, ansåg respondent 1 att det fortfarande hade en positiv effekt, 

gällande jobbansökan, då det var allt fler arbetsgivare som hade börjat höra av sig tillbaka till 

denne. 

 

Respondent 2 förklarade att dennes namnbyte egentligen inte skedde på grund av etnisk 

diskriminering. Att namnbytet snarare skulle haft göra med att det skulle underlätta för andra att 

uttala dennes namn och att det skulle bli enklare över telefon att förklara för folk vad hen heter, 

exempelvis i kundservice. 

 

Respondent 2 uttryckte sig även att det kanske skulle göra det lite lättare att få vissa topp jobb i 

framtiden eftersom det skulle vara ett bevis på att denne är öppen för integration och att anpassa 

sig till det svenska systemet. Sådant tyckte respondenten inte var diskriminering, enligt denne 

tycktes det bara vara ett sätt att visa på att man är beredd att integrera sig och anpassa sig till det 

svenska systemet. 

 

Intresseväckande var det även att respondenten inte tyckte att det var diskriminerande med att 

andra individer som hade känt hen under en längre period, fortfarande inte kunde uttalade 

dennes namn på ett korrekt sätt. Vilket stärker komplexiteten kring definitionen av 

diskriminering.  

 

Till frågan om hur ett namnbyte skulle ha resulterat för respondent 2, sades det att: 

 

”Det blev först och främst enklare att förklara för folk vad jag heter och jag behövde inte 

repetera mig flera gånger och bokstavera. Det är nog det främsta bidraget. Sedan kanske det 

hjälpt i intervjuer och gett mig en chans att visa hur jag är som person, att jag typ är öppen för 

integration.” 
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Respondent 2 förklarade att ett namnbyte var viktigt eftersom det visar på att en individ är beredd 

att göra det som krävs för att anpassa sig och bli en del av det svenska samhället och systemet. 

Detta betyder enligt respondenten att man är öppen som person och att detta även visar på att 

individen är redo att anpassa sig efter företagets egna värderingar. I frågan om respondent 2 

någonsin hade känt ånger över sitt namnbyte, svarade respondenten att: 

 

”Nej faktiskt inte. Ett namnbyte till det nya landet där man befinner sig tycker jag inte är en grej 

att ångra sig över lika lite som man ångrar att man är i Sverige och inte i ens hemland”. 

 

Respondent 2 påstod att namnbytet skulle bevisa det som står i dennes CV, att respondenten 

tyckte att det svenska systemet är fantastiskt och att denne även var redo att ta till sig allt som 

krävs för att tillhöra den. 

 

Till frågan om namnbytet från det utländska namnet till ett mer svenskklingande skulle ha 

förverkligat dennes förväntningar på arbetsmarknaden, svarade respondenten: 

 

”Ja lite måste jag säga. Jag har blivit kallad till intervjuer på jobb som är väldigt 

kvalificerade. Dock kanske jag hade fått dem intervjuerna även om jag inte hade bytt namn det 

är svårt att veta sånt. Men jag vet att jag blivit kallad efter namnbytet”. 

 

Likväl som respondenten berättade genomgående att denne inte hade känt till eller upplevt 

etnisk diskriminering och indirekt diskriminering, gick det fortfarande utläsa av respondentens 

tidigare intervjusvar att namnbytet hade verkat i medvind vid arbetssökande, både i aspekter 

som att få komma på intervju men också till att få arbeten. 

 

Respondent 3 valde att genomföra ett namnbyte på grund av svårigheter för att få jobb då 

arbetslösheten gav intervjupersonen problem och hindrade denne från att försörja sin familj på ett 

sätt som hen hade velat. Men så fort namnbytet hade skett, skulle det enligt respondenten 

inneburit ökade chanser för arbetsmöjligheter på arbetsmarknaden. 
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Respondent 3 kände att namnbytet hade varit ett rätt beslut som denne hade fattat rent 

arbetsmässigt och att det var ett beslut som hen direkt inte ångrar. Namnbytet hade resulterat med 

att personen fått ett fast jobb och en stabil inkomst. 

 

Enligt respondent 4 hade hen redan som en ung individ från ett utomeuropeiskt land känt många 

typer av etnisk diskriminering och på grund av denna diskriminering känt behovet att genomföra 

namnbytet. Respondent 4 kände till även andra individer som hade genomfört namnbyten och att 

det hade resulterat positiv för deras del, gällande chanser till ökade arbetsmöjligheter på 

arbetsmarknaden. Namnbytet resulterade även positivt för respondent 4.  

 

Respondent 5 berättade att hen genast märkte en skillnad i intresset från arbetsgivare efter att 

namnbytet hade skett. Respondent 5 berättade: 

 

“Jag sökte många kvalificerade positioner och blev kallad till intervjuer för i stort sett de flesta 

jobb jag sökte. Det mottagande jag fick under intervjuerna var mycket mer kamratligt och varmt 

än det jag brukade få. De var mycket mer intresserade av mina personliga intressen. Det känns 

som att de såg mig på ett holistiskt sätt när jag hade bytt namn istället för att bara vara 

ytterligare en person de måste intervjua”. 

 

Respondenten berättade även om att dennes namnbyte, trots positiva resultat i arbetslivet, inte 

uppskattades av människor i dennes omgivning. Respondentens bekanta hade tyckt att hen var 

för svag och försvenskad. Trots detta hade respondenten fortfarande inte ångrat sig över sitt 

namnbyte. Respondent 5 var väldigt tydlig med att belysa att det hade skett en förbättring ur ett 

arbetssökande perspektiv, medan det utifrån reaktioner från omgivningen inte hade resulterat 

lika positivt. 

 

5.4 Omgivning och identitets påverkan 
 

Respondent 1 berättade om en upplevd motstridande känsla i förhållande till namnbytet, då det 

hade varit svårt att anpassa sig till olika typer av miljöer. När respondent 1 fick möjligheten att 

utveckla sitt svar, förklarade hen att det egna namnbytet hade medfört negativa effekter hos några 

av vännerna, trots att familjen hade stöttat intervjupersonens val av namnbyte hela tiden. Vidare 
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berättade respondent 1 att det fortfarande fanns några av vännerna som ännu tilltalade hen utifrån 

det gamla namnet, vilket var ett beteende hos vänner som respondenten själv inte hade valt att 

ifrågasätta. När respondent 1 svarade på frågan om hur viktigt det var för en individ att anpassa 

sig efter den omgivning som denna befinner sig i, exempelvis på arbetsplatsen, hemma eller ute 

med vänner, berättade respondenten att: 

 

”Om jag förstår frågan rätt, så ja, det är nog jätte viktigt. Regler är till för att följas, vill man 

att människor ska ha en bra bild av dig, måste man då följa dessa regler, särskilt om det är på 

jobbet eller hos familjen. Fast än om man vill det eller inte”. 

 

Respondent 1 berättade att det var viktigt att anpassa sig efter vad för typ av omgivning som man 

befinner sig i, detta för att skapa en bra bild av sig själv men också för att få sociala relationer att 

fungera ihop, exempelvis med vänner, familj och kollegor. Intervjupersonen förklarade att det 

inte alltid var möjligt att lyckas anpassa sig till olika omgivningar, att det förekommer varierande 

regler inom olika typer av miljöer och att det är utifrån dessa som individen intar en roll för hur 

den ska bete sig. Att det inte går att vara samma person på arbetsplatsen som den man är hemma. 

Utifrån respondentens utsaga kunde det kopplad till studien utläsas att omgivningen har en stor 

betydelse för hur man ska bete sig i olika miljöer och att det inte alltid var möjligt att lyckas 

anpassa sig till dessa. Med åtanke av att respondenten lägger stor vikt i att ha goda relationer 

med bland annat familj och vänner samt tycker det är viktigt att lyssna på vad omgivningen 

tycker, finns det då en stor risk för att respondenten skulle kunna påverkas negativt ifall dennes 

namnbyte inte skulle uppskattas av samtliga individer i dennes omgivning. 

 

Respondent 2 förklarade att det fanns en stor betydelse med att anpassa sig till olika miljöer. 

Vidare betonade respondenten att detta var en avgörande faktor för hur mycket en person kan 

komma överens med andra människor i ens omgivning. Respondenten tog även fram egna 

erfarenheter från detta; att en individ är på ett visst sätt med sina arbetskollegor och på ett annat 

sätt med sina vänner. Detta för att beskriva betydelsen som finns med att anpassa sig efter de 

personer människor socialt integrerar sig med. Enligt respondent 2 var det viktigt vad andra 

människor tycker om en själv, eftersom en bild av en individ är alltid baserad på ett beteende. 

Ifall man beter sig på ett föredömligt sätt, resulterar det alltid med en bra bild hos andra individer 
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om en själv. När man ställde frågan om vad andra människor i dennes omgivning hade tyckt om 

dennes namnbyte, svarade respondenten: 

 

”Ja asså, dem frågade mig varför och jag förklarade. Först tyckte de att det var onödigt men 

sedan när jag förklarade så förstod de det.” 

 

Enligt respondent 2 var det viktigt med daglig integrering av familj och vänner och därför borde 

individen se till att göra en ansträngning för att leva upp till vad andra människor förväntar av 

en. Detta kunde enligt respondenten vara att människor kan behöva hjälp med något eller att de 

tycker att man borde bete sig på ett visst sätt. Att individen hela tiden ska sträva efter att 

utvecklas och att göra bättre ifrån sig, i annat fall skulle det stagnera och resultera i något illa. 

 

Enligt respondent 2 beter sig en individ på annorlunda sätt gentemot vänner så som kollegor. 

Med kollegor så upprätthålls det ett formellt beteende då det inte kan pratas om vad som helst; 

medans det går att vara mer vardaglig och personlig med vänner och bekant. Respondenten 

berättade även att individer intar olika typer av identiteter, utifrån hur andra individer vill att man 

anpassar sig till den miljön man befinner sig i. Respondent 2 förklarade att individen formar en 

annan typ av identitet på arbetsplatsen i jämförelse med hur man är som person i privatlivet, 

eftersom individer oftast anpassar och beter sig på annorlunda sätt utifrån vart man befinner sig.  

 

Slutligen avslutade respondenten sina ord med att säga: 

 

”Jag tror det är naturligt att det finns olika konsekvenser beroende på miljö och beteende”. 

 

Enligt respondentens utsaga visade sig vara viktigt att individen hela tiden skulle sträva efter 

att utvecklas och att göra bättre ifrån sig i sociala relationer för att det inte skulle stagnera 

och resultera illa. Detta visade på att respondenten var redo för att göra allt som krävdes för 

att bli accepterad av samtliga miljöer som denna befinner sig inom då genomförandet av 

dennes namnbyte kan vara ett tydligt exempel för detta. 

 

Till frågan om respondent 3 någonsin tidigare hade anpassat sig till en annan miljö, utifrån vad 

andra individer hade förväntat av denne, blev svaret: 
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”Men jag har nu insett att det finns en förväntning av andra människor och av samhället, hur jag 

bör bete mig, hur jag pratar, hur jag ser ut, du vet vad jag menar. Mannen jag har aldrig 

anpassat mig, det här var första gången för att jag kände att det var det enda jag kunde göra. 

Annars brukar jag alltid vara mig själv”. 

 

Vidare berättade respondent 3 om andra konsekvenser av namnbytet, då denna berättade att: 

 

”När jag berättade det för pappa och mamma, kallade pappa mig för att vara en idiot 

 

(……) pappa: varför ska du ändra på den du är för att få ett jobb. Tänkte du inte på din familj 

och att föra namnet vidare. Aldrig i mitt liv har jag varit med om en arab som byter namn. Vad 

kommer dina farbröder säga om det här, min äldsta son byter namn för att människor ska 

tycka om dig”. 

 

Reaktionerna från omgivningen, främst från familjen, visade sig har varit väldigt negativt 

laddade kring respondentens namnbyte. Respondenten tycktes även ha upplevt stora splittrade 

förslitningar inom sin omgivning kring namnbytet. 

 

Trots detta svar från tredje respondentens fader, berättade informanten att ingen individ bör 

vara rädd för att genomföra ett namnbyte, att människor ska kunna vara sig själva vart dem än 

befinner sig och göra det som känns vara rätt. 

 

Respondent 3 tyckte att det var viktigt att anpassa sig efter andra miljöer för att andra människor 

inte skulle tycka illa om än. Enligt respondenten var ett exempel på det, den upplevda rädslan 

om vad andra människor hade kunnat säga, med det menas dåliga saker om en, saker som hade 

kunna förstöra för en individ både utanför och innanför jobbet. Respondent 3 berättade vidare att 

där hen kommer ifrån tas det fast vid religion och kultur, att individer respekterar och lyssnar på 

både äldre som yngre, att det är viktigt att behandla människor som man själv vill bli behandlad.  
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Intervjuperson 3 berättar: 

 

”Det är klart, för jag menar den jag är hemma är jag inte på jobbet. Den personen jag är mot 

mina föräldrar är jag inte mot mina syskon, olika typer av förhållanden kräver olika respekt. 

Beroende på vilken situation man befinner sig i, tror jag att man intar olika roller. På jobbet 

exempelvis pratar jag på ett annorlunda sätt, säger inte mannen till min chef. Utan jag försöker 

att prata så bra svenska som mjölig för att leva upp till det som förväntas av mig på 

arbetsplatsen. Sen jag kom till Sverige för första gången, kände jag att vart än man är ses man 

nästan som en främling. Nu när jag åker till Algeriet är jag turisten, typ utlänningen. Sen när 

jag är i Sverige är jag en blatte”. 

 

Respondent 3 känner igen omgivnings anpassning som görs i olika situationer mot olika 

individer sedan tidigare. Denne känner också en vilsenhet i sin identitet då denne känner sig 

varken hemma i Algeriet eller Sverige. 

 

Intervjuperson 4 berättade att:  

 

“Mitt namn gav mig problem redan i tidig ålder, kände inte att det skulle bli bättre. För att få ett 

bättre jobb fick jag känslan att jag måste byta mitt namn till något som är lättare att säga. Om 

jag hade fått bestämma hade jag inte ändrat namn från första början, det är komplicerat. Hade 

inte samhället sett ut så här, hade jag inte behövt byta namn och hamnat i bråk med mina 

föräldrar”. 

 

Respondent 4 betonar starkt de problem som dennes namn hade medfört redan i tidigt ålder och 

att hen gärna hade genomfört ett namnbyte mycket tidigare. Respondenten belyser dock att det 

var beklagligt att namnbytet i sin tur resulterade i försämrade förhållanden med omgivningen, 

främst med föräldrarna. 

 

Respondent 4 tyckte att ett namnbyte var en oviktig sak för många människor, att det var 

någonting utbytbart. Medan det för andra kunde vara en del av ens identitet, och att det kunde 

innebära att en bit av ens identitet kunde gå förlorad. 
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Enligt respondent 4 var den tuffaste följden av namnbytet att berätta det till sina föräldrar. 

Respondenten fortsätter att berätta vidare om sina föräldrars upplevda oro om att:  

 

”De blev jättesura och mamma började gråta och sa: Ditt namn fick du av din morfar innan han 

dog”. 

 

Utifrån citatsvaret som intervjuperson 4 gav kunde det förstås att den mest konsekventa 

följden av namnbytet hade varit reaktionerna från dennes omgivning, som i sin tur kan ha 

resulterat med påtryckningar för dennes identitet. 

 

Respondenten 5 berättade om sin besvikelse, och hur felaktigt denna tyckte att det var med 

individer som var tvungna att byta en del av sin identitet för att ta sig fram på den svenska 

arbetsmarknaden. 

 

Respondent 5 svarade: 

 

“Ens namn är liksom en del av ens kultur och arv. Jag tror inte att någon vill byta sitt namn för 

skojs skull. Man måste tjäna något på det och jag tror att många inser att de måste anpassa sig 

till det svenska systemet och kulturen genom att visa att de är öppna för det”. 

 

Till frågan om det var viktigt för respondent 5 vad andra människor tänkte och tycke om 

denne, blev svaret: 

 

“Jag tycker personligen inte att det är viktigt vad folk tycker om mig. Om någon inte gillar mig 

eller den jag är så förlorar jag inte sömn för det. Men om det betyder att jag inte får det jobb jag 

vill ha så blir det en annan femma”. 

 

Slutligen svarade respondent 5 på frågan om vilka konsekvenser som kunde uppstå för individer 

som anpassar sig i förhållande till olika typer av omgivningar. Respondent 5 svarade då ”att man 

är tvungen att säga upp en del av den man är, för att kunna lyckas med något annat. Att allting 

har ett pris och man måste vara beredd att betala priset för det man vill ha”. Respondent 5 

menade på att namnet är en del av ens egen identitet och att det inte är en lätt uppgift att 
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genomföra ett namnbyte, samtidigt ansåg denna att man ibland får offra en del av sig själv för att 

lyckas med något annat, i detta fall för att lyckas bättre på arbetsmarknaden. 
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6. Analys 
 

I analyskapitlet kommer respondenternas intervjusvar att kopplas till studiens tidigare forskning 

och vetenskapliga teorier, detta för att höja validiteten på undersökningen och slutresultatet. 

Återigen är det värt att påminna om studiens huvudämne, vilket var att använda urvalsgruppen 

arbetssökande invandrare som genomfört ett namnbyte för att förbättra sina chanser till bättre 

arbetsmöjligheter. Studien avsåg att undersöka gruppen arbetssökande invandrare som på grund 

av diskriminering bytt från utländskklingande namn till ett svenskklingande. Syftet med studien är 

att påvisa ifall berörda problematiken leder till att dessa individer blir utstötta av sin omgivning, 

utifrån bekanta och familjära perspektiv, samt vilka långsiktiga konsekvenser det skapar hos 

dennes identitet kopplad till både vardagen och omgivningens synvinkel. 

 

6.1 Respondenternas vardagserfarenheter före- och efter namnbytet 
 

I samtliga respondenters berättelser gick det att erhålla olika typer av anledningar bakom val av 

namnbytet. Enligt respondent 1 var erfarenheter om en etnisk diskriminering, före ett namnbyte, 

någonting som denne första gången upptäckt att det existerar när hen började söka arbete via 

rekryteringskanaler istället för kontaktnätverk. Respondent 3 upptäckte existensen av etnisk 

diskriminering för första gången när denne hade börjat söka jobb efter att ha blivit färdig med 

VVS-montör utbildningen. Respondent 3 till sin förvåning upptäckte att diplomen inte gav ett 

vidare resultat på arbetsmarknaden fram tills att denne valt genomföra ett namnbyte. Likväl 

svaret från respondent 3 hade även respondent 4 haft ett liknande problem före sitt namnbyte, då 

det nästan aldrig resulterade med ett nytt jobb, ifall respondenten inte använde sig av sitt 

kontaktnätverk. Respondent 5 svarade att etnisk diskriminering inte var någonting som denne 

hade upplevt att det existerar fram tills det var ett specifikt fall som fick denne att till slut ändra 

sitt namn. Respondent 5 berättade om sin första upplevelse av etnisk diskriminering när hen hade 

sökt till olika tjänster och senare fått reda på att de personer som fått dessa positioner varit 

betydligt mindre kvalificerade än sig själv. Utifrån samtliga intervjusvar var det endast 

respondent 2 som ansåg att namnbytet inte berodde på etnisk diskriminering, att det snarare 

skulle haft göra med att underlätta för andra att uttala dennes namn och att det skulle bli enklare 

över telefon att förklara för folk vad hen heter. 
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Den etniska diskrimineringen som många av dessa respondenter hade stött på för att komma in 

på arbetsmarknaden kan ställas i likhet med vad Pierre Bourdieu kallar för rekryteringsprocedur 

(Andersen & Kaspersen 2007: 273). Rekryteringsproceduren bestämmer vilka aktörer som är 

tillräckligt kompetenta och legitima för fältet. Den kan bestämma att acceptera eller neka 

individer från att komma in på sociala fältet. I det här fallet var rekryteringsproceduren en barriär 

för respondenterna före namnbytet, då deras före detta utländska namn varit ett hinder för de att 

komma in på svenska arbetsmarknaden. Enligt tidigare forskning av Integrationsverket kan detta 

även ha att göra med att arbetsgivaren oftast väljer att anställa individer som denne tror ha en 

bättre allmän kunskap om deras produktivitet, vilket för mestadels blir individer med svensk 

bakgrund som tillhör majoritetssamhället. Den bakgrunden manifesteras ofta av arbetsgivaren 

genom namn som inte är utländsk klingande, särskilt kopplad till länder från exempelvis Asien, 

Afrika med mera (Integrationsverket 2006: 9-10). 

 

Respondenternas upplevelser om att det före namnbytet skulle ha varit svårt att komma in på 

arbetsmarknaden får även stöd från en tidigare forskning av Carlsson och Rooth. Detta utifrån ett 

fältexperiment baserad på fiktiva arbetssökande grupper, varav en grupp med svenskklingande 

namn gentemot en annan grupp med utländskt klingande namn då båda arbetssökande grupperna 

sökte till samma utannonserade tjänster. Resultatet av fältexperimentet visade att personer med 

svenskaklingande namn hade nästan femtio procents högre sannolikhet att få komma på intervju 

jämfört med fiktiva ansökande med typiskt arabiska namn (Carlsson & Rooth 2006: 1-2). 

 

Vidare visade det sig att efter ett namnbyte hade genomförts kunde det innebära både positiva 

och negativa konsekvenser för dessa respondenter som hade valt att ändra sina namn för att öka 

sina chanser till möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Gemensamt för respondenterna 3, 

4 och 5 var det att namnbytet hade resulterat positivt för deras chanser till nya arbetsmöjligheter 

på arbetsmarknaden. Utifrån respondenterna 3, 4 och 5 kunde det även utläsas en upplevd 

positiv effekt efter genomförandet av namnbytet. Effekterna var i form av att det lett till fler 

arbetsmöjligheter som resulterat i trygga anställningar och fler kallelser till arbetsintervjuer. 

Respondent 5 upplevde till och med att mottagandet av arbetsgivare varit bättre i jämförelse med 

tidigare. Att respondenterna varit tvungna att anpassa sig till en viss naturlig ordning för att 

komma in på arbetsmarknaden visar sig ha en stark korrelation till teorin om Sociala Fältet som 

beskrivs vara förhållandet mellan aktörers ständiga kamp för att bli erkänd inom ett visst fält 
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(Andersen & Kaspersen 2007: 272). I detta fall framstår respondenterna som aktörerna som vill 

träda in på fältet som i denna omständighet är arbetsmarknaden. Sociala fältet består dessutom 

av egenartade common sense-föreställningar om vad som är rätt eller respektive fel, det som är 

kvalificerande eller diskvalificerande, samt vad som är normalt eller onormalt för fältet. I det här 

fallet har det varit arbetsgivarens förställningar om att anställa arbetssökande individer med 

svenskklingande namn. Problematiken ligger i att arbetsgivare genom ett namn på cv kan välja 

att eliminera bort invandrare före svenskfödda. Enligt tidigare forskning från Ahmed & 

Hammarstedt har detta att göra med att arbetsgivaren har förutfattade meningar om att 

arbetssökande invandrare skulle ha sämre kvalifikationer för arbetet (2010:91). 

 

Fältet har även det som kallas för doxa, vilket består av självklara regler som bör följas av 

samtliga, däremot är reglerna inte alltid så synliga. Därför är det viktigt att samtliga aktörer inom 

det sociala fältet är medvetna om att reglerna existerar (Andersen & Kaspersen 2007: 272). I det 

här fallet var det respondenternas val av namnbyte som har varit av en stor betydelse för dessa 

för att kunna anpassa sig själva efter svenska arbetsmarknaden, det vill säga genom val av 

namnbyte från utländskklingande till mer svenskklingande. På grund av att respondenterna kände 

till att det existerade en etnisk diskriminering av invandrare på svenska arbetsmarknaden. Det 

ges även stöd för dessa åsikter i en tidigare forskning från integrationsverkets empiriska studier 

som betonar att det finns starka och tydliga uppfattningar hos individer som har invandrat till 

Sverige. En uppfattning om att man genom byten av för- och efternamn kan skapa ökade chanser 

till arbetsmöjligheter (Integrationsverket 2006: 7-8). 

 

Däremot hade informanterna 1 och 2 en upplevelse som skiljde sig från resterande respondenter 

gällande hur det hade resulterat kring chanser till nya arbetsmöjligheter på arbetsmarknaden. 

Enligt respondent 1 hade genomförandet av namnbytet inte direkt lett till några stora 

jobbmöjligheter. Trots detta ansåg respondent 1 att genomförandet av namnbytet visat sig ha en 

positiv effekt, då fler arbetsgivare hade börjat höra av sig till denne till skillnad från tidigare. 

Respondent 2 hade efter namnbytet blivit kallad till fler intervjuer och känt att detta hade varit 

någonting hen själv förklarar som; medvind vid arbetssökande, men är dock kluven kring 

förklaringen av att detta endast skulle bero på genomförandet av namnbytet. 
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Att det för respondenterna 3, 4 och 5 skulle ha resulterat positivt för deras chanser till nya 

arbetsmöjligheter på arbetsmarknaden efter att namnbyte har skett, visar sig ha en stark 

korrelation enligt en tidigare forskning genomförd av Integrationsverket. Enligt denna 

undersökning visar det sig att året innan det genomförs ett namnbyte, är inkomsterna för både 

namnbytare och icke-namnbytare på ungefär samma nivå. Men så fort det genomförs ett 

namnbyte, visar tabellen att gruppen namnbytare får en positiv stigande årsinkomst i jämförelse 

med icke-namnbytare (Integrationsverket 2006: 25-27). 

6.2 Identitet 
 

Enligt socialpsykologin innefattar begreppet identitet individens egen roll ”självet och 

spegeljaget”. Begreppen beskrivs med hjälp av en fullkomlig överenstämmelse, likhet och ett 

sätt att leva upp till den identitet personen uppger att ha. I det moderna samhället är det allt 

svårare att identifiera sig själv till omgivningen, på grund av att identitet är väldigt svår att 

definiera och avgränsa (Johansson 1999: 167). Med parallella likheter till denna teori gick det 

även att upptäcka samma mönster i respondenternas berättelser. Likväl som respondenterna 

upplevde att ett val av namnbyte varit ett rätt beslut att ta, var det också oundvikligt att 

familjernas starka negativa reaktioner hade lämnat sina spår hos dessa respondenter.  

 

Enligt intervjuperson 1 handlade det exempelvis om en upplevd motstridande känsla i förhållande 

till namnbytet, då det hade varit svårt att anpassa sig till olika typer av miljöer. När respondent 1 

fick möjligheten att utveckla sitt svar, förklarade hen om att det egna namnbytet hade medfört 

negativa effekter hos några av vännerna, trots att familjen hade stöttat intervjupersonens val av 

namnbyte hela tiden.  

 

Utifrån svaret från respondent 3 kunde det utläsas att det hade varit svårt för denne att leva upp 

till sin identitet, detta på grund av att respondenten efter namnbytet tyckts ha upplevt stora 

splittrade förslitningar i familjen kring egna namnbytet. Det är även på grund av detta som 

respondenten kände sig olycklig inombords.  

 

Enligt respondent 4 var den tuffaste följden av namnbytet att berätta det till sina föräldrar. 

Respondenten betonade vidare om den upplevda oron över att föräldrarna hade blivit förkrossade 
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över dennes genomförande av ett namnbyte. Utifrån svaret från intervjuperson 4 kunde förstås att 

den mest konsekventa följden av namnbytet hade varit reaktionerna från dennes omgivning, som 

i sin tur kan ha resulterat med påtryckningar på dennes identitet.  

 

Följandevis var det även respondent 5 som menade att man var tvungen att säga upp en del av 

den man är för att kunna lyckas med någonting annat. Att allting har sitt pris och man var 

tvungen vara beredd att betala priset för det man vill ha. Att namnet var en del av ens egen 

identitet och att det inte är en lätt uppgift att genomföra ett namnbyte. Respondent 5 ansåg att 

man ibland tyvärr måste offra en del av sig själv för att lyckas med något annat, i detta fall då 

lyckas bättre på arbetsmarknaden 

 

Respondenternas upplevda vilsenhet i den egna identitet skapandet har en stark koppling till 

Johanssons teori om hur individer kan drabbas av en otrygghet i form av upplevd ”kulturell och 

social hemlöshet”, i försök av att upprätthålla stabila distinktioner och identitetspositioner. Detta 

handlar bland annat om hur individen kan lyckas förankra den egna identiteten genom faktorer 

såsom yrke, lön och ålder. Då känslan av upplevd osäkerhet är fortfarande kvarstående hos 

många av individer, i detta fall för respondenterna. Vilket sker mest på grund av en stark 

drivkraft om ifrågasättande av individer som söker efter en autenticitet hos sig själva, om ”vem 

man egentligen är” bortom alla sociala preferenser (1999: 168). Detta kan ställas i likhet med hur 

dessa respondenter har upplevt sin vardagssituation, att så väl som ett namnbyte kunde medföra 

ökade chanser till bättre arbetsmöjligheter, kunde det även betyda att människor i ens omgivning 

kunde ställa sig mot en själv. Johansson berättar även att individer skall kunna söka sig till olika 

typer av livsstilar. Med identitet skall individer kunna vara måna av att förhålla sig till olika 

flexibla miljöer och kunna läsa av sin omgivning samt på ett smidigt sätt kunna anpassa sig till 

nya förhållanden och krav. Förvisso kan detta ställa stora krav på individen, att kunna hantera 

pendlingen mellan den person som framställer sig att vara och den personen hen egentligen är, 

utan att tappa tron på sig själv (1999: 211). I detta fall hade respondenterna 1, 3, 4 och 5 i 

bekostnad av anpassningen till arbetslivet, genom val av namnbyten, möjligtvis ha kunnat riskera 

att förlora de sociala banden till sina familjer och vänner. 

 

Det var endast svaret från intervjuperson 2 som speglade ett helt annat perspektiv än de övriga 

respondenterna. Respondent 2 betonade att individer intar olika typer av identiteter, utifrån hur 
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andra individer vill att man anpassar sig till befintliga miljöer. Att individen får en speciell typ 

av identitet med jobbet eftersom man beter sig på ett visst sätt där och att det ges en annan typ av 

identitet på privatlivet eftersom personer beter sig på ett annat sätt där osv. Slutligen avslutar 

respondenten sina ord genom att säga: 

 

”Jag tror det är naturligt att det finns olika konsekvenser beroende på miljö och beteende”. 

 

Men att respondenten även förtydligar att genomförandet av namnbytet varken skulle ha 

påverkat dennes identitet eller relation till sin omgivning på ett negativt sätt. 

6.3 Omgivningen 

 

Trots denna problematik kring identitet som respondenterna befann sig i, hade samtliga 

intervjupersoner noggrant understrukit att det fortfarande var viktig att tänka på vad andra 

människor tänkte och förväntade av en själv. Enligt respondent 1 var det viktigt att anpassa sig 

efter vad för typ av miljö som man befinner sig i, detta för att skapa en bra bild av sig själv men 

också för att få sociala relationer att fungera ihop, exempelvis med vänner, familj och kollegor. 

Respondent 1 förklarade dock att det inte alltid var möjligt att lyckas anpassa sig till olika 

miljöer. Respondenten var medveten om att det förekommer varierande regler inom olika typer 

av miljöer och att det är utifrån dessa som man intar en roll för hur man ska bete sig. Enligt 

respondent 1 var ett tydligt exempel på detta, att det inte alltid går att vara samma person på 

arbetsplatsen som den personen man är hemma, vilket kunde ställa stora krav på en själv, på 

grund av att det för hen var viktigt att göra samtliga personer i dennes omgivning nöjda. Vilket 

blev svårt eftersom respondenten inte fick stöd från vännerna, efter att ha genomfört ett 

namnbyte.  

 

Vidare hade det även av respondent 3 tyckts vara av stor betydelse att anpassa sig efter andra 

miljöer för att andra människor inte skulle tycka illa om än. Enligt respondent 3 var ett tydligt 

exempel på det, den upplevda rädslan om vad andra människor hade kunnat säga om en själv. 

Respondent 4 förklarade att namnbytet hade resulterat i försämrade förhållanden med 

omgivningen främst med föräldrarna. Respondent 5 betonade till och med att dennes bekanta 

tyckt att hens genomförande av namnbyte varit ett tecken på svaghet och försvenskning. 



 55 

 

George Herbert Meads teori om den ”den generaliserade andre”, är ett verktyg för att analysera 

och förstå respondenternas förhållande till deras omgivningar, då teorin beskriver en form av 

konstruktion i individens eget psyke. ”Den generaliserade andre” är en föreställning av vad andra 

människor kan tänkas förvänta sig av än själv i olika situationer (Ritzer 2009: 298). Detta stärktes 

av respondent 2 som menade att det var viktigt att anpassa sig efter miljöer som en individ 

befinner sig i, detta för att skapa en bra bild av sig själv men också för att få sociala relationer att 

fungera ihop, exempelvis med vänner, familj och kollegor. Intervjuperson 2 påstod även att det 

inte alltid var möjligt att lyckas anpassa sig till olika miljöer och att detta kunde skapa 

svårigheter. 

 

Gemensamt för respondenterna 1, 3, 4 och 5 handlade det om svårigheten att anpassa sig 

samtidigt till olika typer av miljöer och att ständigt försöka uppfylla samtliga förväntningar från 

människor i ens omgivning. Detta kunde exempelvis vara förväntningar som hade skapats av 

chefer i arbetslivet eller vad vänner och familjer förväntade sig av en. Vilket ställer sig i likhet 

med Herbert Meads teori om individers identitet till en stor del påverkas av sociala processer. Att 

individen via ”den generaliserade andres” synvinkel gentemot sig själv, utvecklar jaget och inte 

endast tar hänsyn till vad denne själv tycker är viktigast i samhället. Och ifall förväntningarna 

inte kan uppfyllas kan detta resultera i att den gruppen individerna tillhör kan hysa besvikelse 

mot en själv (Ritzer 2009: 298). 
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7. Slutsats 

 

Slutsatsen av denna studie är att majoriteten av respondenterna som har intervjuats upplevt 

konsekvenserna av ett namnbyte från utländsk till ett mer svenskklingandenamn som besvärliga 

utifrån sin vardag och omgivning. Både respondenternas familjer och nära bekanta hade visat 

negativa reaktioner kring informanternas namnbyte. Många av respondenterna hade haft det svårt 

i familjerelationerna efter ett namnbyte samtidigt som det hade medfört ett positivt resultat i form 

av deras ökade chanser beträffande nya arbetsmöjligheter. 

 

Att invandrare byter namn på grund av etnisk diskriminering i svenska arbetslivet är en variabel, 

men hur dessa invandrare har mått efter ett namnbyte är en annan variabel. Denna studie är 

kanske inte tillräckligt omfattande för att belysa graden av psykisk välmående hos dessa 

invandrare, men det som kan tas med från detta studieresultat är att namnbyten kan bära med sig 

destruktiva följder så väl som positiva, för invandrarnas identitet, vardag och omgivning. 

Positiva faktorer som fastarbete och bra lön samt negativa effekter såsom att känna en besvikelse 

från familjer eller att inte kunna leva upp till bekantas förväntningar av en själv. 

 

Respondenter som hade valt att göra ett namnbyte, upplevde att deras livssituation hade lett till 

negativa reaktioner från familj, vänner och bekanta, på grund av påfrestning från samhället. 

Från början kände respondenterna att de inte hade blivit accepterade på arbetsmarknaden för 

den dem är, framtill att de till slut valde att ändra sina namn, i strävan efter att vara mer lik ett 

ideal som är mer acceptabelt enligt samhällets uppfattade strukturer, normer och regler. 
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8. Slutdiskussion 

 

Det pratas ofta om olika typer av diskrimineringar som sker på arbetsmarknaden och många 

väljer att ignorera det och fortsätter leva deras liv på det sättet de känner till. Medan andra 

väljer att göra någonting åt saken, vissa människor är beredda att göra allt som krävs för att bli 

accepterade. Andra tänker, varför ska jag ändra på den jag är för att lyckas i livet. 

 

Flera av respondenterna hade fått sina jobb via ett kontaktnätverk. Anställning eller kallelse till 

intervju skedde inte förrän personerna hade genomfört ett namnbyte. Detta kan skapa en 

uppfattning och tolkning om att personerna hade fått jobb via människor de redan kände eller var 

bekanta med, vilket var arbeten som många inte konkurrerade med. När det gällde de bättre 

jobben med högre lönen som dessa individer hade sökt till, var det då ingen som hörde av sig 

tillbaka. 

 

Invandrare som kommer till Sverige känner ett visst behov av att anpassa sig till det svenska 

samhället och bli accepterade, möjligtvis för att de inte blivit det i deras egna hemländer. 

Därför sker det ofta en påfrestning på deras psykiska hälsa, för att de ständigt känner att de 

måste anpassa sig till det svenska samhället och dess system. Av den anledningen var de till 

och med villiga att möta familjens negativa reaktion gentemot ett namnbyte, snarare än att bli 

utesluten från svenska samhället och dess sociala preferenser. 

 

Vad är ett namn och varför är det så viktigt att ett namn skall ha en avgörande roll huruvida man 

blir accepterad i det svenska samhället och lyckas inom den svenska arbetsmarknaden? Vissa av 

informanterna riskerade att hamna i konflikt med sina familjer och släktingar på grund av 

namnbytet som skulle öka deras chanser för att lyckas i livet. För respondent 3 och 4, framstod 

det tydligt att ett namn var viktigt inom deras kultur och att det är någonting som är känsloladdat 

och har en historia bakom sig och är som ett kulturarv. 

 

I detta fall visade sig att namnbytet hos majoriteten av respondenterna ändrade deras liv och gav 

positiva fördelar inom arbetsmarknaden, vilket var förunderligt. Med tanke på vad som brukas 

sägas” döm inte en bok efter omslaget”. Det personerna kände utifrån olika avseende, var att trots 
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fördelarna av namnbytet hade respondenterna riskerat att förlora en del av sina identiteter. 

Självklart dras det ingen generalisering om att denna typ av fördomar och diskriminering sker 

överallt i samhället. Samtidigt som det inte går att blunda för att sådana diskrimineringar kan ske 

i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Detta kan inte varit en lätt process och 

förändring för dessa individer, för att det inte är alla i deras omgivning som reagerat positivt 

kring namnbytet. 

 

Redan från tidig ålder har människor förväntningar som de skall leva upp till, allt ifrån 

förväntningar från samhället, från familj och vänner till skolan. Man har ständiga behov att 

leva upp till de krav och förväntningar som ställs från vår omgivning. Varje individ skall ha 

förmågan och ges chansen att anpassa sig och blända in i den nya miljön som hen hamnat i. 

 

I vissa fall sker denna anpassning på bekostnad av ens egen identitet och uppoffring av sociala 

relationer i sin omgivning. Men en människa skall inte behöva offra en del av sin identitet för att 

få jobb. Dessa personer bör istället bedömas efter kompetenser och erfarenheter. Det är 

personens kompetens som skall ha en avgörande roll i förhållande till en platstjänst inom ett 

företag eller jobb, om personen blir kallad till en intervju eller får ett jobb skall det inte 

bestämmas utifrån vilket namn personen har. 

 

Det är essentiellt att tänka på det förödande konsekvenser som kan ske, för de personer som 

väljer att byta sina namn för att bli accepterade och få chansen att visa på sin kompetens. Rent 

psykiskt kan det bli vilseledande för personer som gjort ett namnbyte, att ständigt hoppa från 

miljö till miljö baserat på olika normer, regler och sociala företeelser som råder inom de olika 

omgivningarna som exempelvis: jobb, familj, vänner med mera.  
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10. Bilaga 1 
 
 

  
Informerat samtycke 

 

- Härmed bekräftar jag den skriftliga- och muntliga informationen jag har fått om 
 
forskningsstudien. 
 
-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 
 
-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 
 
-Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och att 
 
insamlad data om mig förvaras och hanteras anonymt av studieansvariga. 

 
 
 
 
 
 

 
……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum Forskningspersonens namnteckning Namnförtydligande 
 
………………………………………………………………  
Forskningspersonens födelsedatum (år (fyra siffror), månad och dag) 

 

 
Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående forskningsperson samt 

erhållit forskningspersonens samtycke. Forskningspersonen har även fått en kopia av 

forskningspersonsinformationen. 

 
……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 
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11. Intervjuguide 

 

Tema 1- Bakgrund 

 

 Hur gammal är du?



 Berätta lite kortfattad om dina tidigare livserfarenheter? Detta kan exempelvis vara 

kopplat till studiebakgrund, arbetserfarenhet, livserfarenhet eller andra former av 

vardagssysselsättning.



 Vad har du för etniskt påbrå?
 

Tema 2- Vardags erfarenheter före- och efter namnbytet 

 

 Har du någonsin mött på svårigheter när du har sökt arbete? Vilka?



 Har diskriminering på arbetsmarknaden varit någonting som dina bekanta har talat om för 

dig att det existerar?


 På vilket sätt har du upplevt att du har blivit diskriminerad på grund av ditt gamla 

utländska namn?


 Var det ett specifikt fall som fick dig att byta ditt namn?



 Känner du till andra individer som har bytt namn för att öka sina chanser för 

arbetsmöjligheter?



 Hur resulterade ett namnbyte för dig?



 Vad tyckte människor i din omgivning om ditt namnbyte?



 Fick du några råd av dina bekanta kring ett namnbyte?



 Varför tror du att ett namnbyte kan vara viktigt när man söker arbete?



 Har du någonsin känt ånger över ditt namnbyte?



 Vilka föreställningar hade du när du valde att göra ett namnbyte?



 Har namnbytet av ditt utländska namn till ett mer svenskklingande namn 

förverkligat dina förväntningar på arbetsmarknaden?
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Tema 3- Omgivning och identitets påverkan 

 

 Hur viktigt tycker du att det är för en individ att anpassa sig efter den omgivning 

som man befinner sig i, exempelvis på arbetsplatsen, hemma eller ute med vänner?


 Kan du berätta dina egna erfarenheter om hur du tidigare har behövt anpassa dig 

efter olika typer av omgivningar?



• Tycker du att det är viktigt vad andra människor tänker och tycker om dig?

 Ifall ja, varför då? 

 

•  Upplever du att det är viktigt att leva upp till vad dina kollegor, vänner och familj 

förväntar av dig? Ifall ja, varför då?  

 

 Tycker du att din identitet, det vill säga din personlighet eller sätt att vara, kan uppfattas 

på olika sätt utifrån vem du umgås med? Detta kan exempelvis vara genom kollegor, 

vänner, familjemedlemmar? 

 

 Vilka konsekvenser kan uppstå när man anpassar sig i förhållande till olika typer av 

omgivningar? 

 

Tema 4- Avslutande reflektioner 
 

 Har du några avslutande reflektioner kring ämnet?


 Några andra frågor?
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