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ABSTRACT  

 
According to several studies immigrants today in general face more difficulties to enter the labor 

market than before. This also applies to educated immigrants who are the main focus of this thesis.  

Studies have shown that educated migrants have more difficulties of obtaining an adequate job than 

ethnic Swedes. Thousands of educated immigrants are forced to work in low skilled occupations to cope 

with their everyday lives. The reasons behind their lack of success on the Swedish labor market have 

been blamed on different kinds of obstacles.   

   This study wants to examine at least some of the obstacles that educated immigrants face on the labor 

market through some informants own personal reflections and experiences. The study is based 

on an inside perspective in which the different personal experiences and reflections of the 

various informants is of great importance.  The study is focused on how five educated immigrants 

describe their situation on the Swedish labor market. The aim is to investigate the informants 

'understanding of the difficulties they have to get a job that matches their skills. It also aims 

to discuss the structural barriers that respondents relate to when they describe their situation.     

The results of the interviews with the informants have been analyzed with the help of central concepts 

gained from the two sociologists, Erving Goffman and Pierre Bourdieu.  

   The results of my study have shown through the personal experiences of the informants that the 

difficulties they face on the labor market can be attributed to their lack of access to valuable social 

networks and to the various requirement profiles that exist from employers, often with a strong focus on 

a developed knowledge of the Swedish language. These two obstacles results in that the skilled migrants 

on the labor market have a relative disadvantage in comparison with ethnic Swedes in the search for the 

attractive jobs.  
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1.0 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
Någonting som uppmärksammats under en längre tid och som är denna uppsats forskningsområde är 

situationen för utbildade invandrare. Enligt en studie ifrån Högskoleverket så finns det idag ungefär 

trettio tusen arbetslösa eller ”fel sysselsatta” invandrade akademiker som bott i Sverige allt från fem år 

upp till i vissa fall nästan fyrtio år (Bjurling, 2004:7). Enligt samma rapport kan inte dessa invandrares 

svårigheter på arbetsmarknaden förklaras med eventuella skillnader i utbildningsnivå men trots det så 

har utrikesfödda akademiker i större utsträckning än etniska svenskar arbeten med lägre 

kvalifikationskrav och i andra branscher än de dem är utbildade inom, om de överhuvudtaget har något 

arbete (Ibid, 2004:7ff) Eftersom arbetsmarknaden kan sägas utgöra en av de mest centrala delarna i en 

vuxen människas liv i Sverige som i resten av världen är tillgången till ett adekvat arbete en inkörsport 

till samhället i stort. Olika former av lönearbeten utgör den dominerande sysselsättningsformen för 

vuxna och genererar direkt genom lön samt indirekt via olika former av socialförsäkringar en ekonomisk 

trygghet för många (Neergaard, 2006:9). Personer av utländsk bakgrund har idag som redan nämnt 

generellt en sämre position på arbetsmarknaden i jämförelse med etniska svenskar (Ibid, 2006:9).  

 

Utifrån ett historiskt perspektiv har invandrares situation på den svenska arbetsmarknaden sett olika ut. 

Under andra världskriget kom det många flyktingar till Sverige ifrån i huvudsak de nordiska länderna 

och Baltikum som ganska snart fick anställning i t ex tillverkningsindustrin och skogsbruket. (Lundh, 

2002:16, Ekberg m fl, 2004:185). Detta sammanföll med att det ifrån krigsslutet vid mitten av fyrtiotalet 

ända fram till sextiotalet rådde en relativ stor arbetskraftsbrist i landet vilket så småningom ledde fram 

till en gradvis liberalisering av invandringspolitiken som möjliggjorde för en större andel än förr att söka 

ett jobb i Sverige då restriktionerna slopades för allt fler (Lundh, 2002:16). De arbetskraftsinvandrare 

som anlände under femtio- och sextiotalet fick arbete direkt och arbetade förutom i hotell- och 

restaurangbranschen i stor utsträckning i industrierna där det rådde stor personalbrist (Lundh, 2002:28).    

År 1967 blev den svenska invandringspolitiken genom politiska beslut allt mer reglerad och restriktiv. 

Det system som hade rått dittills med fri arbetskraftsinvandring avskaffades och icke-nordiska 

medborgare blev tvungna att genomgå en så kallad arbetsmarknadsprövning för att eventuellt få igenom 

ett arbetstillstånd (Lundh, 2002:17, Århammar, 2004:30). Från mitten av sjuttiotalet och framåt har den 

utomnordiska arbetskraftsinvandringen reducerats till ett par hundra personer per år och istället ersatts 

av en rätt omfattande flykting- och anhöriginvandring från samma period ända in i våra dagar (Lundh, 
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2002:17, Lundh, 2005:55). Bakgrunden till förändringen var förutom det förändrade läget i industrin där 

man nått sin toppnivå, de stora internationella migrationsströmmarna som uppkom på grund av de olika 

konflikter, politisk förtryck och naturkatastrofer som än idag existerar (Århammar, 2004:38). En viktig 

förändring som inträffade var att Invandrarverket tog över mottagandet av de nyanlända invandrarna, 

någonting som tidigare varit arbetsförmedlingens uppgift (Lundh, 2005:56). Nittiotalets lågkonjunktur 

slog väldigt hårt mot landets generella sysselsättning men de som drabbades hårdast var de invandrare 

med ursprung i de utomnordiska länderna (Århammar, 2004:51). I takt med att invandringen som 

arbetsmarknaden har förändrats så har det även påverkat invandrarnas sysselsättningsgrad samt 

integration i samhället. Under sextiotalet kunde en nyanländ invandrare utan några egentliga svenska 

språkkunskaper och kännedom om den svenska kulturen eller arbetslivet omedelbart få anställning vid  

t ex någon fabrik och börja arbeta vid någon maskin eller vid ett löpande band (Lundh, 2002:38).  

Från sjuttiotalet genom perioden för lågkonjunkturen och framåt så har andelen av instegsjobb minskat 

samtidigt som arbetsmarknadens krav på invandrare ökat.  

 

Christer Lundh skriver att inom arbetsmarknadsekonomiska forskningen så är den så kallade 

humankapitalteorin den allmänt accepterade teoribildningen. Med detta menas att till exempel 

utbildning i sig betraktas som en investering som individen gör för att öka sin produktivitet som i sin tur 

leder till en ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden (Lundh, 2002:26).  Ändå så har, som nämnts i 

bakgrundens inledning, visat sig att även de invandrarna med akademisk utbildning fortfarande har 

svårigheter att slå in på arbetsmarknaden och tillförskaffa sig ett adekvat arbete.  År 2009 kom 

Statistiska centralbyrån ut med den senast tillgängliga statistiken över hur situationen faktiskt ser ut för 

utbildade invandrare. Syftet med undersökningen var att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för 

högutbildade utrikesfödda personer, de som enligt många är de bäst lämpade att tillförskaffa sig ett 

arbete. I SCB:s studie framkom det att enbart sjuttio procent av högutbildade utrikesfödda hade ett 

arbete som främsta sysselsättning och där motsvarande siffra för inrikesfödda var nittio procent (SCB, 

2009:9).  Arbetslösheten var även högst bland utbildade invandrare med ursprung i Asien och Afrika 

som även är de största utomnordiska grupperna i Sverige, samtidigt som en fjärdedel av respondenterna 

i studien hade sökt minst femton arbeten som överensstämde med deras utbildningsnivå utan att 

erbjudas en tjänst (Ibid, 2009:10). Ungefär fyrtiosex procent av de utlandsfödda akademikerna menade 

att de tyckte att det var svårt att hitta ett adekvat arbete medan motsvarande siffra för inrikesfödda var 

sexton procent (Ibid, 2009:12). Situationen för invandrare generellt har förändrats över tid på 

arbetsmarknaden där kraven har ökat samtidigt som det faktiskt finns utbildade invandrare som har svårt 

med att få ”rätt” jobb. Med det som grund har intresset för mitt studieområde växt fram.  
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Hur ser egentligen de utlandsfödda akademikerna själva på sin situation och vad har de för tankar kring 

det. I denna uppsats har jag ämnat att genom de beskrivningar och berättelserna som respondenterna 

delar med sig få en ökad kunskap och förståelse kring deras aktuella situation på arbetsmarknaden med 

hjälp av deras egna ord. Jag har valt att använda mig av några centrala begrepp ifrån sociologerna Pierre 

Bourdieu och Erving Goffman för att få en mer ökad förståelse för de erfarenheter och beskrivningar 

som mina respondenter delar med sig. Anledningen är att jag under en tid varit intresserad av de båda 

sociologerna och därför velat implementera deras begrepp i min egen studie då de har ansetts vara 

relevanta och användbara i analyserandet av det insamlande materialet.  

 

1.2 Syfte  
Den här studien handlar om hur fem personer med utländsk bakgrund och akademisk examen beskriver 

sin situation på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att undersöka informanternas förståelse av de 

svårigheter de har att få ett arbete som motsvarar deras kompetens. Syftet är även att diskutera de olika 

formerna av hinder som de intervjuade förhåller sig till när de beskriver sin situation.  Studien är baserat 

på ett inifrån perspektiv där de olika personliga upplevelserna och beskrivningarna som de olika 

respondenterna delar med sig är centrala. Min förhoppning är att studien skall fungera som komplement 

till existerande forskning om utbildade invandrares situation på den svenska arbetsmarknaden.  

 

1.3 Frågeställningar 
I min studie har jag valt två grundläggande frågeställningar som jag kommer att utgå ifrån; 

 

  ¤ Hur beskriver respondenten sin situation på den svenska arbetsmarknaden? 

   

  ¤ Vilka orsaker beskrivs som avgörande för den aktuella situationen? 
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1.4 Begreppsdefinition - Invandrare 

Begreppet invandrare och dess definition samt innebörd finns det olika åsikter om. Det finns många 

olika sätt att definiera vad en invandrare är och när någon slutar att vara det. Detta bekräftas av 

Migrationsverket där de i sin ordförklaring menar att det inte finns eller funnits någon vedertagen 

definition av begreppet. 1 Jag har trots detta gjort ett medvetet val i mitt definierande av detta 

mångsidiga begrepp.  I studien har jag utgått ifrån den definition som gjorts av Nationalencyklopedin 

eftersom den ansetts bäst överensstämma med min egen definition av en invandrare. Enligt denna 

definition ifrån Nationalencyklopedin är invandrare en individ som oavsett anledning flyttar från ett land 

till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt den svenska folkbokföringen skall det vara under 

minst ett kalenderår. 2 Enligt samma källa valdes begreppet invandrare i slutet av 1960-talet medvetet 

som ersättning för det mer negativt laddade och belastade benämningen utlänning. Fortsättningsvis i 

studien skall begreppet invandrare läsas som en person som invandrat till landet och ingenting annat.  

 

 

1.5 Disposition 

Den första delen av uppsatsen består av det inledande kapitlet som består av en bakgrund där 

invandrarnas situation på den svenska arbetsmarknaden presenteras. Därefter följer uppsatsens syfte och 

de grundläggande frågeställningarna som uppsatsen har som mål att besvara samt slutligen en 

begreppsdefinition där begreppet invandrare diskuteras lite kort.  

   Den andra delen av uppsatsen består av den teoretiska anknytningen som består av sociologerna Pierre 

Bourdieus och Erving Goffmans centrala begrepp. I den teoretiska anknytningen presenteras de olika 

centrala begreppen, definieras och görs relevanta för uppsatsen. Därefter följer en presentation av en del 

av den tidigare forskning som existerar samt varför den är relevant för undersökningen. Slutligen 

redovisas den valda metoden, urval och avgränsningar, de etiska förhållningssätten samt analysmetoden 

som återkopplar till den valda teorin.  

   Uppsatsens tredje och avslutande del behandlar resultatet av den genomförda undersökningen som 

därefter analyseras utifrån den valda teoretiska utgångspunkten som hämtats ifrån de centrala begrepp 

som valts ifrån sociologerna Pierre Bourdieu och Erving Goffman. Avslutningsvis följer en diskussion 

där det återkopplas till den valda tidigare forskningen samt lite avslutande reflektioner.  
 

 
1 http://www.migrationsverket.se/info/60.html#i [2012-01-19] 
2 http://www.ne.se/lang/invandrare    [2012-01-03] 

http://www.migrationsverket.se/info/60.html#i
http://www.ne.se/lang/invandrare
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2.0 TEORETISK ANKNYTNING 

I detta avsnitt redovisas studiens teoretiska anknytning där jag använt mig av sociologerna Pierre 

Bourdieus (habitus, kapital och fält) och Erving Goffmans (stigma) centrala begrepp. De valda 

begreppen används i studien för att utifrån ett sociologiskt perspektiv kunna tolka de svar som 

framkommer under intervjuerna med de olika respondenterna. Eftersom studien bygger på 

respondenternas beskrivningar av sina erfarenheter anses begreppen vara relevanta då de kommer 

begripliggöra det som respondenterna delar med sig och därmed en ökad förståelse av studiens resultat.  

 

2.1 Habitus 

Enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu så kan habitus definieras som olika typer av ärvda 

egenskaper och system som bidrar till en individs olika handlingar. Varje individ har ett system av olika 

typer av dispositioner som är formade av det egna kapitalarvet som i sin tur tillåter individen att handla, 

tänka men även orientera sig i den sociala verkligheten (Broady, 1998:16, Broady, 1991:225). Dessa 

olika system av dispositioner är ett direkt resultat av de olika sociala erfarenheter, kollektiva minnen, 

sätt att föra sig samt tankemönster som under tid, som Donald Broady menar, ristats in i individers 

kroppar och sinnen (Broady, 1991:225).  Donald Broady menar vidare i Kapitalbegreppet som 

sociologiskt verktyg (1998) att en människas habitus grundläggs genom de olika typer av vanor som hon 

tillförskaffat sig genom olika kontextuella miljöer som t ex familjen eller skolan som senare ofta 

fungerar som ett omedvetet handlingsmönster (Broady, 1998:16). Broady menar också att människors 

habitus relateras till själva sammansättningen hos den nedärvda eller förvärvade kapitalen. Människans 

habitus är formad av bestämda sociala betingelser där de olika kapitalarternas fördelning är av 

grundläggande betydelse (Broady, 1991:227). Bourdieus habitusteori vilar på tanken om att människors 

habitus formats av det liv som man levt dittills som i sin tur styr deras föreställningar och praktiker som 

bidrar till antingen att den sociala världen återskapas, eller ibland även förändras om rätt förutsättningar 

infinner sig (Broady, 1991:225). Habitus kan alltså tolkas som resultatet av ett förkroppsligande av de 

tillgängliga kapitalen där de olika utförda handlingar en individ utför i olika former av kontextuella 

miljöer, i grunden är sammanlänkade och påverkade av det förgångna. Begreppet blir därmed relevant 

för undersökningen eftersom det möjliggör en förståelse för hur de olika respondenternas agerar på 

arbetsmarknaden.  

 

2.2 Fält 
Ett fält skriver Donald Broady, existerar enligt Pierre Bourdieu när en avgränsad grupp människor eller 

agenter strider om något som är gemensamt för dem (Broady, 1991:266). Människor samlas i ett fält 
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kring någonting gemensamt som de tror på och som de anser är viktigt att strida om (Bourdieu, 

1993:16ff). Inom t ex modeskaparnas fält så är det en fråga om klädsmaken som står på spel, inom det 

litterära fältet så är det frågan om vad som är god litteratur och så vidare. Det som förenar alla 

inblandade är deras tro, croyance, om att striden är värt besväret, detta tänk förenar alla de stridande 

både nykomlingarna som de som redan intagit sin position inom fältet (Bourdieu, 1993:17). En 

människa eller institution kan enligt Pierre Bourdieu vara en del av flera olika fält där de gemensamma 

intressena för samman alla inblandade och varje individuell position är principiellt determinerad utifrån 

de kapitaltillgångar som finns att tillgå. Den egna positionen verkar i relation med de andra agenterna i 

det specifika fältet (Broady, 1991:270ff). Ett fält som är av intresse för studien är arbetsmarknaden där 

de olika respondenterna blir agenter som baserat på deras förvärvade kapital och habitus positionerar sig 

i förhållande till varandra på fältet. Det som för de samman är självfallet drivkraften efter ett arbete, i 

deras fall ett kvalificerat arbete som har en anknytning till deras utbildning detta i konkurrens med 

varandra och med etniska svenskar.  

 

2.3 Kapital 
Enligt Donald Broady är ungefärliga översättningar av Pierre Bourdieus term kapital vara värden, 

tillgångar och resurser. Dessa kan vara antingen av symbolisk natur eller av ekonomisk art (Broady, 

1998:6). De kapitalformer som är mest intressanta för min studie är det symboliska kapitalet som är en 

väldigt bred kapitalform och kort innefattar det som tillerkänns värde. Det kulturella kapitalet som enligt 

Donald Broady kan betraktas som en underavdelning till det mer vida symboliska kapitalet är även den 

av intresse (Broady, 1998). Med tanke på att studien fokuserar på utbildade invandrares situation på 

arbetsmarknaden är båda dessa kapitalformer intressanta utgångspunkter för att försöka skapa sig en 

förståelse av deras situation. Slutligen är även det sociala kapitalet och dess eventuella inverkan av 

intresse för studien.  

 

2.3.1 Symbolisk kapital 
Det symboliska kapitalet innefattar som tidigare nämnt allt det som anses vara av värde, det som av 

omgivningen erkänns som värdefullt. Det kan handla om människor, institutioner, examina eller titlar 

som har någon form av tilltro, aktning eller prestige över sig (Broady, 1998:6, Broady, 1991:169).  

Detta erkännande menar Donald Broady är ingen individuell angelägenhet utan vilar i grunden på olika 

gruppers trosföreställningar (Ibid, 1998:6). Det symboliska kapitalet skall i grunden ses som ett 

relationellt bundet begrepp. Med detta menar Donald Broady att olika former av symboliska tillgångar 

kan finnas överallt förutsatt att det finns en marknad för den sortens tillgångar, t ex kan det inom en viss 
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social krets vara att kunna bedöma och diskutera det lokala fotbollslaget som i sin tur kan leda till en 

förhöjd tillgång på symbolisk kapital. I andra sociala kretsar kan det handla om helt andra saker som den 

specifika gruppen av människor anser vara statusfyllt eller värdefullt. (Broady, 1998:6).  

 

2.3.2 Kulturellt kapital 
Examen ifrån respekterade läroanstalter, förtrogenhet med klassisk musik eller förmågan att uttrycka sig 

kultiverat i tal och skrift är den typ av tillgångar som Pierre Bourdieu sorterar under det kulturella 

kapitalet (Broady, 1998:6). För Pierre Bourdieu behandlar det kulturella kapitalet olika former av 

maktförhållanden som kan existera i ett samhälle. Som tidigare nämnt kan det kulturella kapitalet 

placeras som en underavdelning till det symboliska kapitalet. Symboliska tillgångar blir till kulturellt 

kapital om de tillerkänns mer värde än andra former av tillgängliga symboliska tillgångar av några eller 

alla grupper i ett samhälle (Broady, 1998:6ff, Broady, 1991). Ett kulturellt kapital som kan vara relevant 

för studien är behärskandet av det svenska språket. Språket kan betraktas som ett kulturellt kapital ifall 

man väljer att, som mig betrakta arbetsmarknaden som ett distinkt fält som tillerkänner dessa 

egenskaper ett värde.   

 

2.3.3 Socialt kapital 
Det sociala kapitalet avser de relationella tillgångar en individ har i form av släktrelationer, 

vänskapskrets och andra former av sociala nätverk (Broady, 1998:14). Det sociala kapitalet handlar 

alltså om olika former av förbindelser och utan tillgång till värdefulla sådana är det enligt Donald 

Broady långt ifrån säkert att en högt skattad examen leder till en högt uppsatt position (Ibid, 1998:14). 

Det sociala kapitalet kan inte och bör inte betraktas som en underavdelning till det symboliska kapitalet 

eftersom det till skillnad ifrån andra former av kapital låter sig inte lagras vare sig i materiella tillgångar, 

examina eller titlar. Det är som Donald Broady skriver oupplösligt förankrat med de olika former av 

band som förenar individerna i en specifik grupp med varandra (Broady, 1998:15). Det sociala kapitalet 

kan ofta vara den viktigaste kapitalformen eftersom den kan avgöra vilka av de andra kapitalarterna som 

ger utdelning. Med de rätta kontakterna är allt möjligt medan bristen på de samma försvårar situationen. 

Denna kapitalform är därför väldigt intressant att applicera på min undersökning då det är intressant att 

höra hur de olika respondenternas beskriver sina relationer eller brist på de samma har påverkan deras 

aktuella situation.  
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2.4 Stigma 
Ett av sociologen Erving Goffmans mest kända begrepp är stigma som har sitt ursprung hos grekerna 

och användes för att beteckna olika former av kroppsliga tecken som var avsedda att påvisa någonting 

ovanligt eller nedsättande i en individs moraliska status (Goffman, 2011:9). Erving Goffman menar att 

varje samhälle då som nu avgör vilka medel eller kriterium som kommer till användning för att dela upp 

människor i olika typer av kategorier. Enligt Erving Goffman så är det den sociala miljön som avgör 

kategoriseringen av människor och de sociala spelregler som existerar gör det möjligt för oss att i förväg 

determinera vilken sorts människor vi kommer att möta (Ibid, 2011:9). När en främling dyker upp är den 

första åsynen av honom tillräcklig för att vi, ofta på ett undermedvetet sätt, ska kunna kategorisera 

honom och fastställa vissa egenskaper som vi tillskriver personen, hans sociala identitet. Vi utgår sedan 

ifrån dessa första intryck och formar oss normativa förväntningar och slutligen till rena krav på personen 

(Goffman, 2011:10ff). Den karaktär som i detta fall majoriteten tillskriver främlingen via sina intryck 

blir individens virtuella, eller skenbara sociala identitet. De faktiska egenskaper som individen faktiskt 

visar sig vara förbunden med kallar Erving Goffman för den faktiska identiteten (Goffman, 2011:10).  

När personen befinner sig i majoritetens närvaro anses han inneha någon form av mindre önskvärd 

egenskap och genom detta begränsas främlingen i vårt medvetande från att vara en fullständig och 

vanligt individ till att vara helt utstött (Ibid, 2011:10ff). En person kan exkluderas ifrån den samhälleliga 

gemenskapen om han eller hon anses bära på någon form av stigma, utmärkande drag som inte alltid 

behöver vara fysiska, som karakteriserar eller anses vara karakteriserande för just den individ eller större 

gruppen. Det finns flertalet olika kategorier av stigman som kan användas av ”de normala”, ett av dem 

är det så kallade tribala stigmat som är sammanlänkad med ras, etnicitet och religion (Goffman, 

2011:12). Av den anledningen anses den vara den mest intressanta formen av stigma för min 

undersökning, då den går att applicera på invandrarnas underlägsna position i samhället i förhållande 

mot majoriteten. Det som är utmärkande för de olika formerna av stigman är att de medför att en individ 

som i vanliga fall skulle accepteras i det normala sociala samspelet anses bära på någon form av 

egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet. Detta leder till att de ”normala” bortser ifrån de anspråk 

på gemenskap som den stigmatiserade individens eller gruppens övriga egenskaper kunde ha motiverat 

(Ibid, 2011:12). När det uppstår en konflikt mellan den virtuella och den faktiska identiteten så 

avskärmas individen ifrån samhället och personen blir då stigmatiserad.  Den stigmatiserade kan själv 

betrakta sig som mänsklig, som normal, men de olika former av normer som de inkorporerar från 

samhället i stort gör att de åtminstone undermedvetet börjar ifrågasätta sig själva och deras egen 

normalitet (Goffman, 2011:24ff). Begreppet är relevant för undersökningen då den kan hjälpa mig att 

tolka respondenternas situation i samhället som på arbetsmarknaden och deras handlingar därefter.  
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3.0 TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt av studien redovisar jag en del av den tidigare forskning som existerar kring invandrare och deras situation 

på den svenska arbetsmarknaden. Forskningsområdet är omfattande och av den anledningen har enbart en mindre del av 

den tillgängliga forskningen kunnat presenteras. Den valda forskningen har valts eftersom den ansetts vara relevant för 

problemområdet och behandlar specifikt de delar som min egen studie ämnat undersöka. Den valda litteraturen har fungerat 

som komplement till den egna genomförda studien där återkoppling till den har skett i diskuterande av resultatet.   
 

Alireza Behtoui, forskare på Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings 

universitet, har skrivit studien Unequal Opportunities – The Impact of Social Capital and Recruitment 

Methods on Immigrants and their Children in the Swedish Labour Market (2006), som är en tredelad 

mindre studie i essäform som behandlar det sociala kapitalets och olika rekryteringsmetoders inverkan 

på individers möjligheter att lyckas på den svenska arbetsmarknaden (Behtoui, 2006:32). Forskaren har 

bl a använt sig av Pierre Bourdieus kapitalbegrepp i studien som fokuserar på förutsättningarna för 

invandrare, där han försöker komma fram till vilka grundläggande individuella karaktäristiska drag eller 

tillgångar som t ex utbildningsnivå, kön och ursprungsland ökar respektive förminskar möjligheten till 

förvärvande av det nödvändiga kapitalet för att lyckas. Studien försöker också besvara på vilket sätt 

olika grupper med en stigmatiserad social identitet påverkas i deras möjlighet att förvärva social kapital 

och på vilket sätt bristen på det samma påverkar deras situation på arbetsmarknaden. I studien så 

framhäver Alireza Behtoui med stöd ifrån studier av andra forskare att invandrares ekonomiska 

framgång samt arbetsmarknadsmässiga etablering i samhället är principiellt determinerad utifrån deras 

humankapital (Behtoui, 2006:29). Med humankapital menas allt ifrån utbildningsnivå till 

arbetslivserfarenhet och andra användbara resurser. Desto mer humankapital en invandrare har desto 

större chans har denna att få ett kvalificerat arbete (Behtoui, 2006:29ff). Samtidigt så menar han att de i 

utlandet förvärvade kunskaperna och meriterna som invandrarna har med sig till sitt nya hemland 

riskerar att väcka arbetsgivares misstänksamhet, dess relevans förminskas och därmed sker en direkt 

undervärdering av immigranten själv i arbetsgivarens ögon (Ibid, 2006:29). Ofta beror detta på i förväg 

förutfattade meningar som arbetsgivaren har om arbetssökande med invandrarbakgrund. Studien 

poängterar även att invandrare i större utsträckning än etniska svenskar, är inbäddade i sociala nätverk 

som begränsar deras förmåga att tillgodose sig de nödvändiga och värdefulla sociala kapitalen. Detta 

medför att de har svårare att konkurrera på lika villkor som etniska svenskar eftersom en del av 

rekryteringen sker genom informella kontaktnät. Avkastningen som resultat av tillgång till de 

nödvändiga kapitalen visar att det belönas med högre lön och mer adekvata arbeten (Behtoui, 2006:35). 

Med tanke på att studien fokuserar på betydelsen av det sociala kapitalet finner jag den relevant för min 

egen undersökning.  
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Fredrik Hertzberg, forskare och anställd vid Arbetslivsinstitutet har skrivit boken Gräsrotsbyråkrati och 

normativ svenskhet – Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad (2003) som 

var hans doktorsavhandling vid den etnologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans studie 

bygger på intervjuer med arbetsförmedlare och handlar i grunden om mötet mellan den offentliga 

byråkratin och det nya mångetniska samhället (Hertzberg, 2003).  Studien tar sin utgångspunkt i frågan 

kring hur de olika deltagande arbetsförmedlarna i studien förstår samt beskriver de olika former av 

hinder som personer med invandrarbakgrund, i detta fall med fokus på invandrarungdomar, möter på 

den svenska arbetsmarknaden (Ibid, 2003). Fredrik Hertzberg skriver i studiens inledande kapitel att 

fördelningen av anställningar på den svenska arbetsmarknaden inte nödvändigtvis styrs av en 

överenskommelse mellan arbetets krav på ena sidan och arbetskraftens utbildning och arbetserfarenhet 

på den andra. Han menar att en del personer har större förmåga än andra att dra nytta av sin utbildning. 

Avvikelsen ifrån den så kallade perfekta matchningen mellan utbudet och efterfråga är enligt Fredrik 

Hertzberg inte på något sätt slumpmässig (Hertzberg, 2003:3ff). Det finns enligt honom tydliga mönster 

i de olika bedömningar och sorterande processer som äger rum på den svenska arbetsmarknaden där det 

inte handlar om enbart vad den potentiella arbetskraften kan eller vilken utbildning de har utan det 

handlar lika mycket om vilka de är som individer (Ibid, 2003:3).  

   Enligt Fredrik Hertzberg hamnar inte vem som helst vart som helst utan olika former av sociala 

kategorier, roller och identiteter utgör påtagliga sorteringsinstrument som determinerar individens plats i 

arbetslivet och arbetsmarknaden (Hertzberg, 2003:4ff) I sina intervjuer med de olika arbetsförmedlarna 

diskuterade han med dem invandrarungdomars situation på arbetsmarknaden. Någonting som Fredrik 

Hertzberg reagerade på var arbetsförmedlarnas fokus på de olika former av hinder som enligt dem står i 

vägen för ungdomarnas arbetsmarknadsmässiga framgång istället för att betona de potentiella 

möjligheter som finns (Hertzberg, 2003:211). Genom de utförda intervjuerna med respondenterna 

uppmärksammades flertalet olika hinder som de menade var orsaken till invandrarungdomarnas i 

förhållande till etniska svenskar, sämre utgångsläge på arbetsmarknaden. Det som fram kom var att 

orsakerna bakom deras sämre möjligheter var bristen på förståelse kring olika sociala koder i arbetslivet, 

olika former av normer samt värderingar. Men det som lyftes fram och betonades extra mycket var 

bristande behärskning av det svenska språket (Hertzberg, 2003:177ff).  

    Även om Fredrik Hertzberg i sin studie mer fokuserar på situationen för invandrarungdomar på 

arbetsmarknaden anser jag att hans forskning skulle vara minst lika applicerbar på äldre invandrare och 

där av finner jag hans forskning intressant. Med tanke på att min studie syftar till att söka genom 

respondenternas egna beskrivningar svar på deras bristande förankring på arbetsmarknaden samt vilka 

former av hinder de mött blir hans studie än mer intressant för att se eventuella likheter med min egna.  
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Med Anders Neergaard som redaktör och med flertalet bidragande forskare däribland Fredrik Hertzberg 

och Alireza Behtoui skrevs den statliga rapporten På tröskeln till arbete – diskriminering, exkludering 

och underordning av personer med utländsk bakgrund (SOU 2006:60). I rapportens inledande 

bakgrunds del menar man att diskrimineringen på arbetsmarknaden i allmänhet och inom rekrytering i 

synnerhet är resultatet av en systematisk företeelse som är inbyggd i arbetsmarknadens normala 

funktionssätt (Neergaard, 2006). De olika aktörerna på arbetsmarknaden befinner sig i en form av 

institutionell miljö där till exempel etablerade regler och normer möjliggör för dem att diskriminera och 

ibland helt exkludera så kallade oönskade grupper (Neergaard, 2006). Enligt författarna i rapporten 

pågår en form av andrafiering av människor med ursprung i före detta europeiska kolonier och de ifrån 

muslimsk bakgrund vilket ger direkta konsekvenser på arbetsmarknadens sammansättning. De mer 

attraktiva arbetena reserveras för personer ifrån majoritetssamhället och därmed skapas ett fält där olika 

aktörer har makten över både fältets regler, resurser och tillgängligheten till de olika positionerna 

(Neergaard, 2006). Därmed menar de att det inte går att tala om någon meritokratisk arbetsmarknad där 

de olika individerna konkurrerar om jobben baserat på deras individuella erfarenheter och kunskaper. 

Istället handlar det om tillgång till olika former av nätverk som ökar möjligheterna till ett arbete. 

Personer med invandrarbakgrund som Anders Neergaard menar generellt saknar tillgång till denna form 

av nätverk diskrimineras och exkluderas därmed ifrån arbetsmarknaden och förhoppningen om ett  

arbete (Neergaard, 2006:9ff). Denna antologi är relevant för min studie eftersom den består av flertalet 

författare som alla bidrar med olika infallsvinklar kring problemet för invandrare på arbetsmarknaden. 

Inte alla delarna som finns med har känts relevanta eller applicerbara på min egen undersökning. En del 

av antologin som varit intressant är det femte avsnittet som författats av forskaren Alireza Behtoui som 

handlar om betydelsen av tillgång till nätverk och nätverksrekryteringen med fokus på skillnader mellan 

de infödda och invandrare. Den har varit intressant eftersom den på många sätt bekräftar den bild som 

många andra forskare har haft om betydelsen av ett utbyggt socialt nätverk i konkurrensen på 

arbetsmarknaden.  

 

Vid den Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet så bedrevs forskningsprojektet 

Invandrares utbildning – yrkeskarriärer och livsformer i ett geografiskt perspektiv för ett par år sedan. 

Som en del av projektet så utförde forskaren Linda Helgesson en kvalitativ studie vid namn 

Högutbildad, men diskvalificerad – Några invandrares röster om den svenska arbetsmarknaden och 

vägen dit (2000). Studien är av intresse för min egen undersökning eftersom den precis som min bygger 

på de olika respondenternas egna upplevelser och beskrivningar av sin aktuella situation på 

arbetsmarknaden. Linda Helgessons studie genomfördes i Umeå och omfattade skriftligt material i form 

av olika typer av projektbeskrivningar samt kvalitativa intervjuer med ett tiotal invandrare med 
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akademisk utbildning, olika personer ifrån kommun, företag samt handläggare ifrån arbetsförmedlingen. 

Linda Helgesson förklarar i studiens inledning att syftet var att finna förklaringar till varför högutbildade 

invandrare generellt har det svårare än högutbildade etniska svenskar att tillförskaffa sig kvalificerade 

arbeten som passar deras utbildning (Helgesson, 2000:3ff). Linda Helgesson ville genom de intervjuade 

respondenternas egna berättelser söka nya idéer och perspektiv som kan hjälpa till att belysa de olika 

former av svårigheter som invandrare möter i sin strävan efter ett kvalificerat arbete (Helgesson, 

2000:3). De olika personalrekryterare som varit med i studien framhåller att förutom den grundläggande 

kvalifikationen hos en arbetssökande för en utannonserad tjänst så värderas ofta den sociala 

kompetensen väldigt starkt av arbetsgivare vilket ibland kan leda till problem för arbetssökanden med 

invandrarbakgrund (Helgesson, 2000:27). En del respondenter som deltagit i studien menar att deras 

existerande kunskaper i det svenska språket ofta marginaliseras eftersom de inte anses vara tillräckligt 

utvecklade språkligt för att kunna utföra vissa typer av arbeten tillräckligt tillfredställande. Detta trots att 

de ofta enligt dem själva uttrycker sig på ett normalbegåvat och förståeligt sätt.  

   En del respondenter i Linda Helgessons studie har även betonat de skillnader som anses finnas mellan 

olika invandrargrupper och deras möjligheter till framgång på arbetsmarknaden (Helgesson, 2000:27ff).      

Eftersom en del arbeten förmedlas internt eller genom informella kontakter så har studien i likhet med t 

ex Alireza Behtouis tidigare nämnda studie även framfört betydelsen av socialt kapital och ett utvecklat 

socialt nätverk (Helgesson, 2000:55). Respondenterna talade om skillnader mellan olika 

invandrargrupper och deras möjligheter till jobb där invandrargrupper som har en längre historia i landet 

ofta har det lättare att integreras och lyckas på arbetsmarknaden.  Detta menar de eftersom existerande 

kontakter med personer ifrån samma bakgrund som bott i landet en längre tid ofta leder till en ökad 

möjlighet till arbete på grund av landsmännens sen tidigare etablering i samhället (Ibid, 2000:55).  De 

olika förklaringsmodeller som framkommer av det insamlade intervjumaterialet är att invandrare i 

genomsnitt har svårare att få ett kvalificerat jobb eftersom det finns reella skillnader mellan svenskar 

och invandrare. Dessa skillnader handlar bl a om språklig kompetens, kulturell skillnad och skillnader i 

fördelning samt tillgång till socialt kapital och ett utvecklat socialt nätverk.  Det handlar även om 

förekomsten av etnisk grundad diskriminering på arbetsmarknaden (Helgesson, 2000:58ff).   

 

I rapporten Rätt man på fel plats – en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som 

invandrat under 1990-talet (Ura 2001:5) skriven av Katarina Berggren och Abukar Omarsson på 

uppdrag av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) undersöks som framgår av studiens titel situationen för 

utbildade invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Författarna ville undersöka eventuella skillnader 

mellan etnisk svenska och invandrade akademikers situation på den svenska arbetsmarknaden för att på 

så sätt se eventuella skillnader såväl som likheter (Berggren & Omarsson, 2001) Studien bygger på en 
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rad enkätundersökningar som utfördes av Statistiska centralbyrån år 2000 med en rad olika respondenter 

alla i åldrarna tjugosex till fyrtiofem år med minst tre år av högskolestudier bakom sig (Ibid, 2001).  

Det resultat som framkom i studien var att det fanns påtagliga skillnader mellan de båda grupperna. 

Skillnaderna var märkbara t ex när det gällde den generella sysselsättningsnivån mellan akademiker 

födda utomlands och de infödda men även i vilken utsträckning personerna arbetade med kvalificerade 

respektive okvalificerade arbeten (Berggren & Omarsson, 2001:3). Resultatet i deras undersökning 

visade även att möjligheten till ett kvalificerat arbete på arbetsmarknaden determinerades av flertalet 

olika faktorer; den utlandsföddes födelseregion, utbildningsland (Sverige/annat land) samt värderingen 

av den eventuella utländska utbildningen (Ibid, 2001:3ff). När det kom till statistiska skillnader mellan 

gruppen invandrarakademiker och svenska fanns det en påtaglig skillnad. Enbart fyrtio procent av de 

utlandsfödda akademikerna hade ett kvalificerat arbete medan siffran för de infödda låg på närmare 

nittio procent (Berggren & Omarsson, 2001:15ff). Studien och dess resultat är intressant för min 

undersökning eftersom det bygger på statistisk data som visar på skillnader när det gäller 

arbetsmarknadsmässig framgång för akademiker beroende på deras etniska bakgrund. Med tanke på att 

min undersökning handlar om invandrar akademiker anser jag att studien därför blir relevant.  
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4.0 METOD  
I detta avsnitt redovisar jag uppsatsens val av metodisk tillvägagångssätt, etiska förhållningssätt, 

urvalskriterier och avgränsning samt studiens analysmetod och datainsamling. 

 

4.1  Val av metod 
För att på bästa tänkbara sätt försöka uppnå studiens syfte och besvara de frågeställningar som jag valt 

att utgå ifrån så föll det metodiska valet på den kvalitativa metoden i form av intervjuer. Studien skulle 

absolut kunna göras mycket större och utföras utifrån en mer kvantitativ metodik där man bl. a 

inkorporerar enkätundersökningar för att få en mer generaliserande bild. Eftersom detta aldrig har varit 

syftet med studien har det inte varit aktuellt. Denna studie har velat, som förklarat i syftesdelen fokusera 

mer på hur en mindre grupp av utbildade invandrare själva ser på sin egna upplevda situation och med 

egna ord beskriva det samma. I studien har jag använt mig av fallstudier eftersom jag varit intresserad av 

respondenternas egen redogörelse för sina föreställningar samt uppfattningar om sin aktuella situation. 

Författaren Runa Patel menar att fallstudier är bra vid mindre undersökningar eftersom de har som 

initialläge att försöka illustrera ett helhetsperspektiv inom ett mindre avgränsat ämne eller inom en 

mindre grupp av människor (Patel, 2003:54).  Detta anser jag passa väldigt bra med studiens syfte. Med 

denna utgångspunkt tillsammans med de valda centrala teoretiska begreppen som jag ämnat använda i 

den analytiska delen av uppsatsen, har förhoppningen varit att de svar och förklaringar som de olika 

respondenterna delgivit under intervjuerna skall hjälpa mig att få en mer enhetlig bild och förståelse för 

deras upplevelser av sin aktuella situation.   
 

4.2  Intervjuer som metod 
Eftersom studien som redan nämnt varit intresserad av respondenternas egna beskrivna värld och hur de 

själva uppfattar sin rådande situation har den kvalitativa metoden i form av intervjuer känts som det 

mest praktiska sättet att samla in den nödvändiga informationen. Som Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2006) är den kvalitativa 

forskningsintervjun ett sätt för forskaren att förstå den upplevda världen utifrån respondenternas 

synvinkel och försöka utveckla en mening ur deras erfarenheter (Kvale, 2009:17). Kvale använder sig av 

metaforer för att beskriva intervjuaren som en slags malmletare och kunskapen som själva malmen. 

Kunskapen som finns gömd hos respondenten väntar på att få bli upptäckt av intervjuaren som bringar 

fram det i dagsljuset. Genom olika analysmetoder, eller procedurer så skiljer forskaren ut objektiva fakta 

och väsentliga meningar (Kvale, 2009:64). För att på bästa sätt möjliggöra varje enskild respondents 
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möjlighet att delge sina uppfattningar och upplevelser så har varje intervju skett enskilt. En 

gruppintervju kändes inte som aktuell, eftersom det kunde leda till att några eller någon av 

respondenterna inte fick möjlighet att svara på de frågor som ställdes. Genom att varje respondent 

intervjuades enskilt så gavs de en möjlighet att fritt uttrycka sig utan någon utomstående påverkan 

samtidigt som det antagligen kändes mer behagligt för den enskilde respondenten.  

 

4.3  Intervjuguide 
Under intervjuerna användes semistrukturerade intervjufrågor där de var uppdelade i olika teman för 

tillsammans forma en helhetsbild av respondenten. Valet föll på semistrukturerade intervjufrågor 

eftersom jag dels velat ha en struktur och försöka få med de delar som jag velat ha med i diskussionen 

men samtidigt möjliggöra för respondenten att fritt kunna samtala kring det aktuella ämnet. Den 

halvstrukturerade forskningsintervjun har som uttalat mål att erhålla beskrivningar för respondentens 

livsvärld i syfte att sedan tolka innebörden av de beskrivna fenomenen (Kvale, 2009:19). För mig som 

forskare möjliggjordes med en semistrukturerad intervjumall en större flexibilitet som kunde vara 

användbar under själva intervjun beroende på hur själva samtalet utvecklade sig, eftersom jag då hade 

möjlighet att ställa följdfrågor (Aspers, 2007:137). De olika teman eller delar som ansågs väsentliga att 

få med för att fullfölja syftet med undersökningen var; 

 

  ¤ respondentens bakgrund: här är det intressant att få ta del av information som rör 

     rent personliga frågor som ålder, ursprung, familjesituation, tidpunkt för invandring etc. 

  ¤ respondentens utbildning: här är det intressant att få ta del av information som rör  

     utbildning, vilka grundläggande orsaker som låg bakom valet att utbilda sig och vad det  

                        är man utbildat sig till. Det är även av intresse att veta om respondenten har verkat inom 

    det område/bransch som man är utbildat inom. Om man eventuellt kompletterat etc 

  ¤ respondentens situation: här är det intressant att veta hur respondenten upplever sin 

     nuvarande situation som utbildad invandrare på arbetsmarknaden. Det är även intressant 

    att höra om någon eventuell nuvarande anställning samt hur respondenten ser på sina     

   framtidsutsikter som utbildad invandrare.   

 

De olika teman som valdes var tänkta att försöka få med all den väsentliga information som kunde  

vara nödvändig för att få ett helhetsperspektiv på hur de olika respondenterna upplevde sin nuvarande 

situation i Sverige. Det blev intressant att urskilja eventuella likheter men även skillnader. 
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4.4  Avgränsning och urval 
På grund av den relativt korta tid som studien skulle verkställas under så fick jag avgränsa mig till en 

specifik grupp av individer för att på så sätt möjliggöra själva undersökningen. Studien skulle kunna 

breddas och täcka en större variation av människor med t ex olika utbildningsnivåer men det skulle inte 

finnas tillräckligt med tid för att verkställa den på ett tillfredställande sätt. Som nämnt i studiens syfte så 

har jag istället fokuserat på en viss grupp och i detta fall undersökt hur invandrare med akademisk 

utbildning beskriver sin rådande situation i det svenska samhället i allmänhet och i synnerhet på 

arbetsmarknaden. Eftersom studien enbart har med utbildade invandrare som har haft det svårt på den 

svenska arbetsmarknaden och därmed utestängt de invandrare som faktiskt lyckats att finna adekvata 

arbeten som passar deras respektive utbildning så har detta självfallet återspeglats i studiens resultat, 

vilket jag är helt medveten om. Risken för att studien därmed hjälper till att reproducera en negativ bild 

av situationen är därför något förhöjd men det har inte varit något egentligt syfte eller målsättning. Det 

som studien däremot velat åstadkomma är att genom respondenternas egna beskrivningar och 

erfarenheter få en ökad förståelse till varför en del invandrare med akademisk utbildning inte har lyckats 

lika bra. Inför själva undersökningen så lades därför några grundläggande kriterier som jag eftersökte 

hos en respondent, detta för att underlätta arbetet. De grundläggande kriterierna var; 

   

  ¤ Person av utländsk härkomst 

  ¤ Akademisk utbildning ifrån hemlandet; om personen kompletterat sin utländska 

    högskole utbildning i Sverige gör det inte person diskvalificerad för deltagande i studien. 

  ¤ Invandrat till Sverige senast 2004; den huvudsakligen anledningen till varför 

   jag sökte efter respondenter med åtminstone sju års vistelse i landet är eftersom det enligt 

   vissa studier visat att det tar ungefär sju år för en invandrare att etablera sig i samhället. 2 

  ¤ Arbetar med något annat än det man är utbildad till eller arbetssökande    
 
Det har ifrån början varit ett uttalat mål att försöka få med ungefär lika många kvinnor som män, men 

det har tyvärr av olika anledningar visat sig vara svårt att uppnå. De respondenter som valdes ut till 

studien har valts ut utifrån de ovan uppsatta kriterierna. Av de fem respondenter som valts ut till 

intervjuer så är fyra män medan enbart en respondent är kvinna. Två av de fem intervjuade 

respondenterna arbetar som taxichaufförer, en är för tillfället arbetslös, en arbetar inom kollektivtrafiken  

som busschaufför medan den siste de senaste åren haft flertalet anställningar inom olika yrkesområden  

 
2  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=4358129           [2012-01-03] 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=4358129
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men jobbar för tillfället som resurs på en skola. Personerna valdes utifrån dels ett intresse ifrån deras 

sida att ställa upp på studien och dels genom att de uppfyllde de upplagda kriterierna.  

 

4.5 Etiska riktlinjer 
 

 4.5.1 Informerat samtycke 

När man arbetar med människor så är det viktigt att de inblandade vet vad som gäller så att det inte 

uppstår några missförstånd som kan leda till eventuella konflikter. Som intervjuare har man en plikt att 

vara så klar och tydligt som möjligt i kontakten med sina respondenter. Det är viktigt främst för att både 

intervjuaren själv som den som blir intervjuad ska känna sig trygg i situationen. Ett så kallat informerat 

samtycke är viktigt i samarbetet mellan de inblandade som enligt författarna Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann, helt enkelt betyder att intervjuaren har ett ansvar att informera respondenten om själva 

syftet med undersökningen, hur den är upplagd och vilka eventuella risker som fördelar som kan 

medföra ett deltagande i forskningsprojektet (Kvale, 2009:87).  Under arbetet med denna studie har 

respondenterna som valde att ställa upp gjort det på eget val efter att både syftet och orsaken bakom 

studien presenterats till dem på ett så rakt och tydligt sätt som möjligt för att minimera missförstånd.  

 

4.5.2  Konfidentialitet   
Förutom det informerade samtycket så har studien haft som mål att minimera de eventuella risker som 

respondenterna kunde utsättas för genom sitt deltagande. Konfidentialitet inom forskning betyder att all 

form av information som kan leda till identifiering av deltagare i en undersökning inte avslöjas (Kvale, 

2009:88). När man arbetar med kvalitativa metoder som intervjuer så är forskaren förbunden med andra 

etiska problem än de som förekommer vid t ex enkätundersökningar där konfidentialiteten på ett 

naturligt sätt säkras genom att all data utgår i olika beräkningar av genomsnittsvärden (Kvale, 2009:89).      

   Som författarna Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver så måste forskaren skydda 

intervjupersonens privata integritet eftersom deltagarens uttalanden i en enskild intervju kan komma att 

förekomma i offentliga rapporter och av den anledningen är det än mer viktigt (Ibid, 2009:89). För att 

värna om de olika respondenternas privatliv så finns enligt dem, möjligheten att använda sig av en fiktiv 

identitet, i form av fingerade namn för att på så sätt inte redovisa personens egentliga identitet. Det blir 

här alltså en fråga om att ändra formen på informationen utan att göra några större ingrepp i den mening 

som förmedlas i själva studien (Kvale, 2009:293). Att kamouflera intervjupersoner har dock sina risker 

då förändring av namn men kanske främst nationalitet kan leda till en förskjutning av en persons sociala 

situation som den personliga identiteten vilket i sin tur kan göra att de tolkningar som sen görs i studien 
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analytiska delar blir bristfälliga och rent meningslösa (Ibid, 2009:293). För att minimera riskerna för 

missuppfattningar har de fingerade namn som använts i studien varit någorlunda hemmahörande i den 

del av världen som respondenten härstammat ifrån utan att för den delen lämna allt för identifierbara 

detaljer.      

 

4.6 Datainsamling 
Respondenterna som deltagit i studien har som tidigare nämnt intervjuats enskilt för att garantera deras 

konfidentialitet och förhindra all form av yttre påverkan under samtalet. Två av intervjuerna har spelats 

in med hjälp av inspelningsfunktion på mobiltelefon. Att spela in har sin fördel i att jag som intervjuare 

alltid har möjligheten att genom inspelningen återgå till den genomförda intervjun. Därmed förminskas 

risken för att något viktigt glöms bort (Aspers, 2007:139). De tre andra intervjuerna har på 

respondenternas egen begäran, då en del föredrog att inte spelas in, en bärbar dator använts där svaren 

på de olika frågorna matades in i ett skrivprogram. De olika intervjuerna ägde rum oftast hemma hos en 

respondent, vid ett tillfälle i en föreningslokal. Intervjuerna tog ca 30-60 min. Eftersom jag använde 

semistrukturerade frågor fanns det möjlighet för samtalet att utvecklas utifrån de svar som kom fram 

under intervjun. I början ställdes allmänna personliga frågor för att lära känna respondenten, för att 

sedan gå in på utbildningshistorik och slutligen den aktuella situationen. Allt föregick utifrån den 

intervjuguide som presenterats tidigare i uppsatsen. Intervjuerna har sedan transkriberats utifrån valda 

delar som ansetts relevanta för studiens syfte som sedan även presenterats och analyserats med hjälp av 

den valda teorin. Det insamlade materialet som bestått av inspelat material samt anförda anteckningar 

har jag försökt återge så exakt som möjligt i resultatdelen. Vid de få tillfällen detta inte varit möjligt har 

det skett en omformulering av respondentens svar utan att meningen har förändrats.   

 

4.7 Analysmetod 
Det insamlade materialet i studien har analyserats med hjälp av den valda teorin som bestod av de 

centrala begreppen hämtade ifrån Pierre Bourdieu och Erving Goffman. De svar som de olika 

respondenterna lämnat under intervjuerna har tolkas utifrån ett sociologiskt perspektiv. Donald Broady 

menar att man i första hand bör betrakta Pierre Bourdieu begrepp som redskap att brukas i sociologens 

hantverk. Han menar vidare att de får sin fullständiga mening när de används i olika empiriska 

undersökningar (Broady, 1991:294). Jag håller absolut med det och ser inte varför det samma inte skulle 

gälla även Erving Goffman. Genom att jag använt mig av begreppen och tolkat de svar som kommit 

fram under intervjuerna har jag haft möjligheten till en ökad förståelse för det insamlade materialet.  
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5.0 RESULTAT 
Jag kommer att i denna del av uppsatsen redovisa det resultat som framkommit under de utförda intervjuerna med de olika 

deltagande respondenterna. Eftersom jag velat få ett helhetsperspektiv redovisas resultatet av intervjuerna tillsammans. För 

att underlätta läsningen av resultaten så har de delats upp under olika underrubriker. För att få en förståelse och inblick i 

respondenternas situation inleds resultatkapitlet med presentation av respondenterna för att sedan gå in på deras upplevda 

situation som invandrare i det svenska samhället, tankar kring utbildning och slutligen hur de upplever sin situation på 

arbetsmarknaden och vilka orsaker de upplever ligga bakom deras aktuella situation.  

 

5.1 Respondentpresentation  
 

Abdallah är trettiofem år gammal, gift och har två små barn och emigrerade till Sverige för tio år sedan 

på grund olika typer av svårigheter i hemlandet. Han genomgick både sin gymnasieutbildning samt sin 

högskoleutbildning i hemlandet där han läste till civilingenjör med inriktning mot maskinteknik. Under 

sina tio år i Sverige så har han haft olika typer av arbeten, ofta har de kommit genom familjära 

kontakter. För närvarande så försörjer han sin familj som taxichaufför. Han har under sina år i Sverige 

kompletterat sin utbildning ifrån hemlandet och har förutom två halvårsanställningar vid olika företag 

som förmedlades genom arbetsförmedlingen inte kunnat hitta ett adekvat arbete på egen hand.   

 

Hossam är fyrtio år gammal, gift och har tre barn. Hossam emigrerade till Sverige för snart sexton  

år sedan och har bott på olika platser i landet. I hemlandet har han genomgått både en tre årig 

gymnasieutbildning samt utbildat sig till optiker. I Sverige har han som så många andra haft diverse 

olika anställningar som varat under olika långa perioder. Han har inte kompletterat sin existerande 

utbildning utan har enbart läst svenska för invandrare samt andra kurser på Folkhögskolan. Han arbetar 

för tillfället som busschaufför i kollektivtrafiken, arbetade tidigare som taxichaufför. 

 

Antonio är trettioåtta år gammal, för tillfället singel och utan egna barn. Han emigrerade till Sverige för 

ungefär elva år sedan och har både gymnasieutbildning samt en högskoleutbildning ifrån hemlandet där 

han utbildade sig till arkitekt. Vid sidan av sitt nuvarande jobb som resurs vid en språkinriktad skola 

arbetar han som arkitekt främst åt vänner eller bekanta. Innan jobbet som resurs så innehade han olika 

typer av temporära anställningar t ex som servitör på ett café. Han kommer i vår inleda en utbildning där 

förhoppningen är att så småningom genom det kunna arbeta med det han är utbildat till på heltid.  
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Rima är trettioett år gammal, nybliven mamma och emigrerade till Sverige för ungefär åtta år sedan. I 

hemlandet utbildade hon sig till tandläkare och kom till Sverige på grund av att hennes nuvarande make 

redan var bosatt i landet. Hon har under sina år i landet läst svenska för invandrare och försöker  

kombinera livet som nybliven mamma åt en liten ettårig flicka med att komplettera och validera sin  

existerande examen för att så småningom arbeta som tandläkare. Hon är för närvarande arbetslös men 

har tidigare haft ett arbete som servitör och assistent vid ett äldreboende riktad till äldre kvinnor ifrån 

samma etniska bakgrund.  

 

Redwan är femtioett år gammal, gift och har två barn. Redwan emigrerade till Sverige för nästan exakt  

tjugo år sedan och det var här han träffade sin nuvarande fru. I hemlandet har han förutom en 

gymnasieutbildning även en högskoleutbildning med inriktning redovisning. I hemlandet drev han 

tillsammans med två bröder ett grossistföretag men valde att emigrera till Sverige på grund av det 

förändrade läget i landet. Här har han läst både SFI men även kompletterat sin utbildning. Har arbetat 

med bl a redovisning på ett företag under ungefär ett och ett halvt år. Efter några år av fruktlöst sökande 

efter ett adekvat arbete som passar med utbildningen arbetar han sedan elva år tillbaka som taxichaufför.   

 

5.2 Invandrare i ett nytt samhälle 
Majoriteten av de intervjuade respondenterna berättade att den inledande vistelsen i sitt nya hemland  

var svår eftersom de inte kände sig hemma främst på grund av de upplevda kulturella skillnader som 

existerade och till viss mån fortfarande existerar mellan den egna kulturen och den svenska. En del 

berättade även att de i början var deprimerade på grund av att deras emigration ifrån hemlandet i 

grunden inte var frivillig utan en konsekvens av det förändrade läget och förutsättningarna i hemlandet. 

    

  Jag var lycklig i mitt hemland, jag saknade absolut ingenting men saker dem 

  blev sämre. Du kunde inte längre känna dig säker ute på gatan […] Eftersom 

  jag redan hade släkt här så flydde jag hit. Men jag var inte lycklig. - Redwan  

 

Det var en känsla av upplevd rotlöshet som respondenterna betonade när de beskrev sin första tid i sitt 

nya hemland. Den beskrevs ibland som påfrestande och stundvis även outhärdlig. Att komma ifrån en 

kontext till en annan med skilda traditioner och förutsättningar påverkade ofta respondenterna på ett 

negativt sätt. 

 
  I mitt hemland är du hemma, du känna alla traditioner, där visste du vem du var,  

  du kände till samhället. Att komma till ett nytt land är inte lätt […] – Abdallah 
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Trots att många av respondenterna som redan nämnt i början av sin vistelse upplevde känslor av 

hopplöshet, osäkerhet och ibland total rotlöshet så har de flesta ändå en någorlunda positiv inställning 

till det svenska samhället i stort. Detta framkommer till exempel när respondenten Hossam menar; 

  

  Det har varit mycket svårt, under perioder. Men om du frågar mig om 

  jag vill göra om det, så absolut för i Sverige har jag åtminstone frihet. – Hossam 

 

Många betonar att Sverige har gett dem en möjlighet att leva som de vill och att frågor som demokrati 

och mänskliga rättigheter är en upplevd realitet och inte enbart tomma ord. Detta till trots så har en del 

respondenter, vid något tillfälle, känt sig antingen diskriminerade eller känt av olika former av fördomar 

kopplade till deras bakgrund någon gång i samhällslivet. En respondent, Antonio, antydde att emigrera 

till ett nytt land inte alltid var lätt då det fanns risk att människor har förutfattade meningar om en 

speciellt om man på något sätt skiljer sig ifrån majoriteten i samhället. Det var något han upplevde 

åtminstone i början av sin tid i Sverige; 

 

  När jag flyttade hit till Sverige hamna uppe i Norrland […] det var tufft eftersom jag 

   var ensam utan några vänner och familj. Att jag är mörkhyad gjorde att jag stack ut  

  lite som en utomjording, det hände att folk titta […] – Antonio 

 

En annan respondent pratade om den upplevda svårigheten av att vara muslim i Sverige åren strax  

efter terrordåden i New York och på andra platser i världen. 

 

  […] det var inte lätt pga. mitt utseende, mitt namn […] Men det har blivit  

  bättre när jag flyttade till [xxx]. Här känner man sig inte uttittad, alla är lika här – Hossam 

 

Den bild som respondenterna ger i intervjuerna är trots sina skilda erfarenheter, i överlag positivt 

inställda till det svenska samhället i stort även om en del av dem har upplevt någon form av 

diskriminering. Det som är generellt med alla respondenter är att de alla upplevde svårigheter under sin 

första tid men att det med tiden har blivit bättre ju mer de acklimatiserats till sitt nya hemland. Med 

tanke på att de känslor de upplevde i början inte på något sätt är utmärkande för invandrare i Sverige 

utan är något som måste betraktas som rätt vanligt förekommande i olika fall av emigration så bör man 

inte dra allt för förhastade slutsatser. Trots den svåra första perioden och i vissa fall upplevd 

diskriminering så framhåller ändå respondenterna att det i grunden varit värt besväret, som t ex Hossam 

som menade att det svenska samhället trots svårigheterna har gett honom en frihet han tidigare saknat 
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tillgång till i sitt forna hemland. Någonting som jag märkt av hos en del av respondenterna är att de gör 

en medveten åtskillnad mellan samhället som helhet och arbetsmarknaden som de betraktar som två 

separata delar. Denna separation förklaras av en respondent;  

 

  Jag tror inte och känner inte mig diskriminerad i samhället. Svenskar är ett fint 

  och trevligt folk […] har rätt att rösta, säga vad jag vill och göra det jag vill […]  

  På arbetsmarknaden det är annorlunda, jag är inte lika värd […] – Rima 

 

Som Rima antyder ser inte de flesta respondenterna sig som utsatta eller systematiskt diskriminerade i 

samhället. De ser sin situation i samhället på ett sätt medan situationen på arbetsmarknaden är en helt 

annan. Även om arbetsmarknaden är en viktig del av samhället menar respondenterna att 

arbetsmarknadens diskriminering av dem inte är en direkt spegling av det svenska samhället i stort eller 

nödvändigtvis en spegling av svenskars attityd till invandrare. Detta eftersom de annars känner sig som 

vilka medborgare som helst med samma friheter och rättigheter som etniskt svenska. Detta bekräftas 

ytterligare när en respondent menar; 

 

  I mitt hemland är jag minoritet, förstår du vad jag menar? Där borta kan  

  jag behandlas illa utan anledning. I Sverige, jag är en människa. Här har 

  jag rättigheter, det finns lagar […] staten inte behandlar mig illa. – Redwan 

 

5.3 Utbildning och dess betydelse 

De respondenter som deltagit i studien har som tidigare nämns högskoleutbildning ifrån hemlandet.  

De har alla betonat att den huvudsakligen anledningen bakom deras val att utbilda sig har varit en 

förhoppning om en förbättring av deras livsvillkor i sina respektive hemländer. Respondenterna kommer 

ifrån olika länder med skilda förutsättningar men utbildning har setts som den enda egentliga vägen att 

gå för att möjliggöra ett så stabilt leverne så möjligt. Många av respondenterna kommer ifrån familjer 

där de är först med att införskaffa sig en utbildning och de berättar om hur deras anseende inom den 

egna gruppen blev förhöjd på grund av det, som till exempel en respondent som menade; 

   

  […] tack vare utbildningen […] alla kände mig som ingenjören – Abdallah 

 

En del av respondenterna som deltagit i studien har kompletterat sin existerande utbildning efter 

ankomsten till Sverige medan andra funderar på att ta det steget inom en snar framtid. Som framgår av  
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nedanstående citat har en bakomliggande orsak till deras val att komplettera den existerande 

utbildningen varit olika typer av rekommendationer, ofta ifrån arbetsförmedlingen; 

 

  Efter möten med min handledare på AMS så tyckte han att det var bra om jag  

  ville komplettera min utbildning, han sa att det skulle leda till fler chanser att få 

  ett jobb, därför gjorde jag det […] – Redwan 

 

Även om kontakten med arbetsförmedlingen har haft en roll i deras val att komplettera sin utbildning så 

har det även funnits en vilja ifrån en del respondenters sida att ta det steget. Av det som har kunnat 

utläsas som den huvudsakliga orsaken bakom detta steg, förutom tillgången till arbeten, är att många vill 

uppnå den samhälleliga status och erkännande som de hade i sina hemländer. 

 

  […] med utbildning har du fler möjligheter, det är klart. Det var så i mitt hemland 

  och det är så även i Sverige. Har du ingen utbildning så kan du inte bli något […] – Abdallah 

 

Utbildning har i grunden betraktats som det enda medel som anses användbar för att klättra upp på det 

socioekonomiska stegen, något som kanske bör ses som ett arv ifrån den kulturella och samhälleliga 

kontext respondenterna härstammar ifrån. Som citatet ifrån Abdallah på föregående sida, påvisar så 

upphöjdes hans status i den egna sociala kontexten tack vare att han hade en utbildning och istället för 

sitt namn tilltalades han med sin yrkestitel. Kompletterande studier kan därför ses som ett sätt för 

respondenterna att återta deras tidigare upplevda, statusfyllda position i samhället. Utbildningen blir ett 

sätt att positionera sig i samhället i förhållande till andra och möjliggöra en klättring uppåt i samhället.  

 

  Efter flera år av studier så vill du arbeta med det du utbildade dig till, det 

  är väl självklart. Om utbilda mig mer är vad som krävs då är det så […] – Rima 

 
Som redan nämnt så har de flesta antingen kompletterat eller har planer på att komplettera sin 

existerande utbildning ifrån hemlandet. Som det har framkommit både av citatet ovan ifrån Rima som i 

diskussionerna med de olika respondenterna så har förhoppningen alltid varit att arbeta med det som 

man specialiserat sig inom. Det har vad jag har förstått aldrig varit meningen att ha andra former av 

anställningar som saknar anknytning till den egna utbildningen.  
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Under intervjuerna har det även framkommit att situationen i Sverige inte alltid överensstämt med den 

förhoppning som respondenterna hade när de emigrerade hit.  

 

  […] lämnade mitt land för så många år sedan, då var jag på toppen […] i Sverige har  

  jag hamnat på botten. – Redwan 

 

Redwan som av politiska skäl tvingades lämna sitt hemland där han hade ett välfungerande arbete inom 

den ekonomiska sektorn beklagar i ovanstående citat sin upplevda situation i sitt nya hemland. Från att 

ha varit en del av det övre skiktet av samhället och haft ett välbetalt jobb har hans liv omkullkastats till 

någonting helt annat. Som den respondent som levt längst i Sverige och även kompletterat sin i 

hemlandet erhållna utbildning, så beklagar han sig över den socioekonomiska resa nedåt som han gjort 

under sina dryga tjugo år i Sverige. Detta grundar sig menar han, i den upplevda svårigheten att förvärva 

ett adekvat arbete som passar hans utbildning detta trots att han sedan flera år tillbaka genomgått 

kompletterande studier. 

 

  Jag är en kämpare, jag vill aldrig ge upp det ska du veta, jag läste det som 

  de sa åt mig att läsa, jag gjorde det utan att protestera […] det spelar ingen roll att jag     

  studera mera i Sverige har ändå inte ett bra jobb […] – Redwan 

 

  Du utbildar dig mer, men det är fortfarande svårt att finna jobb. Jag är inte en del  

  av arbetsmarknaden som andra […] svenskar, det är deras land de känner folk,  

  de kan prata språket bra, det finns många hinder för en invandrare, men du 

  måste fortsätta kämpa […] – Abdallah 

 

Som framgår av de ovanstående citaten så upplever många av respondenterna olika typer av strukturella 

hinder på arbetsmarknaden som står i deras väg mot ett arbete. Förutom att deras utbildning inte har fått 

det erkännande de hade önskat berättar en del av dem om andra hinder som till exempel en känsla av 

utanförskap på arbetsmarknaden, att deras namn ses som ett hinder och andra exempel som de för fram 

för att förklara sina upplevda svårigheter. Redwan som bott i landet under två årtionden berättar för mig 

att när han kom till Sverige så ville han återbygga det som han tvingats lämna på grund av oroligheterna 

i sitt forna hemland. Det har inte riktigt gått som han förväntat sig trots att han följt de råd och tips som 

han fått under vägen.  
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Av de respondenter som intervjuats för denna studie är han en av enbart två respondenter som under en 

relativt kort period arbetat med ett adekvat arbete med direktkoppling till utbildningen. Till skillnad 

ifrån de respondenter som bott en kortare tid i landet har han en mer negativ syn på betydelsen av den 

kompletterande utbildningens funktion för eventuell arbetsmarknadsmässig framgång. En annan 

respondent som ännu inte har kompletterat sin existerande utbildning och delar samma åsikter menar;  

 

  Jag utbildade mig i mitt hemland [xxx] , arbeta i flera år, har erfarenhet. Det är inte  

  som om jag hoppat av en kamel och sökt jobb som inte passar mig […] man blir ledsen och 

  arg med tiden – Hossam 

 

Hossam som under intervjuerna var en av de mest positivt inställda till det svenska samhället målar 

även han en rätt pessimistisk syn på sina chanser att förvärva ett arbete som passar hans utbildning.  

I ovanstående citat framhåller han det faktum att han söker ett arbete som han är kvalificerad  

för och att han inte försöker sig på något som han i förhand vet att han inte är lämplig att arbeta med. 

De två respondenterna Redwan och Hossam som är de två respondenter med längst vistelsetid i Sverige 

är de som framhåller de kanske mest negativa och bittra beskrivningarna av situationen.  

 

  Jag är utbildad, har erfarenhet. Varför ska jag behöva utbilda mig igen? – Hossam 

 

Hossam som ännu inte kompletterat sin existerande utbildning ifrån hemlandet trots sina sexton år i 

Sverige ser ingen poäng i att göra det eftersom han inte verkar se något värde i att efter flera år av 

studier behöva studera ännu mer. Andra respondenter har en mer positiv attityd och framhåller att de 

tror att en kompletterande utbildning eventuellt kan förbättra möjligheterna att finna ett arbete inom det 

område de är utbildad inom. Som t ex Antonio menar; 

 

  […] om det är vad som krävs kan jag läsa om hela utbildningen. – Antonio 

 

Inställningen till en komplettering av existerande utbildning verkar på något sätt bundet till den tid 

respondenten vistats i landet. Medan både Redwan som redan kompletterat sin utbildning och Hossam 

som levt i landet under en längre tid men även han haft svårt att finna ett kvalificerat arbete har en 

pessimistisk inställning till kompletterande studier, har de med en kortare vistelse i landet som t ex 

Antonio och Rima en mer positiv inställning till det samma. Som citatet ifrån Antonio påvisar så är han 

beredd att göra nästan vad som helst för att öka sina möjligheter till att tillförskaffa sig ett kvalificerat 

arbete inom hans specifika yrkesområde.    
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5.4 Situationen på arbetsmarknaden och bakomliggande orsaker 

Den mest intressanta delen av studien har varit respondenternas upplevelser och beskrivningar av sin 

aktuella situation på arbetsmarknaden och de eventuella svårigheter som de drabbats av. Det som har 

framkommit under de utförda intervjuerna med respondenterna är att enbart två av respondenterna har 

åtminstone under en kortare tid varit anställda på ett jobb som har någon form av anknytning till deras 

respektive utbildningsområde och nivå. Den längsta anställningen varade i nästan arton månader medan 

den andra anställningen var uppdelad på två olika arbetsplatser med en tidsperiod på sex månader 

vardera, med andra ord totalt ett helt kalenderår. Båda respondenterna, Redwan och Abdallah, lyckades 

inte själva få jobben utan de förmedlades genom arbetsförmedlingen och var någon form av 

arbetsmarknadsåtgärd riktad till i deras fall utbildade invandrare som genom förmedlingen slussades till 

olika företag. Av vad de har återgett så var det arbetsförmedlingen alternativt kommunen som 

finansierade deras anställning på respektive företag utan att det kostade arbetsgivaren några större 

summor, om något alls. Som Abdallah antyder; 

 

  […] arbetade där under några månader men de betalade inte någon lön till mig,  

  det gjorde de på arbetsförmedling. - – Abdallah 

 

Det som båda respondenter angav som den huvudsakliga orsaken bakom uppsägning av deras respektive 

anställningar var att deras anställning var tidsbegränsade. De menade samtidigt att arbetsgivaren hade all 

rätt att förlänga anställningen förutsatt att de skulle anställas och då skulle de själva få stå för lönen 

någonting som de dittills sluppit.   

   

  Du frågar mig varför; Dom ville inte betala, enkelt. – Abdallah 

 

Abdallah beskriver uppgivet och med en märkbar irritation den situation som han försattes i av dels de 

på arbetsförmedlingen men speciellt arbetsgivarna som han minns med bitterhet. Båda respondenterna 

säger att de självfallet, om möjligheten hade funnits valt att stanna kvar. Detta eftersom det var ett arbete 

som hade med deras utbildning att göra samt att de trivdes väldigt bra. Redwan berättade att han 

spenderade arton månader på samma arbetsplats och att de kontrakt som han skrev under var på vardera 

sex månader och efter tidsfristen löpte ut så skrevs ett helt nytt kontrakt.  

 

  […] sex månader, efter det nytt kontrakt sen samma sak. . – Redwan 

 

 



30 
 

Med andra ord så var det inte en direkt förlängning av det existerande kontraktet utan ett helt nytt 

kontrakt formulerades och undertecknades.  Därmed om jag förstått det rätt så var det ett sätt för 

företaget att kringgå gällande lagstiftning och inte behöva tillsvidare anställa honom. Efter de arton 

månaderna så fick han inte vara kvar och sen dess har han haft svårt att hitta ett adekvat arbete. 

   Alla respondenterna som deltagit i studien har enligt dem själva under olika långa perioder som sträckt 

sig över flera år aktivt sökt, åtminstone en gång i veckan, efter kvalificerade arbeten som fullt motsvarar 

deras utbildning. Förutom de två respondenter som genom arbetsförmedlingen under en kortare tid 

arbetade med ett passande kvalificerat arbete har ingen av de deltagande respondenterna lyckats något 

vidare på arbetsmarknaden. Under de genomförda intervjuerna så kunde jag nästan utläsa en frustration 

hos många av respondenterna kring svårigheterna med att finna ett passande arbete. Som Abdallah och 

Rima uttryckte det; 

 

  Jag söker minst ett jobb, ibland kanske fler i veckan och det har jag gjort i några år 

  men det har fortfarande inte blivit någonting. – Abdallah 

 

  […] enklare att hitta ett jobb eftersom jag är utbildad men 

  ingenting har hänt på flera år […] – Rima 

 

En del av respondenterna har någon gång blivit kallade till intervju men ingen av dem har någonsin 

erbjudits någonting konkret i form av en anställning. Den förhållandevis rätt så positiva inställning de 

allra flesta respondenterna har kring det svenska samhället är här ersatt av en bitter och rätt negativ 

inställning till arbetsmarknaden på grund av de svårigheter som de anser sig möta. Enligt 

respondenterna är det inte bristen på jobb som är problemet på arbetsmarknaden eftersom det finns gott 

av speciellt okvalificerade arbeten. Som Rima menar; 

 

  Du kan gå in på AMS och söka, du kommer finna många arbeten […] städare,  

  diskare […] Men jag blev inte tandläkare för att städa toalett eller tvätta tvätt – Rima 

 
För respondenterna handlar det inte om brist på tillgängliga arbeten eller att de inte kan finna en 

inkomstkälla, problematiken ligger snarare svårigheten i att få adekvata kvalificerade arbeten som 

passar deras utbildningsområde och nivå. Arbeten som även tillåter dem förutom att tjäna pengar även 

möjliggöra en personlig vidareutveckling. 
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  Du går in på annonser, du ser att de söker folk till ett arbete. Du klickar på den, förstår du,  

  sen du läser. De pratar om utbildning, de pratar om erfarenhet, de vill att du ska prata bra 

  svenska […] det är deras rätt att välja de dem vill ha, men om jag har utbildning, om jag 

  har erfarenhet som de inte tycker är bra det spelar ingen roll.  Jag har språk, kanske inte    

  lika bra som du, jag kan prata och förstå, men det spelar ingen roll […] – Redwan 

 

Som Redwan antyder i ovanstående citat är en del av förklaringen till respondenternas svårigheter att 

finna adekvata arbeten inte alltid brist på arbete eller nödvändigtvis brist på rätt sorts arbeten utan ofta 

handlar det om enligt respondenterna själva, orimliga krav som omöjliggör deras väg till ett arbete. Som 

Redwan menar kan han ha alla de eftersökta kraven som en arbetsgivare vill ha men på grund av att 

hans erfarenhet och utbildning inte alltid värderas så som han önskar blir det ett hinder för honom att 

kunna konkurrera med andra om tjänsten. Att han inte heller alltid uppfyller de hårda språkliga kraven 

gör inte situationen bättre. På frågan om vilka grundläggande orsaker som de såg som avgörande för 

deras misslyckande på arbetsmarknaden så talade en del respondenten om hur en del arbetsgivare som 

tidigare nämnt ställer helt orimliga krav och har för höga förväntningar på sina arbetssökande som de 

menar indirekt är diskriminerande mot personer av annan etnisk bakgrund men fungerar även som ett 

konkret hinder. När de ombads att specificera vilka krav och förväntningar som de menade var 

diskriminerande så återkom stor del av respondenterna till frågan om de enligt dem hårda 

kunskapskraven i det svenska språket. 

 

  Jag pratar bra svenska men jag bryter, det är ett problem för vissa […] – Abdallah  

 

   […] det är på arbetsplatsen, bland dina arbetskompisar som du tränar på ditt språk,  

  om du bara arbetar med invandrare då utvecklas du inte lika mycket.  – Antonio 

 

Respondenterna menar att i och med att väldigt många arbetsgivare fokuserar väldigt mycket på vikten 

av fläckfri svenska med bra uttal och ordförråd så diskrimineras personer av utländsk härkomst. Ingen 

av respondenterna förnekade betydelsen av ett rikt och utvecklat språk men de menade samtidigt att de 

gällande språkkraven som satts upp av många arbetsgivare omöjliggör deras förhoppning om ett arbete. . 

Som det framgår av citatet ifrån Antonio så är det i kontakten med etniska svenskar, arbetskamrater och 

kunder som det egna språket får en möjlighet att utvecklas och inhämta kunskap och influenser ifrån de 

med ett större och rikligare ordförråd. Någonting som idag inte är möjligt på samma sätt menar de.  

Förutom det språkliga hindret pratade en del respondenter om upplevda kulturella skillnader mellan 
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deras egen kultur och den svenska. Även om det har speglat sig även i andra delar av samhällslivet så 

menar de att de kulturella skillnaderna även dem kanske har en roll i den rådande situationen. 

På min fråga om det inte kändes hopplöst att fortsätta sitt sökande efter så många fruktlösa år så höll en 

del med att det visst har funnits stunder de kände det samma men som en respondent menade; 

 

  Det gäller att inte ge upp, en dag kanske det vänder […] – Abdallah 

 

Trots att ingen av respondenterna lyckats något vidare på arbetsmarknaden och en känsla av både 

bitterhet och hopplöshet har kunnat märkas av så är ingen av dem ännu beredd att helt avsluta sitt 

jobbsökande och nöja sig med sin aktuella arbetssituation. De är medvetna om sin situation och att inte 

mycket har ändrats till det bättre men som ovanstående citat visar så finns fortfarande en förhoppning 

hos många att det förr eller senare kommer att vända till deras fördel. En del av respondenterna menar 

att de ibland mött oförståelse ifrån både landsmän och andra som inte förstår deras ihärdighet i deras 

arbetssökande. En respondent menade;  

 

  Några som kommer ifrån samma land undrar varför jag kämpar så mycket, jag säger  

  till dem jag kämpar eftersom jag vill ha ett bra liv. Jag har arbetat hårt och studerat  

  varför behöva nöja mig med mindre […] – Hossam 

 

Eftersom många av de deltagande respondenterna rent privat för det mesta umgås med personer ifrån 

antingen sina respektive hemländer eller ifrån samma geografiska som kulturella bakgrund, så har det 

funnits några respondenter som menar att det samma kan gälla de svenska arbetsgivarna;  

 

  Jag umgås nästan bara med dem från samma land, även på jobbet vi kommer  

  alla ifrån samma land […] Det finns kulturella skillnader, vi pratar på olika sätt,  

  tänker på olika sätt, det finns risk för krock när du är med svenskar. Kanske är det så 

  också för svenskar, de vill vara med de ifrån samma land, vet faktiskt inte […] – Hossam 

 

Vistelsetiden för de olika respondenterna varierar mellan åtta och tjugo år, bland dessa finns det de som 

fortfarande känner en osäkerhet i hur de skall agera i det större sociala rummet då de för det mesta håller 

sig till sin egen grupp. Som det går att utläsa ifrån de ovanstående citaten så är kulturella skillnader och  

sätt att vara någonting som en del av respondenterna menar kan ha haft en inverkan på deras brist på 

arbetsmarknadsmässig framgång. Som Abdallah menade; 
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  Svenskar anställer svenskar, lite som turkarna som jobbar med grill dem anställer 

  andra turkar. Det kanske känns mera tryggt, mera säkert […] – Abdallah 

 

Som redan poängterat i inledningen av resultatdelen så anser inte den övervägande majoriteten av 

respondenterna att det svenska samhället är rasistisk eller diskriminerande i grunden. De anser detta  

med hänvisning till att de har samma skyldigheter som rättigheter som etniska svenskar i samhället. 

Arbetsmarknaden betraktar de som en separat del av samhället som inte nödvändigtvis som tidigare 

redan nämnt återspeglar hela samhället eller för den delen svenskars attityder till invandrare. När det 

gäller respondenternas eventuella känslor av diskriminering på arbetsmarknaden så menar de alla att 

diskriminering är en realitet och ingenting som det egentligen går att förneka. Många av respondenterna 

menar att det är en situation som de inte kan kontrollera eller påverka eftersom det inte är de som 

arbetssökande som har makten utan det är snarare arbetsgivarna som har den eftersom de kan anställa 

och avfärda vem de än vill. Som Rima menar;  

 

   Du kan inte göra någonting, du kan bli arg, men inte så mycket mer […] – Rima 

 

Respondenterna känner sig diskriminerade av arbetsgivarna eftersom de inte upplever att någon vidare 

hänsyn varken tas till deras kompetens, utbildning eller erfarenhet. Som två respondenter menade; 

 

  […] ibland undrar jag om arbetsgivarna läser mina ansökningar som 

  de läser andra människors eller om de kanske bara slänger i papperskorgen – Abdallah 

   

  […] så många jobb och ingenting, ibland inte ens något svar. Ska jag verkligen tro att 

  efter så många år och så många jobb som sökts att det inte finns någonting som passar med 

  min erfarenhet och med min kunskap?   – Redwan 

 

Som framgår tydligt av ovanstående exempel av några respondenters känslor så är de frustrerade och 

upplever diskriminering på arbetsmarknaden. Det är en frustration som byggts på under åren och som de 

inte vet hur de skall hantera.  

   En respondent för att påvisa den hopplöshet som många av respondenterna har känt och fortfarande 

känner berättade att han under stunder har varit beredd att förändra sin identitet ihop om att det kanske 

skulle möjliggöra eller åtminstone underlätta hans väg till ett ordentligt jobb. Han menade; 
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  […] har funderat på att byta namn, jag har på riktigt funderat på det. Jag har funderat  

  på att lägga – son eller någonting till mitt namn. Det kanske hjälper, men ska jag verkligen  

  behöva göra någonting sådant? Ska jag verkligen behöva göra det?  – Hossam 

 

Andra respondenter betonade att som arbetssökande att fortsätta kämpa och att anpassa sig någorlunda 

till de krav som finns på arbetsmarknaden. Som Rima uttryckte det; 

 

  Du kan inte göra någonting, du kan bli arg, men inte så mycket mer förutom att  

  förbättra din situation och t ex lära dig bättre svenska, göra allt du kan för att du ska 

  slippa samma problem i framtiden […] – Rima 

  

Rima som under intervjun inte beklagade sig över sin situation lika mycket som de andra menade att det 

var upp till var och en att förändra sin situation och öka sin konkurrenskraft. Som arbetssökande kan du 

inte göra mycket mer än att acceptera den realitet som existerar eftersom du inte är i en maktposition att 

kunna förändra någonting på arbetsmarknaden till din egen fördel. Däremot kan du, enligt Rima, 

förändra och kanske främst förbättra det du redan har för att därigenom öka dina möjligheter till ett 

arbete. Eftersom språket var någonting som många respondenter återvände till så menade hon att om 

arbetsgivare ställer krav på ett utvecklat språk så är det du som arbetssökande som måste acklimatisera 

dig till situationen och göra det som krävs av dig för att därigenom kunna konkurrera.  

  

Nästan alla av de deltagande respondenterna har idag en inkomstbringande anställning men ingen av 

dem arbetar med någonting som kan klassificeras ha någon direkt anknytning till deras respektive 

utbildning. De flesta av dem arbetar med någon form av serviceyrke, två arbetar som taxichaufförer, en 

som busschaufför vid kollektivtrafiken. Av de fyra respondenter som har ett jobb så har alla fått sina 

arbeten genom sociala kontakter. 

 

   Hade en kollega som arbetade med mig, han bytte jobb […] fick ett nummer och  

  ringde dit […] – Hossam 

 

Respondenterna betonade betydelsen av ett socialt nätverk eftersom det utifrån den går att komma i 

kontakt med personer och arbetstillfällen som du annars inte skulle ha tillgång till på samma sätt. Som 

det framkommit i tidigare del av resultaten så umgås de flesta respondenter nästan uteslutande med 

personer ifrån den egna gruppen, både kulturellt, lingvistiskt eller geografiskt. Av den anledningen 
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medger även respondenterna att deras sociala nätverk därför är begränsad men trots det så har det inte 

gjorts någonting åt det. Som en respondent menade; 
 

  Kontakter är viktigt, mycket viktigt […] problemet är att du måste ha rätt kontakter 

  som kan leda dig rätt, leda dig till bra arbete […] – Antonio  

 

  Jag känner nästan inga svenskar och de jag känner har det nästan sämre än mig,  

  enda kontakterna är med min familj, mina landsmän och mina arbetskollegor. Ingen 

  av dom kan liksom hjälpa mig vidare, många vill bara överleva […]  – Redwan 

 

  Utan kontakter är du ingenting, det inser du förr eller senare, problemet är att 

  utan ett bra arbete får du inga bra kontakter och utan bra kontakter inget 

  bra arbete […] för många blir det en cirkel […] - Hossam 

 

Tillgången till ett utvecklat socialt nätverk erkänns som någonting mycket viktigt, det har dels hjälpt 

respondenterna att hitta sina respektive anställningar men samtidigt så betonar de att det sociala 

nätverket kan vara hjälpsamt beroende på vilka personer som ingår i det. Om man har som i Redwans 

fall personer som är i samma situation och ibland kanske sämre så kan inte det nätverket hjälpa en 

vidare i sin strävan som i hans och de andra respondenternas fall finna ett bättre och mer kvalificerat 

arbete. På frågan om varför respondenterna ändå valt att ta ett arbete som ändå måste anses vara låg 

kvalificerad så var svaren nästan uteslutande bundna till att de var tvungna att tänka realistiskt och att de 

har ett ansvar gentemot sina familjer och barn. Som en respondent menade;  

 

  Det här var inte mitt drömyrke men jag har barn, jag har familj. Både de 

  och jag måste äta. Om Gud vill hittar jag någonting bättre snart. – Abdallah 

 
De olika respondenterna arbetar för att kunna försörja sina barn och familjer men de allra flesta av dem 

har ännu inte gett upp hoppet om att en dag få arbeta med det som de alltid velat; deras drömyrke.  
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6.0 ANALYS OCH TOLKNING 
I detta avsnitt kommer jag att analysera och tolka de svar som respondenterna delgivit under de utförda 

intervjuerna med hjälp av de valda centrala begreppen som hämtats ifrån sociologerna Pierre Bourdieu 

och Erving Goffmann.   

 
6.1  Habitus och fält 
Habitus är som förklarat i uppsatsens teoretiska avsnitt, ett system av dispositioner som är resultatet av 

en individs sociala erfarenheter som påverkar varje persons sätt att handla, tänka, uppfatta och orientera 

sig i den sociala verkligheten (Broady, 1991:225). Dessa handlingar, tankar, uppfattningar och 

värderingar är inga direkta avtryck av yttre förhållanden utan snarare resultatet av mötet mellan 

människors habitus och de sociala sammanhang som de inträder. Habitus kan ses som ett 

förkroppsligande av de tillgängliga kapitalen och hur pass mycket som kapitalen kan användas beror på 

hur pass mycket de erkänns ett värde av omgivningen. Fält begreppet i sin tur är som många andra av 

Pierre Bourdieus begrepp relativt öppet, grovt sätt kan man säga att ett fält uppstår när en grupp av 

människor strider om någonting som är gemensamt för dem, ett exempel på det är arbetsmarknaden 

(Broady, 1991:267).  

   Alla de deltagande respondenterna i studien är utrustade med sin egna specifika habitus som ett direkt 

resultat av deras respektive erfarenheter som de tillförskaffat sig under sitt hittills levda liv. De olika 

respondenterna har alla en akademisk utbildning och har under intervjuerna beskrivit sin uppväxt som 

för det mesta både trygg och god. De allra flesta av respondenterna har varit först i sina respektive familj 

med att tillförskaffa sig en akademisk utbildning. De har alla förvärvat sin akademiska utbildning i 

respektive hemland och hunnit med att arbeta olika länge inom det område eller bransch som de 

utbildade sig. Genom detta fick de arbetslivserfarenhet samtidigt som deras utbildning gav dem status 

inom den egna gruppen och respektive samhällskontext. Deras habitus var därmed starkt eftersom deras 

kapitaltillgångar erkändes av omgivningen och de kunde använda sig av samma tillgängliga 

kapitaltillgångar i form av till exempel sin utbildning och ett förhållandevis utbyggt socialt nätverk till 

att skapa sig en stark position på det arbetsmarknadsmässiga fältet. Deras tillgängliga habitus hjälpte 

dem att orientera sig i den sociala världen som existerade i sina hemländer där de till exempel kände till 

olika former av sociala koder som hjälpte dem att orientera sig rätt. Detta förändrades väldigt mycket i 

och med emigrationen till Sverige. Respondenten Abdallah berättar; ”I mitt hemland är du hemma, du 

känna alla traditioner, där visste du vem du var, du kände till samhället. Att komma till ett nytt 

land är inte lätt […]” Genom att utgå ifrån citatet ifrån Abdallah så tolkar jag det som att han precis 
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som några andra av respondenterna känt en osäkerhet efter flytten till Sverige vilket utifrån habitusteorin 

är helt förståeligt, detta eftersom den ärvda och upplevda sociala verkligheten de hade i sina hemländer 

har förbytts mot en annan med helt skilda förutsättningar och attribut. Samma respondent menade att det 

skedde en krock mellan det nya fältet och det egna habitus; Jag umgås nästan bara med dem från 

samma land, även på jobbet vi kommer alla ifrån samma land […] Det finns kulturella skillnader, 

vi pratar på olika sätt, tänker på olika sätt, det finns risk för krock när du är med svenskar. 

Kanske är det så också för svenskar, de vill vara med de ifrån samma land, vet faktiskt inte […] 

   I och med flytten till Sverige så förflyttas alla respondenter ifrån en förhållandevis stark position på 

fältet genom en habitus som gett dem en konkurrenskraftig ställning till att deras position försämras 

radikalt då de träder in på ett nytt fält, den svenska arbetsmarknaden. Eftersom den egna positionen 

enligt Pierre Bourdieu, i grunden verkar i relation med de andra individerna på samma fält så blev 

resultatet av respondenternas flytt till Sverige att som tidigare nämnt, ett inträdde på ett nytt fält med 

helt skilda möjligheter. Respondenterna kom att konkurrera med andra personer med en annan typ av 

habitus som var mer specifik och anpassad för landet, vilket gav dem en svagare position bland annat på 

grund av att deras kapitaltillgångar inte gavs det erkännande som de hade i deras respektive hemländer 

(Broady, 1991:270ff). Pierre Bourdieu pratar om olika former av strategier som betecknar människors 

sätt att bemästra sina respektive omständigheter där de olika strategierna springer fram ur mötet mellan 

den habitus varje enskild person bär med sig och de sociala omständigheter de möter. Enligt Bourdieu är 

det sällan en fråga om medveten kalkyl ifrån agentens sida men det är samtidigt inte någonting som kan 

uteslutas (Broady, 1991:231). I vissa sociala sammanhang eller fält så kan människors habitus vara 

högst tillämplig då deras respektive kapitaltillgångar erkänns ett värde och de blir användbara i själva 

positioneringen i det sociala rummet, vilket i respondenternas fall varit i deras respektive hemländer.  

   I andra sammanhang, i respondenternas situation i och med flyttet till Sverige och därmed ett nytt fält, 

kan friktion uppstå och då finns det egentligen enbart två alternativ för individen att välja emellan. Om 

habitus är starkast så kan personen omvandla de givna sociala betingelserna men om de senare är 

starkare så kan individen antingen välja att helt fly fältet, i respondenternas fall skulle det innebära att 

helt lämna arbetsmarknaden, eller så kan den individuella habitus så småningom modifieras (Ibid, 

1991:231). Under de utförda intervjuerna så har respondenternas betonat betydelsen av utbildningen för 

dem och att de gärna vill arbeta med det som de är utbildade till. I och med att de har haft svårt att hitta 

ett kvalificerat arbete som har med deras utbildningsnivå att göra då deras utbildning av omgivningen 

inte har delgetts den värde den haft hemma, så har flera av dem varit öppna för tanken att komplettera 

sin respektive utbildning. Rima uttryckte det så här; ”Efter flera år av studier så vill du arbeta med 

det du utbildade dig till, det är väl självklart. Om utbilda mig mer är vad som krävs då är det så 

[…]”Att respondenterna i detta fall väljer att komplettera sin existerande utbildning modifieras deras 
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habitus genom att de legitimerar en kapitaltillgång som de tidigare inte kunnat använda sig av i 

positioneringen på fältet och därmed i konkurrensen om arbeten. Genom att flertalet av respondenterna 

gör denna medvetna kalkyl, hur ovanligt förekommande det än anses vara för Pierre Bourdieu, så 

möjliggörs för respondenterna en ökad konkurrenskraft i förhållande till resterande individer, eller 

agenter på fältet. Det huvudsakliga argumentet bakom deras handlande är att de vill arbeta med det som 

de utbildat sig till. Som Antonio uttrycker det; ”[…] om det är vad som krävs kan jag läsa om hela 

utbildningen”. De ser alla att den kamp de för är viktig och de har alla en förhoppning om att en dag 

lyckas hitta ett adekvat arbete som passar deras respektive utbildning. Just att de betraktar sin kamp som 

betydelsefullt är en signifikant faktor i ett fält, där de olika aktörerna ser på sin kamp som viktig.  

 

6.2  Socialt kapital 
Enligt Pierre Bourdieu så är det sociala kapitalet bundet till familjerelationer, olika vänskapskretsar och 

personkontakter som varje enskild individ har tillgång till och kan utnyttja (Broady, 1998:14). Denna  

kapitaltillgång kan möjligtvis vara den mest avgörande för hur en individ till exempel lyckas på 

arbetsmarknaden då de tillgängliga sociala kontaktnäten som finns att tillgå kan vara till stor hjälp i den 

existerande konkurrensen. Betydelsen av det sociala kapitalet beskrivs ytterligare då Donald Broady 

menar att utan tillgång till rätt sorts kontakter som kan vara användbara så är det inte alltid säkert att en 

tillgänglig examen nödvändigtvis leder till en gynnsammare position på fältet (Ibid, 1998:15).  

   Alla de deltagande respondenterna i studien har tillgång till en akademisk utbildning med tillhörande 

examen men har på grund av bristen på denna typ av kapital haft det svårt att positionera sig på ett 

tillräckligt gynnsamt läge på arbetsmarknaden. Hossam beskrev läget på detta sätt; ”Utan kontakter är 

du ingenting, det inser du förr eller senare, problemet är att utan ett bra arbete får du inga bra 

kontakter och utan bra kontakter inget bra arbete […] för många blir det en cirkel […] ”Under de 

genomförda intervjuerna med de olika respondenterna så var tillgången till rätt sorts kontakter någonting 

som alla betonade. Respondenten Antonio menade till exempel att; ”Kontakter är viktiga, mycket 

viktiga […] problemet är att du måste ha rätt kontakter som kan leda dig rätt, leda dig till bra 

arbete […]”.  Betydelsen av kontakter framgår väldigt bra i ovanstående citat där Antonio erkänner de 

sociala nätverkens betydelse eftersom de väldigt ofta kan leda en framåt i sitt sökande efter ett adekvat 

arbete. Hos samtliga av respondenterna existerar det en brist på välutbyggda sociala nätverk som 

innehåller kontakter med personer som kan leda dem framåt, ofta så är sådana kontakter bundna till 

personer tillhörande majoritetskulturen som förhållandevis är mer integrerade i samhället. Bristen på ett 

integrerat kontaktnät och sociala relationer med etniska svenskar är någonting som alla respondenterna 

saknar. Som respondenten Redwan menar; ”Jag känner nästan inga svenskar och de jag känner har 
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det nästan sämre än mig, enda kontakterna är med min familj, mina landsmän och mina 

arbetskollegor. Ingen av dem kan liksom hjälpa mig vidare, många vill bara överleva […].”  

De olika respondenternas brist på integration i samhället med ett kontaktnät som även innefattar 

svenskar är någonting som många upplever som problematiskt vilket antyds väldigt bra i ovanstående 

citat. Genom att många av respondenterna håller sig i olika former av etnocentriska sociala 

konstellationer där de enbart socialiserar sig med personer ifrån samma etniska bakgrund och har en 

mycket begränsad kontakt med personer ifrån majoritetssamhället blir det i flera avseenden 

problematiskt att bygga det nödvändiga kontaktnätet som behövs eftersom personer ifrån samma 

bakgrund ofta, men inte alltid, är i snarlik situation vilket även det framgår tydligt i citatet ifrån 

respondenten Redwan. Tillgången till ett utvecklat socialt nätverk är någonting som alltså är mycket 

viktigt och någonting som även respondenterna själva betonat under de genomförda intervjuerna.  

Det tillgängliga sociala kontaktnät som respondenterna för närvarande har tillgång till har visat sig  

användbar i den bemärkelse att det ofta har varit genom den som de tillförskaffat sig sina nuvarande 

anställningar, även om en majoritet av dem inte av förståeliga skäl är nöjda med sin aktuella situation.  

 

6.3  Symboliskt kapital och kulturellt kapital  
Det symboliska kapitalet är ett väldigt allmänt begrepp och handlar i grunden om att vissa människor 

eller institutioner, examina eller titlar får någon form av tilltro, aktning och prestige av omgivningen 

genom att det erkänns både som hedervärda och aktningsvärda (Broady, 1991:169). Detta erkännande är 

ingen individuell angelägenhet utan bygger på större gruppers trosföreställningar. För att sammanfatta 

det hela så är det symboliska kapitalet helt enkelt det som av sociala grupper erkänns som värdefullt och 

delges någon form av värde och betydelse (Ibid, 1991:169).  

   Alla de respondenter som deltagit i studien är som redan nämnt akademiskt utbildade i hemlandet där 

de ofta har på grund av sin utbildning haft en relativt högt socialt status inom den egna gruppen som 

samhället i stort. Detta framgår väldigt bra i ett citat ifrån respondenten Abdallah; ” […] tack vare 

utbildningen […] alla kände mig som ingenjören.” Detta citat visar på den förhöjda status som 

respondenten hade i sitt hemland där hans tillgång till en examen gjorde att hans identitet blev 

sammanvävd med den och han blev känd som ingenjören. Den egna identiteten blev med andra ord 

synonymt med den examen han hade tillförskaffat sig och genom den fick han väldigt mycket respekt 

och aktning ifrån resterande delen av samhället. I många avseenden är det den förändrade sociala 

verkligheten för de olika respondenterna som är en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom deras val att 

komplettera sina existerande utbildningar ifrån hemlandet för att möjligtvis uppnå samma statusfyllda 

position i Sverige som de hade i sitt gamla hemland. Respondenten Redwan beskrev den förändrade 
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sociala verkligheten som medförde att hans erfarenhet och utbildningen inte har fått det erkännande som 

han hade önskat sig; ” […] lämnade mitt land för så många år sedan, då var jag på toppen […] i 

Sverige har jag hamnat på botten.”. Som Pierre Bourdieu menar så måste det tillgängliga symboliska 

kapitalet som varje enskild individ har tillgång till i form av till exempel examina eller liknande 

erkännas av omgivningen för att det skall ha något egentligt värde och användas som en kapitaltillgång. 

Genom att de olika respondenternas utbildning inte har fått den önskade erkännandet av omgivningen, i 

detta fall kanske främst de olika arbetsgivarna på arbetsmarknaden så har många av respondenterna fått 

göra en socioekonomisk resa nedåt där den upphöjda sociala positionen i deras föregående samhällen 

ersatts av en tillvaro av kamp för dels ett erkännande men även ett adekvat arbete. Genom 

kompletterande studier är förhoppningen hos många av respondenterna att återta den sociala status och 

ställning som de tidigare hade både inom den egna gruppen som i samhället i stort.   

   Det skulle kunna gå att hävda att det existerar en rådande kultur på arbetsmarknaden och att språket är 

det kulturella kapitalet som värderas. Utifrån de erfarenheter som respondenterna delat med sig har 

språket blivit en beteckning på vilka som anses vara kvalificerade för den utannonserade tjänsten och 

vilja som utesluts. Desto mer utvecklad språklig behärskning du som individ besitter desto mer attraktiv 

blir du på arbetsmarknaden, utifrån de som respondenterna sagt är det även någonting som de själva är 

högst medvetna om. Det skulle i detta fall kunna kombinera det kulturella kapitalet med Erving 

Goffmans begrepp stigma eftersom bristande språkliga färdigheter blir åtminstone för respondenterna 

stigmatiserande i deras sökande efter adekvata arbetstillfällen. Genom som en del av respondenterna 

hävdar, att de utvecklar sitt språk kanske de hinder som existerar försvinner eller åtminstone förminskas.  

    

6.4  Stigma 
Sociologen Erving Goffman pratar om olika former av stigman som de ”normala”, de som är i 

majoriteten, sätter på de som är i minoritet (Goffman, 2011:12). Det som är utmärkande för de olika 

formerna av stigman är att de medför att en individ som i vanliga fall skulle accepteras i det normala 

sociala samspelet anses bära på någon form av egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet. Detta 

leder till att de ”normala” bortser ifrån de anspråk på gemenskap som den stigmatiserade individens 

eller gruppens övriga egenskaper kunde ha motiverat (Ibid, 2011:12). Erving Goffman talar om olika 

former av identiteter som varje individ har. Han gör en medveten distinktion mellan den virtuella 

identiteten som är resultatet av en social konstruktion och den faktiska identiteten som är resultatet av 

den individuella livshistorien. När det förekommer en diskrepans mellan den virtuella och den  

faktiska identiteten så avskärmas individen ifrån samhället och personen blir då stigmatiserad. Den 

stigmatiserade kan själv betrakta sig som mänsklig, som normal, men de olika former av normer som de 

inkorporerar från samhället i stort gör att de åtminstone undermedvetet börjar ifrågasätta sig själva och 
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deras egen normalitet (Goffman, 2011:24ff). 

   I denna studie kan man koppla dessa tankar till den upplevda diskrimineringen på arbetsmarknaden 

som respondenterna redovisat för under de utförda intervjuerna. Den utmärkande stigman i 

respondenternas fall kan vara allt ifrån deras fysiska utseende som skiljer sig ifrån övriga samhället, det 

är även deras skilda religiösa tillhörighet, namn och deras i vissa fall bristande svenskspråkiga 

kompetens som även det avskiljer dem ifrån majoritetssamhället. Trots att de har en akademisk 

utbildning existerar det barriärer som hindrar dem ifrån att bli en del av arbetsmarknaden. Även om de 

flesta av respondenterna gör en medveten skillnad mellan samhället i stort och arbetsmarknaden så går 

det inte att undgå ifrån det faktum att arbetsmarknaden i grunden är en integrerad del av samhället. På 

många sätt kan man se att de förväntningar och krav, men även i viss mån diskriminering som finns mot 

invandrare på arbetsmarknaden är resultat av existensen av samma krav, förväntningar och 

diskriminering i samhället i övrigt. Redan i den inledande delen av resultat presentationen framhåller 

åtminstone en respondent, Antonio, upplevelsen av att vara annorlunda; ” När jag flyttade hit till 

Sverige hamna uppe i Norrland […] det var tufft eftersom jag var ensam utan några vänner och 

familj. Att jag är mörkhyad gjorde att jag stack ut lite som en utomjording, det hände att folk 

titta […]” Respondenten framhåller med betoning på sitt utseende att han kände sig annorlunda och 

upplevde en form av diskriminering på grund av att han uppfattades som det av resterande delen av 

samhället. Erving Goffman menar att den stigmatiserade individen nästan alltid är medveten om det som 

har föranlett stigmat, vilket bekräftas av den insikt som respondenten har om orsaken bakom sin 

situation, där han betonade sin ras tillhörighet. (Goffman, 2011:16ff). Den person som är drabbad av 

stigma vill känna sig som en del av en helhet och ha samhörighet med andra vilket enbart kan uppnås 

med personer som är drabbade av samma stigma. Även om respondenterna inte själva direkt framhåller 

detta så kan man tolka deras socialiserings praktiker där de håller sig till sina egna som resultatet av en 

upplevd diskriminering och osäkerhet i samhället i stort. Som respondenten Abdallah menar; ”Jag 

umgås nästan bara med dem från samma land, även på jobbet vi kommer alla ifrån samma land 

[…]”. En annan respondent, Hossam pratade även han om behovet av gemenskap som jag mer tolkade 

som ett behov som är resultatet av upplevelse av utanförskap med resten av samhället; ” […] det var 

inte lätt pga. mitt utseende, mitt namn […] Men det har blivit bättre när jag flyttade till [xxx]. 

Här känner man sig inte uttittad, alla är lika här.” Samma tendenser till ett undermedvetet behov av 

samhörighet har kunnat uttolkas genom att de flesta arbetar med personer ifrån samma etniska bakgrund 

där det även där skapas en form av samhörighet och känsla av trygghet. Som tidigare nämnt är ofta den 

stigmatiserade personen medveten om sitt stigma och vilka grundläggande orsaker som föranlett sina 

upplevda tillkortakommanden. Det som den stigmatiserade personen kan göra enligt Erving Goffman, är 

att begränsa sitt stigma genom att försöka efterlikna det ”normala” så mycket som möjligt (Goffman, 
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2011:16ff) När det gäller respondenterna har det funnits olika exempel på sådana tendenser där bl a en 

respondenten Hossam berättade; ”[…] har funderat på att byta namn, jag har på riktigt funderat på 

det. Jag har funderat på att lägga – son eller någonting till mitt namn. Det kanske hjälper […]”. 

Ett annat bra exempel är då Rima menar;” förbättra din situation och t ex lära dig bättre svenska, 

göra allt du kan för att du ska slippa samma problem i framtiden […]”. Genom olika handlingar 

försöker den stigmatiserade personen att förminska sitt stigma och erhålla en större acceptans av det 

omgivande samhället. I de ovanstående exemplen är det dels frågan om ett byte av namn för att mer 

påminna om majoritetskulturen och i det andra exemplet handlar det om att överbrygga eventuella 

språkliga brytningar eller talfel för att uppnå samma slags acceptans. Genom att förändra sig själva eller 

”förbättra” deras aktuella egenskaper så är målen för den stigmatiserade, som jag menar att 

respondenterna i denna studie är, att uppnå acceptans och släppas in i gemenskapen. I deras fall handlar 

det för det mesta om en acceptans av deras utbildning, erfarenhet och möjligheten att bli en del av en 

större gemenskap för att därmed kunna erhålla ett adekvat arbete.  
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7.0 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Mitt syfte med denna studie har varit att utifrån de genomförda intervjuerna med de olika deltagande 

respondenterna få en ökad förståelse för deras aktuella situation på arbetsmarknaden genom deras 

egna beskrivningar och erfarenheter. I detta avsnitt diskuterar jag resultatet av studien och återkopplar 

även till en del av den tidigare forskningen som valts ut.  

 
Under de utförda intervjuerna med respondenterna har det framkommit genom deras beskrivningar av 

sin upplevda realitet att de alla har upplevt olika former av hinder på den svenska arbetsmarknaden. De 

känner alla att deras utbildning och kunskap inte värdesätts på det sätt de hade önskat sig och beklagar 

sig över sin nuvarande situation. Studiens resultat bekräftar därmed den allmänt hållna bilden av att 

invandrare har det svårare på arbetsmarknaden och att det finns reella hinder för en 

arbetsmarknadsmässig framgång för många av dem. 

    Inom egentligen all forskning som har lästs inför denna studie som har med invandrare och 

arbetsmarknaden att göra så framhävs det faktum att invandrare generellt har det svårare på vår 

gemensamma arbetsmarknad. Detta framgår inte minst i den studie som presenterats av både Statistiska 

centralbyrån (2009) som den rapport som skrevs på beställning av Arbetsmarknadsstyrelsen (2001) av 

Katarina Berggren och Abukar Omarsson. I dessa studier har det varit möjligt att statistiskt se skillnader 

mellan svenskfödda respektive invandrares framgång och etablering på den svenska arbetsmarknaden. 

Andra studier har kunnat peka på samma realitet. En del av den existerande forskningen har pekat på att 

de olika formerna av krav och förväntningar som finns på dagens arbetsmarknad har en tendens, att 

åtminstone på ett indirekt sätt, utesluta många av de utbildade invandrarna, eller invandrare i största 

allmänhet ifrån möjligheten att förvärva ett arbete (Hertzberg 2003, Neergaard 2004). 

   Någonting som framkom tydligt under de genomförda intervjuerna med respondenterna var deras 

känsla av att inte räcka till i den hårda konkurrensen med andra individer om de kvalificerade yrkena. 

Som det framgick i uppsatsens inledande bakgrundskapitel så har förväntningarna och kraven på 

invandrare på arbetsmarknaden förändrats och skärpts på många plan. Detta har i sin tur lett till att 

invandrare idag oavsett utbildningsnivå eller bakgrund har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden i 

förhållande till hur det såg ut under perioden för den stora arbetskraftsinvandringen under femtio- och 

fram till och med mitten av sjuttiotalet. 

 

7.1 Det språkliga hindret 
Ett krav som har skärpts och som även poängterades under de genomförda intervjuerna är kravet om en 
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utvecklad svenskspråkig kompetens. Många av respondenterna har under intervjuerna delat med sig av 

sina erfarenheter där de menar att deras ibland bristfälliga kunskaper i det svenska språket har betraktats 

som ett hinder i förverkligandet av drömmen om ett adekvat arbete. De har beskrivit hur genom att de 

bryter på svenska är till deras nackdel när de konkurrerar om en specifik tjänst med andra som inte har 

samma ”problem”. Fredrik Hertzberg (2003) har bl a forskat kring hur kravet på en perfekt svenska 

medför att många personer av invandrarbakgrund faller bort i konkurrensen om jobben och riskerar att 

få det tuffare att komma in på arbetsmarknaden. I sin studie intervjuade han olika platsförmedlare som 

av alla hinder som invandrare kunde möta på arbetsmarknaden betonade just språket. De formella 

kunskapskraven har enligt Fredrik Hertzberg ökat under 1990-talet i och med den organisatoriska 

omvandlingen av arbetslivet och den stigande arbetslösheten. Numera menade han krävdes inte enbart 

en ”bra svenska” utan ofta en ”perfekt svenska” (Hertzberg, 2003:177). De olika arbetsgivarnas krav 

framställdes av dem själva som rationella och rimliga utifrån de olika former av krav på kommunikation 

och förståelse som olika yrken krävde (Hertzberg, 2003:178ff).  

   Den rådande kulturen på arbetsmarknaden utesluter många av invandrarna på grund av att de enligt 

arbetsgivarna saknar den tillräckliga språkliga kompetens som ofta eftersöks. Den situation som har 

uppstått är att väldigt många människor med utländsk härkomst och med en akademisk utbildning med 

mycket kunskap och erfarenhet inte kommer till användning på grund av de rådande hinder som finns 

som omöjliggör för dessa människor att komma in på arbetsmarknaden. I och med detta går samhället 

miste om kvalificerad arbetskraft som på grund av de, kan tyckas, allt för hårda kraven istället tvingas 

söka sig till mindre kvalificerade arbeten samtidigt som samhället på många håll har en brist på just den 

kunskap som de har. Respondenterna i studien ifrågasatte detta tänkande hos arbetsgivarna och betonade 

att de är medvetna om att deras språkliga kompetens inte är i nivå med infödda etniska svenskar men att 

de uttrycker sig tillräckligt förståeligt för att kunna göra sin röst hörd och förstådd. En del andra 

respondenter har menat att situationen är som den är och därför måste de som invandrare acklimatisera 

sig till situationen genom att t ex förbättra och förfina sitt språk för att bättre möta de språkliga krav som 

existerar.  

   Enligt mig kan det absolut vara nödvändigt och i vissa fall helt rimligt med en välutvecklad språklig 

kompetens eftersom det hör till det specifika yrket. Däremot ifrågasätter jag det faktum att språket så 

som jag har förstått det blivit en vattendelare där de som inte önskas beskylls för att inte ha tillräckliga 

språkliga kunskaper istället för att deras kompetens och utbildning skall fälla avgörandet. Det skulle gå 

att utifrån Erving Goffmans teori om det sociala stigmat mena att en del av de krav som existerar är 

stigmatiserande eftersom de i grunden utesluter människor av annan etnisk bakgrund. Genom att många 

arbetsgivare upphöjer den språkliga kompetensen över annan form av kompetens så slås på ett naturligt 

sätt individer av utländsk härkomst i större utsträckning än etniska svenskar ut i den rådande 
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konkurrensen. I det mångkulturella Sverige skall självfallet kunskaper i det svenska språket värdesättas 

men samtidigt finns det andra aspekter och kriterier som arbetsgivarna måste titta efter och inte fokusera 

allt för mycket vid det språkliga, vilket om jag utgår ifrån den forskning som finns och ifrån 

respondenternas egna beskrivningar är fallet idag. Hur de olika arbetsgivarna tänker går det inte att veta, 

inte heller ifall allt egentligen beror på någon inofficiell diskriminering ifrån arbetsgivarnas sida riktad 

mot personer av annan härkomst.  Den slutsats som ändå går att dra är att de urvalsprocesser som 

existerar på arbetsmarknaden i större grad som redan poängterat tenderar att försvåra och även utestänga 

personer av invandrarbakgrund. Genom att många arbetsgivare har satt hårda språkliga krav blir det 

nästintill en omöjlighet för utbildade invandrare som har de akademiska kvalifikationerna men saknar  

de språkliga att på ett rättvist sätt konkurrera om de kvalificerade yrkena. Om allt detta enbart är en 

tillfällighet eller ifall det handlar om en medveten diskriminerande praktik där språket är en 

diskriminerande redskap har inte denna studie kunnat styrka på ett tillräckligt tillfredsställande sätt för 

att helt oproblematiskt göra en sådan konklusion.  

 

7.2 Det sociala hindret 
Det sociala kapitalet och tillgången till ett utvecklat socialt nätverk är någonting som alla deltagande 

respondenter i studien har betonat och erkänt dess enorma värde. Betydelsen av det sociala kapitalet och 

värdet av ett utvecklat socialt nätverk är någonting som stöds av existerande forskning där det menas att 

det sociala kapitalet ofta kan vara av avgörande inverkan på den arbetsmarknadsmässiga framgången. 

Forskaren Alireza Behtoui menar i sin forskning att det sociala kapitalet och tillgången till en användbar 

sådan kan vara det kanske mest avgörande förutsättningen för att en individ, än viktigare för en person 

av annan etnisk härkomst, att lyckas på den svenska arbetsmarknaden (Behtoui, 2006:29ff). I sin studie 

demonstrerar han att själva tillgången till ett socialt kapital genererar nästan alltid leder till större 

möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden. Han kommer även fram till att invandrare i stor utsträckning 

är delar av sociala nätverk som på grund av deras konstellationer förhindrar förvärvandet av det 

nödvändiga kapitalet. Med det menar han att invandrare ofta är en del i olika former av sociala nätverk 

som nästan uteslutande består av personer i samma situation eller av samma bakgrund. Detta bekräftas 

av nästintill alla respondenter som deltagit i studien där avsaknaden av någon formell eller vardaglig 

kontakt med svenskar gör att de inte kan bygga de nödvändiga kontakterna som de är så beroende av i 

konkurrensen om de kvalificerade arbetena. Genom att respondenternas utbildning, en vital del av deras 

kapitaltillgångar, inte erkänns någon formell värde av det omgivande samhället och då specifikt 

arbetsgivarna så blir det sociala kapitalet och de sociala nätverken än mer viktiga. Genom att 

respondenterna utestängs ifrån adekvata arbeten på grund av olika former av kravprofiler som 
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arbetsgivare sätter upp blir kontakten med majoritetssamhället än sämre och därmed begränsas 

möjligheten till knytandet av viktiga kontakter. 

   Tidigare forskning har som tidigare poängterat visat att sociala nätverk har stor betydelse för en 

individs framgång på arbetsmarknaden. Det resultat som till exempel framkommit i rapporten På 

tröskeln till lönearbete (2006) är att en individs användning av sina tillgängliga sociala nätverk i större 

utsträckning leder till anställning (Neergaard, 2006:150). Sociala kontakter har enligt samma studie visat 

sig förutom att ha en direkt funktion i möjligheten till jobb även visat sig ha en inverkan på arbetets 

kvalitet och karaktär som även påverkan lönenivån. Det intressanta i studien var att när invandrare 

använde sig av sina kontakter så fick de sämre arbeten och sämre lön än om anställningen gick genom 

andra kanaler. Anledningen till detta har visat sig att invandrarnas sociala nätverk inte innehöll 

värdefulla kontakter medan de samma för infödda svenskar i större bemärkelse innehöll de samma. 

Medan många av invandrarna använde sina kontakter för att erhålla någon form av anställning vilket i 

de flesta fallen ledde till ett arbete som inte motsvarade deras utbildning eller meriter (Neergaard, 

2006:151). Detta kan återkopplas till de svar som respondenterna i undersökningen delat med sig av där 

många har pratat om just bristen på tillgången till rätt sorts kontakter som leder till rätt sorts arbeten. 

Både respondenterna i min undersökning som i den undersökning Linda Helgesson (2000) gjorde i 

Umeå bekräftar det som framkom i rapporten På tröskeln till lönearbete (2006) nämligen att många 

invandrare idag saknar de rätta sociala kontaktnäten som möjliggör för dem att finna de kvalificerade 

arbeten de ofta söker.  

 

7.3 Konklusion 
Mitt syfte med min undersökning var att genom respondenternas egna beskrivningar och erfarenheter 

besvara mina frågeställningar. Det som har kommit fram under undersökningen har varit att de alla 

kollektivt känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden. Även om roten till diskrimineringen är olik 

ifrån respondent till respondent har det varit möjligt att urskilja vissa likheter. De har alla ifrågasatt att 

deras utbildning inte har erkänts det värde och aktning som de hade velat vilket har lett att många har 

förlorat den status de hade i sina gamla hemländer. Problemen att finna adekvata arbeten hänger väldigt 

mycket med den föränderliga sociala verkligheten som medförde deras flytt till Sverige. Genom att de 

kunde socialisera sig och positionera sig i det sociala rummet och arbetsmarknaden på ett fördelaktigt 

sätt förändrades allt till det sämre. I min diskussion har jag lyft fram två hinder, egentligen skulle man 

kunna tala om flera andra hinder. Men i mina diskussioner med respondenterna pratade väldigt många 

om att arbetsgivare idag ofta söker en fläckfri svenska och att den språkliga kompetensen sätts över 

andra former av kompetenser. Detta i sig utgör då ett hinder för mina respondenter eftersom de alla 

bryter på svenska och passar därför åtminstone enligt dem själva inte i den kravprofil eller mall som 
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arbetsgivare sätter upp. Att en del av respondenterna har accepterat detta och strävar efter att 

acklimatisera sig efter läget genom att till exempel hävda att de har som mål att lära sig bättre svenska 

gör att jag tycker att språket utgör ett av de två största hindren för en arbetsmarknadsmässig framgång.  

Det andra hindret är det sociala hindret som handlar om integrationen med samhället i stort. Genom att 

respondenterna erkänner att deras socialiseringspraktiker uteslutande förekommer med personer av 

samma bakgrund gör att de inte riktigt kommer in i samhället och därmed sker en form av exkludering 

ifrån gemenskapen. Om det är resultatet av rasism i samhället eller om det snarare är respondenternas 

egen brist på upplevd trygghet som har lett fram till situationen är enligt mig svårt att helt bekräfta. 

Respondenternas avsaknad av värdefulla sociala kontakter försvårar deras redan svåra situation.  
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8.0 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 

Sverige är idag ett mångkulturellt land som har hundratusentals människor som kommit ifrån världens 

alla hörn för att skapa sig en framtid i vårt gemensamma land. Min undersökning handlade om fem 

respondenter alla med utomeuropeisk härkomst ifrån flera olika världsdelar, som alla gjort denna resa 

till Sverige och i deras bagage har de haft med sig utbildning, erfarenhet och kunskap. I Sverige så har 

de mött på flera olika hinder och svårigheter i att finna ett adekvat arbete. Ingen av de deltagande 

respondenterna i min studie har ett arbete som passar deras utbildningsnivå eller område. Nästan alla har 

en inkomstbringande anställning idag men de skulle alla vilja arbeta med något som mer passar deras 

utbildning. Min undersökning har haft som mål att genom respondenternas egna beskrivningar få en 

förståelse för deras upplevda situation.  

   Även om mitt arbete inte har någon direkt anknytning till läraryrket om vi talar förmedlande av 

ämneskunskaper så anser jag den ändå relevant för oss lärarstudenter. Den bidrar förhoppningsvis med 

en ökad förståelse och insikt om de problem som människor av invandrarbakgrund möter i det svenska 

samhället. I detta fall gäller de utbildade invandrare som av olika anledningar har haft det problematiskt 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Det råder inga tvivel att om studien istället hade fokuserat på 

utbildade invandrare med utländsk lärarutbildning att studiens resultat skulle vara så annorlunda.  

Jag hoppas att min studie skall hjälpa oss lärarstudenter som skall hjälpa till att forma morgondagens 

generation att få en ökad insikt om denna fråga och därmed kanske vara en del av lösningen på 

problemet. Som lärare är vi inte enbart kunskapsbärare men vi skall även förmedla demokratiska 

principer och lära våra elever oavsett bakgrund om att de alla är likvärda, samtidigt även betona 

betydelsen av utbildning.  

För att det svenska samhället i stort på ett bättre sätt skall kunna ta tillvara på de enorma resurser som 

finns bland den invandrade delen av befolkningen krävs det olika former av åtgärder men kanske 

framför allt en attitydförändring hos många, speciellt bland arbetsgivarna eftersom det är de som har den 

slutgiltiga makten över vem de väljer att anställa.  Jag tror att det är för vårt lands bästa och dess framtid 

viktigt att vi som samhälle på ett bättre sätt tar hand om de resurser som vi faktiskt har. Det är resurser 

som av olika anledningar, vare sig det gäller att deras utbildning inte erkänns eller av andra orsaker inte 

ges möjligheten att dela sin kunskap med oss inte kommer till sin rätta och därmed till allas utnyttjande. 

För att vi skall vara ett framgångsrikt samhälle måste vi visa en större öppenhet och tillgodogöra oss den 

kunskap och erfarenhet som kommer med våra nya medborgare och ta tillvara på den. 
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BILAGA 
 
GRUNDLÄGGANDE FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

¤ Berätta lite kort om dig själv; ditt ursprung, familjesituation, ditt   

   nuvarande yrke/föregående arbeten, utbildningsbakgrund 

¤ När och varför valde du att emigrera till Sverige? 

¤ Hur såg situationen ut för dig i ditt hemland? 

¤ Hur upplevde du din första tid i Sverige? 

¤ Hur upplever du livet som invandrare idag? 

¤ Känner du dig/har du känt dig diskriminerad i det svenska samhället?  Motivera  

¤ Umgås du med etniska svenskar? 

   Om nej; av vilken anledning 

 

¤ Vilken/vilka anledningar låg bakom ditt beslut att utbilda dig? 

¤ Motivera betydelsen av utbildning för dig 

¤ Har du kompletterat din utbildning i Sverige?  Om ja; av vilken anledning?    Om nej; av vilken anledning? 

 

¤ Har du vid något tillfälle haft ett adekvat arbete i Sverige? 

   Om ja; vad arbetade du med? Hur länge? Orsak bakom avbrott? 

   Om nej; av vilken anledning?  

¤ Anser du att det är svårt att finna ett arbete i Sverige? 

  Om ja; vilka är de upplevda orsakerna 

  Om nej; vilka är de upplevda orsakerna 

¤ Söker du aktivt efter arbeten?  Om ja; hur ofta/på vilket sätt     Om nej: varför inte? 

¤ Är etnicitet en faktor i sökandet efter ett jobb, vad anser du? Motivera 

  Om ja; på vilket sätt 

¤ Känner du dig/har du känt dig diskriminerad på den svenska arbetsmarknaden? Motivera    

¤ Vilken/vilka grundläggande faktorer upplever du försvårar dina chanser till ett arbete? 

 Motivera svaret 

¤ Har du någonsin funderat på att ge upp? Motivera 

¤ Om respondenten har arbete; - Hur fick du din nuvarande anställning? Trivs du/Trivs du inte på ditt arbete? 

   Motivera 

 

 
 


