
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Socialt arbete 

    

 
 
 

 
 
 
ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs 
 
HANDLEDARE: Jorge Calbucura 
 
SAMMANFATTNING: 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vad unga arbetslösa 
med utomeuropeisk bakgrund anser om sin situation och sina 
framtidsmöjligheter, för att få en ökad förståelse om deras situation och 
upplevelser. Undersökningen har byggt på kvalitativa samtalsintervjuer 
med sex respondenter med utomeuropeisk härkomst i åldrarna 16-25. 
Studien har utgått från en hermeneutisk ansats och analysen har byggt på 
tidigare forskning samt socialpsykologiska teorier. Resultaten visar att 
individerna upplever att de står utanför samhället och dess sociala 
medborgarskap pga. avsaknaden av ett arbete samt att de anser sig 
stämplad en negativ social identitet av samhället, både i arbetslivet och på 
fritiden, vilket följaktligen bidragit till social exklusion och sämre 
förutsättningar till erhållandet av arbete. Därtill framkommer det en 
efterlysning från dessa individer av en annorlunda individanpassad 
arbetssätt för minoritetsgrupper med handläggare med kulturkompetens, 
för att följaktligen skapa bättre förutsättningar till arbete för dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
NYCKELORD: 
 
 
TITEL: 
 
 
 
FÖRFATTARE: 
 
DATUM: 
 

 
 
 
 
 
 
invandrare, ungdom, etnicitet, arbetsmarknad, 
arbetslöshet, diskriminering, utanförskap 
 
Unga arbetslösa med utomeuropeisk härkomst 
och deras upplevelser av sin situation och 
framtidsmöjligheter 
 
Taimur Qadery & Johan Ruhlander 
 
Juni 2008 

 



Förord 
Först och främst vill vi klarlägga att föreliggande studie är ett resultat av gemensamma 

ansträngningar och många diskussioner sinsemellan. Således har arbetets ämne, syfte, 

genomförande, författande och ställningstaganden diskuterats utförligt mellan oss.  

 

Vidare vill vi tacka våra sex intervjupersoner för deras medverkan. Det har varit ett otroligt 

privilegium att få möjligheten att höra om deras upplevelser.  

 

Därtill vill vi tacka Ungdomsresursen, som ordnade intervjuerna. Dessutom ett stort tack till 

vår handledare Jorge Calbucura för den feedback och kontruktiva kritiken som han givit oss. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Massmedier såsom Kalla fakta och Uppdrag granskning m.fl. har under de senaste tiden 

uppmärksammat att personer med utländsk härkomst har sämre möjligheter till arbete i 

Sverige eftersom de diskrimineras när de söker jobb på grund av deras härkomst och namn. 

Studier ger belägg på detta, t ex visar de att gruppen invandrare och unga individer med 

utländsk härkomst tenderar att ha större arbetslöshetssiffror än referensgruppen oavsett 

konjunkturerna i landet och att dessa skillnader skiljer sig även mellan olika etniska grupper, 

speciellt de som härstammar från utomeuropeiska länder har sämre utgångslägen och 

möjligheter (Knocke, 2000; Knocke & Hertzberg, 2000; Malmberg-Heimonen & Julkonen, 

2006; Olsson, 2000). Bakomliggande orsaker till det ovannämnda sägs vara många där bland 

annat kulturella skillnader, brister i språk eller human kapital lyfts fram. Men studier visar 

dock att etnisk diskriminering kan utgöra en starkt bidragande faktor bakom de rådande 

skillnaderna (Ibid.).  

1.2 Problemformulering 

Av vad som framgår av tidigare forskning och massmedia fokus drabbas personer med 

utländsk ursprung, speciellt de med utomeuropeisk härkomst  idag hårt av diskrimineringen 

som finns idag avseende jobbmöjligheter. Detta bidrar till att människor med utländsk 

härkomst i Sverige kan få svårt att komma in i samhället och dess sociala medborgarskap på 

grund av samhällets exkludering och särbehandling (Behtoui, 2004; Knocke, 2000; Knocke & 

Hertzberg, 2000; Malmberg-Heimonen & Julkonen, 2006). Således har insatser såsom 

”Blatteförmedlingen” växt fram för att underlätta för dessa individer till att få arbete, för att 

de följaktligen kan integreras. Men vad tycker och känner egentligen dessa individer om sin 

situation? Upplever de att de har sämre utgångsläge till att få jobb? Finns följaktligen behov 

av insatser som ”Blatteförmedlingen”?  

1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad unga arbetslösa med utomeuropeisk 

härkomst på Ungdomsresursen i Norrköping, en närmare beskrivning av Ungdomsresursen 

återges i 1.4 Begreppsförklaringar, anser om sin situation och sina framtidsmöjligheter. Detta 

för att vi följaktligen ska få en ökad förståelse och kännedom om deras situation och 

upplevelser. Fokusen kommer således ligga på individernas egna upplevelser av situationen. 

Följande frågeställning skall utgöra grunden för syftet.  
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1.3.1 Frågeställningar 

- Vad tycker och tänker unga med utomeuropeisk härkomst om sin 

arbetslöshetssituation? 

- Tycker de att de står utanför samhället till följd av avsaknaden av ett arbete? 

- Känner de att deras etniska bakgrund påverkar möjligheterna till att få ett arbete? 

- Vad anser de om sina framtidsutsikter beträffande möjligheter för/till arbete? 

- Erfar de att det finns behov av särskilda insatser såsom Blatteförmedlingen för att få 

ökade chanser att integreras i arbetsmarknaden och följaktligen samhället?  

- Har arbetslöshetssituationen inverkan på deras liv; hälsa och fritid/kultur/semester? 

1.4 Begreppsförklaringar 

1.4.1 Ungdomsresursen 

I denna studie diskuteras det huruvida individer tycker om kurser och praktik, om de är 

lärorika och resultatrika. Till följd av det samt att vår intervjugrupp mestadels bestod av 

individer som ingick eller ingått i Ungdomsresursen i Norrköping, följer en kort beskrivning 

av insatsen. Ungdomsresursen är arbetsmarknadskontorets verksamhet för arbetslösa 

ungdomar i åldern 16-24 år. Verksamhetens uppgift är att förbättra ungdomars möjligheter till 

egen försörjning. Vidare kartlägger Ungdomsresursen individens behov, ger stöd, praktik och 

kompetenshöjande inslag utifrån ett individfokus. Deltagarna anvisas till Ungdomsresursen i 

samband med ansökan om försörjningsstöd, men det är också möjligt att på egen hand eller 

via annan aktör söka sig till verksamheten (www.norrkoping.se). 

1.4.2 Ungdom 

Ungdomsbegreppet kan ha flera betydelser och är sålunda svår att definiera på grund av 

skiftat innehåll och karaktär. Begrepp såsom tonår, pubertet, adolescens och ungdom existerar 

men behöver följaktligen inte betyda samma sak (Ohlsson & Swärd, 1994). För att 

misstolkning inte skall ske avseende ungdomsbegreppet i föreliggande studie har vi valt att 

definiera begreppet efter Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) sätt att ålderskategorisera 

personer, det vill säga personer mellan 16 och 25 år.  

1.4.3 Arbetslöshet 

Arbetslöshet definieras enligt internationell och nationell sedvana ofta med hjälp av följande 

tre kriterier; Att man är utan arbete, att man i någon rimlig mening vill ha ett arbete samt att 

man inte är förhindrad att ta ett arbete. Uppfyller man dessa nämnda kriterier anses man vara 

så kallad öppet arbetslös (Carle, 1992). Vidare betraktas individer som ofrivilligt är utan 
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förvärvsarbete och har en frånvaro av lönearbete som arbetslösa, vilket utesluter personer som 

befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Rantakeisu, 2002). I föreliggande studie 

betraktas dock även ungdomar som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som arbetslösa.  

1.4.4 Invandrare 

Termen invandrare används för att beteckna utrikesfödda personer eller utländska medborgare 

som har flytt från ett land för att bosätta sig i ett annat land, varaktigt eller tillfälligt. Om man 

vidare är folkbokförd sedan ett år tillbaka, är född utrikes, har ett utländsk medborgarskap 

eller har en förälder som är född utrikes räknas man som invandrare (Århammar, 2004). I 

föreliggande studie nyttjas inte termen invandrare utan  begreppet människor med utländsk 

härkomst. Detta på grund av att vi anser att en del av våra intervjupersoner inte kan skildras 

genom ovannämnd term då de inte är utrikesfödda eller flytt från ett land, utan exempelvis är 

av andra eller tredje generation. Dock betraktas dessa ändå individer av samhället som 

invandrare, eftersom man har ett annorlunda namn, har en förälder som är född utomlands 

eller är mörk. Detta bidrar följaktligen till den diskriminering och exkludering som råder idag 

(Behtoui, 2004; Knocke, 2000; Knocke & Hertzberg, 2000; Malmberg-Heimonen & 

Julkonen, 2006). 

1.4.5 Utanförskap 

Av den nya regeringen inräknas sjukpensionärer, arbetslösa och bidragstagare att de lever 

utanförskap. I föreliggande studie inbegrips dock inte sjukpensionärer. Vidare menar vi med 

begreppet utanförskap att man som person exkluderas från samhället till följd av uteblivande 

av ett arbete och således inte är delaktig i det ekonomiska och sociala livet. Vårt synsätt kan 

kopplas till Olssons (2005) socialt medborgarskap och Abrahams et al. (2005) social 

exkludering, som förklaras mer utförligt i 3.1 och 3.2 på sid. 14-15. 

1.4.6 Blatteförmedlingen 

I föreliggande studie diskuteras huruvida om det finns behov av förmedlingar liknande 

Blatteförmedlingen i Sverige, således följer en kort beskrivning. Blatteförmedlingen arbetar i 

första hand med rekrytering och förändringsarbete. Inom området rekrytering har de fokus på 

mångfaldsrekrytering och genomför rekryteringsuppdrag för stora och små arbetsgivare. 

Inom området förändringsarbete försöker de göra det lätt för folk, företag och 

organisationer att förstå hur mångfalden gynnar Sverige, svenska företag och andra 

arbetsgivare. Vidare är deras strävan att lyfta fram de samhällsekonomiska 

och företagsekonomiska vinster som finns att hämta genom en framgångsrik 

integrationsstrategi. Att förenkla rekrytering av individer med särskilda kompetenser och 
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utomnordiskt ursprung. Öka anställbarhet, verka för ökad jobbrotation för invandrare, minska 

arbetslösheten, stimulera till skapande av helt nya tjänster, ökad integration och ökad 

jämlikhet i samhället. Att få fler företag att inse den självklara nyttan av en ökad kulturell 

mångfald inom företaget (www.blatteförmedlingen.se). 

1.5 Avgränsningar 

Föreliggande studie begränsar sig genom att den belyser och förklarar hur och varför unga 

arbetslösa erfar om sin arbetslöshetssituation. Således presenteras forskning kring ungdomar 

med annan etnisk bakgrund än svensk.  

 

För att avgränsa studien ytterligare har vi valt att intervjua enbart ungdomar med 

utomeuropeisk härkomst, enligt ovannämnda definitioner. Vidare har avgränsningen varit 

arbetslösa ungdomar som är inskrivna eller varit inskriven på Ungdomsresursen samt 

ungdomar i öppen arbetslöshet i Norrköping. Analysen tolkas genom socialpsykologiska 

teorier som berör vår syfte, problemformulering och våra frågeställningar, för att få en djupare 

och en koncentrerad analys. Således bortslutandet av andra analysverktyg och teorier. 

1.6 Studiens disposition 

Efter ovanstående inledning följer en genomgång av tidigare forskning som berör studiens 

syfte och frågeställningar. Därefter ges det i kapitel tre en översikt över de socialpsykologiska 

teorierna som ligger till grund för studiens analys. Efteråt ges en koppling mellan tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter i kapitel fyra. Studiens metod redovisas i kapitel fem 

och diskuteras vidare sedan i kapitel sex. Därpå presenteras studiens resultat och analys i tre 

block i kapitel sju. Under varje block redovisas resultat och därefter följer en sammanfattning 

och längre fram en analys med utgångspunkter i tidigare forskning och teorier. Innan sjätte 

kapitlets slut redovisas en helhetsanalys, som binder samman analyserna/blocken. Slutligen 

framförs en slutdiskussion beträffande studiens metod- och teorival samt vidare forskning. 

2. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning kring arbetslöshetsproblemet bland människor med utländsk 

härkomst. Således har vi varit tvungna att begränsa oss och nedan följer det forskning som vi 

bedömt vara relevanta för att besvara vår syfte och frågeställning samt tillämpbara till 

inhämtad data. 
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2.1 Arbete – nyckeln till integration in i samhället och dess 

medborgarskap 

De första åtgärderna för att underlätta invandrares anpassning till livet i Sverige vidtogs i 

mitten av 1960-talet. I samband med att riksdagen beslutade om att reglera invandringen 1968 

slogs fast att invandrare skulle ges möjlighet att leva på samma standardnivå som den 

inhemska befolkningen. Genom en generell välfärdspolitik skulle jämlikheten förverkligas. 

Invandrarna skulle därtill få och ha möjlighet att lära sig svenska och få information om det 

svenska samhället. Invandrarpolitiken fastställdes av riksdagen 1975 och innebar att 

invandrares kulturella och språkliga bakgrund skulle erkännas och främjas. Målen var 

följande; jämlikhet, valfrihet och samverkan. Konsekvensen av invandrarpolitikens 

utformning blev att invandrare räknades som en homogen grupp, där såväl nyanlända 

invandrare, de som vistats länge i Sverige och hade hunnit etablera sig samt födda i Sverige 

med invandrade föräldrar inkluderades i samma grupp. Således uppfattades invandrarpolitiken  

som en förstärkning av ”vi och de känslan” (Århammar, 2004). 

 

År 1998 ersattes invandrarpolitiken till följd av det ovannämnda med integrationspolitiken, 

som fortfarande är giltig idag. Inriktningen på integrationspolitiken är att samhällets etniska 

och kulturella mångfald ska vara utgångspunkt för utformningen av politik och genomförande 

i alla områden. Målet är att alla som bor i Sverige ska ges lika rättigheter och möjligheter 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund samt att invandrare inte ska räknas som en homogen 

grupp. Åtgärder skulle således utformas smidigt efter individens individuella behov. Det 

integrationspolitiska arbetet ska framför allt inriktas på att ge stöd till individers egen 

försörjning och delaktighet i samhället, bistå om grundläggande demokratiska värden och 

verka för lika rättigheter och möjligheter för både män och kvinnor samt förebygga 

diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Vidare ses arbete i dagens samhälle och 

politik som en avgörande hävstång för att nå integration. För att skapa goda förutsättningar för 

delaktighet och medansvar i samhället samt motverka margalisering och utanförskap är 

möjligheter till arbete och egen försörjning sammantaget väldigt viktigt (Ibid.).  

2.2 Olika förutsättningar för arbete 

Arbetslöshetskrisen på 90-talet kändes av i hela samhället men drabbade i oproportionerligt 

stora siffror icke-europeiska invandrare och flyktingar. 1990 var arbetslöshetssiffran för denna 

grupp 4,9 procent jämfört med 1,9 procent för hela arbetsstyrkan mellan 16-64 år. Denna 

siffra hade år 1995 stigit till 29,8 procent jämfört med 6,9 procent för övriga arbetsstyrkan i 
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landet. Istället för de mål gällande integration och lika möjligheter som riksdagen antog år 

1975 fanns oroväckande signaler om en pågående social exklusion och marginalisering av 

stora grupper invandrare och flyktingar på arbetsmarknaden (Knocke, 2000). Vidare menar 

Knocke att det inte enbart är möjligheten att få jobb som försvåras om man tillhör vissa 

etniska grupper utan även möjligheterna till vidareutbildning och avancemang inom arbetsli-

vet (Ibid.). Exempelvis visar le Grand och Szulkin’s (2002) studie att det råder ojämlikheter 

mellan invandrare och deras motpart dvs. svenskar samt ojämlikheter inom själva gruppen 

invandrare. Män från icke Europeiska länder tjänar omkring 15 procent mindre än svenska 

arbetare medan manliga immigranter från västerländska länder har mer eller mindre samma 

inkomster som svenska arbetarna har. Författarna antyder att skillnaderna beror på att svenska 

arbetsgivare nedvärderar utbildningar tagna i länder utanför den västerländska världen. 

Sammantaget visar studiens resultat att invandrare med utom europeisk härkomst är 

underkastade för diskrimination på den svenska arbetsmarknaden (Ibid.). 

 

Vidare enligt Behtoui (2004) yttrar sig ojämlikheterna gentemot invandrare genom följande 

handlingar på arbetsmarknaden: att inte bli anställd, att ha ofavoriserad position samt att inte 

få anställning eller att inte få möjligheten att erhålla rättvisa belöningar för det jobb man 

presterar (Ibid.). Malmberg-Heimonen & Julkonen (2006) påstår sammantaget att invandrare 

är mindre intrigerade på den svenska arbetsmarknaden jämfört med deras motpart dvs. 

svenskar. De flesta arbetar, men de arbetar ofta inom lågavlönade och låg kompetens 

krävande yrken. Inkomsterna är oftast mindre och de lider av sämre hälsa än motparten.  

Malmberg-Heimonen & Julkonen (2006) studie visar även att det finns koppling mellan 

invandrare och kraftigt låga chanser till anställning/arbete. Studien menar att unga 

långtidsarbetslösa invandrare generellt möter större risk än deras motpart och att immigrant 

status är kopplad med en omfattande ackumulation av risker i Sverige. Exempelvis är endast 

43 procent av unga med utländsk härkomst integrerade på arbetsmarknaden jämfört de 64 

procent som motparten representerar.  Integrationsprocessen till arbetsmarknaden inkluderar 

flera risker, finansiella risker såsom psykiska problem, som drabbar dessa unga individer mer 

än deras motpart som ett resultat av arbetslöshetssiffrorna.  

 

Malmberg-Heimonen & Julkonens (2006) studie visar även följaktligen att härkomst spelar 

stor roll beträffande arbetsmöjligheter dvs. skillnader varierar beroende på var man kommer 

ifrån. Individer utanför Europa har exempelvis sämre utgångslägen och möter följaktligen fler 

hinder (Ibid.). Vidare drabbas även andra generationens invandrare av ojämlikheterna, mest 
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missgynnade gruppen är andra generationens barn som har föräldrar födda utanför Europa. 

Knocke och Hertzberg (2000) menar att ungdomar med utländsk härkomst ofta diskrimineras 

på grund av deras namn även om de är födda och uppvuxna i Sverige samt att 

språkkunskaperna är goda. Det kan exempelvis talas om ”konstiga namn” och ”knepiga 

namn”. Vidare kan även olika namn ha olika stigmatiseringar, t ex uppfattas inte ett brittiskt 

namn lika stigmatiserande som ett arabiskt. Författarna skriver vidare att det fortfarande idag 

endast är svenska namn som utgör den självklara markören för normalitet och tillhörighet, 

trots att retoriken och rationella argument om den kulturella mångfalden finns som tillgång. 

2.3 Första inträdet på arbetsmarknaden viktig 

Åslund et al. (2006) menar att det första inträdet på arbetsmarknaden är extremt viktigt 

eftersom det ger referenser, erfarenhet och kontakter, samt innebär att individen blir mindre 

av ett osäkert kort i framtida arbetsgivares ögon. Tid utanför arbetsmarknaden innebär att 

offentliga finanser belastas och ett försenat inträde riskerar också påverka individen negativt 

under lång tid. Vidare antyder Åslund att utanförskap och känslan av exkludering är troligen 

större hos dem som inte tagit första steget in på arbetsmarknaden, vilket kan leda till misstro 

mot samhället (Ibid.). Enligt Stojanovic (2001) kan dessa individer skapa en ny bild av sig 

själva genom sitt handlade på grund av att de känner sig marginaliserade. Samhället kan då 

mer eller mindre stämpla dem som personer med försummad utveckling. Således hamnar 

dessa arbetslösa ungdomar med låg utbildning, arbetsklassbakgrund och etnisk härkomst i en 

vanmakt. Vidare finns det en risk att stämplingen, som oftast är negativ, från samhället 

övertas av de arbetslösa ungdomarna och vidare gör den till sin egen. Detta kan resultera till 

att de blir ytterligare osäkra, inåtvända och känna sig otillräckliga, som sedan leder till 

passivitet (Ibid.) 

2.4 Kontaktnätets betydelse för erhållandet av ett arbete 

Nyanlända invandrare förväntas ha en svagare ställning på arbetsmarknaden i jämförelse med 

andra grupper, eftersom att de saknar bland annat kontakter på svenska arbetsmarknaden 

(Åslund et al., 2005). Exempelvis påstår Behtoui (2004) med belägg från sin studie att 

skillnaden mellan folk som fått jobb och de som inte lyckats skaffa sig jobb beror mer 

huruvida om de känner rätt personer eller inte än på vilken sorts utbildning de har i bagaget. 

 

I projektet ”söka arbete i Sverige” intervjuade forskare samma personer under en tre års 

period. Intervjupersonerna var invandrare/flyktingar på en flyktingförläggning som precis fått 

permanent uppehållstillstånd, samt de tjänstemän invandrarna/flyktingarna träffade under de 
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första åren ute i kommunerna. Resultatet av projektet visade att tre fjärdedelar av 

intervjupersonerna endera var arbetslösa, gick på kurser eller väntade på åtgärder. Sju 

intervjupersoner var ute i arbetslivet och tre personer hade ett tidsbegränsat arbete där 

arbetsgivaren fick bidrag. De intervjupersoner som var ute i arbetslivet eller som hade ett 

tidsbegränsat arbete gav ett intryck av att de kände sig aktiva eller delaktiga i samhället. 

Vidare visade projektets resultat att det var lättare för invandrare att få ett arbete om de 

spontant sökt arbete eller sökt arbete genom bekanta. Av de invandrare som inte fått något 

arbete var det en stor grupp som var mer passiva inför sitt arbetsliv (Olsson, 2000). 

2.5 Myndigheternas bemötande påverkar möjligheterna till arbete 

På senare tid har forskning; Carlsson (2000), Franzén (1999) och Århammar (2004),  

uppmärksammat att invandrares problem på arbetsmarknaden kan bero på initialt bemötande 

vid olika myndigheter. Forskningen fastslår att det finns effektivitetsbrister i bemötandet 

invandrare i vid myndigheter såsom arbetsförmedlingar. Ett typiskt problem är att den 

enskilde individen inte bemöts som en individ utan som en representant för invandrar- eller 

etniska gruppen den tillhör. Denna brist, dvs. individuellt bemötande, orsakar ofta 

ineffektivitet och avsaknad på resultat av de praktikplatser, kurser och utbildningar som 

individen uppmanas att delta i. Bland de som bemötts som individer växte ofta en potential till 

egen handlingskraft som senare lett till arbete, medan de som bemötts som representanter för 

indvandrarkollektivet blev mer och mer passiva och beroende av myndigheternas stöd. Vidare 

framhålls det även att specifika åtgärdsprogram för invandrare såsom Sfi, Svenska för 

invandrare, tillskrivs oproportionerligt stor betydelse även om det inte är kompetenshöjande 

och inte heller leder till något arbete (Ibid.). 

 

Enligt Dominelli (1997) genomsyras myndighets bemötande och det sociala arbetet av rasism, 

det sociala arbetet utgår t ex ifrån att alla människor är ”vita”, trots att färgblindhet är en 

allmän utgångspunkt då det medför att alla ska behandlas som om de vore lika. Man avvisar 

exempelvis betydelsen som bland annat hudfärg, kultur och ursprung har. Detta leder till att 

myndighetsmän behandlar klienterna som en homogen grupp, att alla t ex är som svenskar i 

Sverige. Detta kan vara diskriminerande i det avseendet att man tror sig veta vad som är bäst 

för klienter med annan bakgrund än sin egen (Ibid.). Således anser bland annat Kamali (2002) 

att det finns ett behov av ett annorlunda arbete för minoriteter. Genom att ta vara på den 

kulturkompetens som många har kan man få en bättre förståelse för de olika kulturer som 

människor bär med sig i samhället. Kamali lägger en stor vikt på den kulturkompetens som 
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invandrade socialarbetare har. Han påpekar dock att även om socialarbetaren och klienten har 

samma ursprung eller kultur behöver det inte alltid resultera till något positivt eftersom det 

kan leda till en blindhet för skillnader inom de etniska grupperna såsom värderingar och 

sociala indelningar som klass och kön. (Kamali, 2002). 

2.6 Arbetslös – ett passivt liv? 

Samuelsson (2002) menar att ett arbete bidrar till en persons försörjning, ger en struktur samt 

rytm och i bästa fall även mening i livet. Meningen utgörs av tidsstruktur, sociala kontakter, 

kollektiva mål, social status och identitet samt regelbunden aktivitet. Frånvarandet av mening 

och all ledighet som uppstår och finns när man är eller blir arbetslös kan slutligen bli en 

påfrestning. Således kan många arbetslösa ha svårigheter med att aktivera sig på dagarna och 

finner att sin tillvaro förlorat sin mening. En del kan exempelvis överhuvudtaget inte sköta det 

dagliga hushållsarbetet på grund av brist på motivation. Andra tvingar sig själv till att sköta 

hushållsarbetet och ägna sig åt någon form av fritidsaktivitet. Dock upplever en minoritet 

arbetslösheten som något positiv och att de inte har några problem att sysselsätta sig då de kan 

ägna sig åt sådant som de tidigare inte haft tid med eller starta upp något nytt t ex att studera 

eller byta yrkesinriktning. Sammantaget påstår Samuelsson att arbete är att föredra framför 

arbetslöshet eftersom det tillgodoser alla behov som man har och på så sätt fyller mening i 

livet. 

 

Samuelssons studie (2002), som undersökte hur aktiva arbetslösa är jämfört med 

förvärvsarbetande personer, avseende kultur/fritid/semester, såsom biobesök, 

restaurangbesök, dansa, fiska, hobby, motionera, besöka och ha vänner med mera, visar att en 

majoritet av de arbetslösa hade ett aktivt fritidsliv snarare än ett passivt. Flertalet arbetslösa 

hade aktivt sökt arbete innan studien gjordes och ägnade sig åt flera aktiviteter. Vidare 

svarade en majoritet av de arbetslösa att de inte hade svårt att få tiden att gå om dagarna och 

att de kunde sysselsätta sig med meningsfulla saker.  

2.7 Arbetslöshet leder till ohälsa 

Åhs (2006) har i sin avhandling kommit fram till att arbetslösa upplever sig ha sämre hälsa än 

andra i samma ålder och har dessutom större risk för depression, mental och fysisk utmattning 

och för tidig död. Vidare visar Rantakeises (2002) studie, som hade intentionen att undersöka 

sambandet mellan skamgörande erfarenheter och psykisk ohälsa bland arbetslösa ungdomar i 

åldrarna 16-25, att var tredje arbetslös upplevde att hälsotillståndet försämrats sedan de blev 

arbetslösa. Hälsotillståndet var relaterat till skamgörande erfarenheter. En majoritet bland dem 
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uppvisade psykiska besvär, försämrad hälsa, negativa förändringar i levnadsvanor, aktiviteter 

och sociala relationer än hos de som inte blir negativt bemötta. Ovesen (1983) menar 

följaktligen att symptomen mellan kris och arbetslöshetens följder påminner om varandra. 

Den drabbade upplever ångest, aggressioner, depression samt präglas av en bristfällig 

förmåga till problemlösning och villrådighet. Risken för sjukdomar är vidare därtill högre för 

både hos den arbetslöse och den krisdrabbade. Ovesen anser att genom att man ser 

arbetslöshet som en kris kan man förstå hur följderna av arbetslöshet uppstår samt hur man 

kan lindra dem. 

2.8 Sammanfattning 

Av vad som framgår i ovannämnd tidigare forskning, Århammar (2004), har insatser och 

politik i Sverige utformats för att öka och underlätta integrationen för människor med 

utländsk härkomst. Arbetet ses som en avgörande hävstång för att nå integration i detta 

avseende eftersom den bidrar till en persons försörjning, tidsstruktur, sociala kontakter, 

kollektiva mål, social status och identitet samt regelbunden aktivitet (Samuelsson, 2002). 

Dock har inte integrationen för dessa individer varit enkel, till följd av att de ojämlika 

förutsättningarna för arbete som rått och råder idag. Exempelvis visar studier såsom Behtoui 

(2004), le Grand & Szulknin (2002) Knocke (2000) och Malmberg-Heimonen & Julkonen 

(2006) att diskriminering existerat och förekommer idag på den svenska arbetsmarknaden 

eftersom det råder ojämlikheter mellan invandrare och svenskar avseende inkomst, 

arbetslöshet, att inte bli anställd, chanser till att få arbete och erhålla rättvisa belöningar för 

det jobb man presterar. Vidare poängterar dessa studier att individer med härkomst utanför 

Europa och deras barn är speciellt utsatta för det ovannämnda (Ibid.). Ojämlikheterna är 

följden av diskrimineringen, stereotypiseringen, stigmatiseringen och fördomarna som råder 

hos arbetsgivare, och även samhället (Knocke & Hertzberg, 2000).  

 

Forskningen, Behtoui (2004), belyser även kontaktnätets betydelse dvs. huruvida man känner 

rätt personer för erhållandet av ett arbete. Vilket kan kopplas till den svagare ställningen på 

arbetsmarknaden för människor med utländsk härkomst, eftersom de saknar kontakter på den 

svenska arbetsmarknaden (Åslund et al., 2005). Därtill poängterar forskning, Århammar 

(2004), att myndigheternas bemötande av invandrare har påverkat negativt avseende 

möjligheterna till arbete för dessa individer, eftersom bemötandet och hjälp inte har varit 

individanpassad. Således efterspråkas ett annorlunda arbetssätt för minoriteter (Kamali, 



  11 

2002). Vidare framhålls det av dessutom av forskningen, Åhs (2006), att en längre 

arbetslöshet leder följaktligen till ohälsa. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en beskrivning på de teoretiska utgångspunkter som använts för att tolka och 

analysera inhämtad material i föreliggande studie. Utgångspunkterna är enligt oss relevanta 

för vår analys eftersom den kan ge svar på inhämtad data dvs. varför vår intervjugrupp tycker 

och känner som de gör avseende deras arbetslöshetssituation. Vidare kan även dessa 

teoretiska utgångspunkter härledas och kopplas till tidigare forskning beträffande 

diskriminering vid arbetssökandet, betydelsen av nätverk vid erhållandet av ett arbete och 

synen på egna möjligheter avseende arbete (Behtoui 2004, le Grand & Szulknin 2002, Knocke 

2000, Malmberg-Heimonen & Julkonen 2006, Olsson 2000 och Åslund et al. 2006).  

3.1 Social medborgarskap 

Begreppet socialt medborgarskap utgår ifrån att man är delaktig i det ekonomiska och sociala 

livet i det land där man är bosatt. Något som är särskilt viktigt för det sociala 

medborgarskapet är att inneha ett arbete eftersom det bidrar till att man på ett annat sätt blir 

delaktig i samhället. Förutom rättigheten till hälsovård, bostad och utbildning bidrar ett 

förvärvsarbete till att man under sin levnadstid får rätt till arbetslöshetskassa och 

tjänstepension (Olsson, 2005).  Tidigare forskning, Åslund et al. (2006), har visat att det är 

viktigt att snabbt komma ut på arbetsmarknaden eftersom möjligheten till ett arbete minskar 

desto längre tid man går arbetslös.  

 

Ett begrepp som beskriver konsekvenserna av att en särskild grupp eller grupper under en 

längre tid utesluts från möjligheten till ett socialt medborgarskap benämns, av Olsson (2005), 

underclasss formation. Olsson menar att man generellt inte kan påstå att invandrare/flyktingar 

i Sverige formas till att utgöra en underklass bara för att de inte har tillgång till ett socialt 

medborgarskap, istället framhävs det svenska mottagarsystemet bidra till ett skapande av en 

underklass eftersom det medverkar till en fördröjning av det sociala medborgarskapet. Vidare 

understryker Olsson att det är viktigt att man tar tillvara invandrare/flyktingars befintliga 

yrkeskunskaper. Om samhället väljer att försvåra invandrare/flyktingars inträde på 

arbetsmarknaden bidrar samhället till en etnocentrism som utgår ifrån att individen först 

måste förvärva svenska kunskaper (Ibid.). 
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3.2 Social exkludering och inkludering 

Individen söker genom relationer inkludering dvs. tillhörighet i en grupp/samhälle för att 

tillfredställa sina primära behov, såsom erhållandet av bekräftelse, mening, trygghet och 

positiva möjligheter med mera, men det finns även åtskillnader i alla relationer som bidrar till 

exkludering av vissa individer. Exkludering innebär sammantaget ett uteslutande och hotar 

följaktligen till ett bortslutande av individens primära behov eftersom de inte får vara del i 

grupper eller relationer. Således kan exkludering medföra till negativa följder hos individen, 

bland annat psykologiskt t ex lägre självkänsla eller känslor av meningslöshet (Abrahams et 

al., 2005). Vidare reagerar människor olika på olika emotioner kopplat med exkludering, 

exempelvis försöker vissa hitta alternativa relationer eller grupper där de kan uppleva 

inkludering medan andra går till angrepp mot den grupp som exkluderar dem. I vissa fall kan 

individen även undvika situationer medvetet eller omedvetet där risk finns för exkludering 

medan andra försöker ändra på strukturer eller normer där de exkluderats. Det finns även de 

som distanserar sig själv från den exkluderade gruppen, för att bli socialt accepterad, genom 

att  dölja sin tillhörighet med mera (Ibid.). 

3.3 Stämpling och Stigma 

Enligt Ingestad (2006) kan avvikelse ses som en konsekvens av de regler och regelverk som 

andra tillämpar mot en person, dvs. stämpling. En avvikande person är en person som andra 

lyckas sätta en avvikande etikett på, ett beteende blir således avvikande när andra personer 

stämplar det som avvikande. Vidare kan en avvikelse ses som en relationell process eftersom 

ett beteende är ett resultat av omgivningens förväntningar och inte en egenskap hos den 

enskilda individen eller dess handlingar. Följaktligen kan en person bli avvikare om personen 

kontinuerligt utsätts för pressen att bli avvikare (Ibid.). Ur ett socialiseringsperspektiv kan 

avvikelsen ses som en process, Månson (2004) beskriver denna process som att individen 

genomgår en karriär som slutar i en uppfattning om permanent avvikelse. Genom att 

omgivningen uppfattar individen som avvikande och börjar individen uppfatta sig själv som 

avvikande. 

 

Vidare finns det, som tidigare nämnt, kategorier och generaliseringar i samhället av 

människor som nedvärderas och exkluderas på grund av deras stigma, det vill säga 

kännetecken eller märke som såsom hudfärg. Således kan exempelvis en individ med mörk 

hudfärg stigmatiseras och följaktligen nedvärderas och diskrimineras av en grupp med ljusare 

hudfärg, Denna diskriminering skiljer sig från annan diskriminering genom att den godtas och 
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rättfärdigas genom sociala normer. Vidare liknar de stigmatiserade gruppers reaktioner på 

exkludering de som tidigare skildrats ovan (Abrahams et al., 2005). 

 

Goffman (1971) benämner följande tre olika typer av stigman:  

1. Kroppsliga missbildningar, till exempel olika fysiska handikapp.  

2. Olika fläckar på personliga karaktären; ohederlighet och viljesvaghet.  

3. Tribala stigman; nation, religion, ras, hudfärg 

 

Dessa ovannämnda stigma typer delar samma drag och får samma konsekvenser. En individ 

som vanligtvis skulle kunna accepteras, exkluderas på grund av ett drag som inte passar de 

sociala normerna. Den tredje och sista formen av stigma innefattar en hel familj eller släkt och 

kan således överföras från generation till generation, vilket kan kopplas till andra och tredje 

generations invandrare. Dessa individer får genom denna kategorisering överta föräldrarnas 

stigma trots att de är födda och uppväxta i Sverige. Vidare menar Goffman att stigman är ett 

handikapp. Till exempel kan ett annorlunda utseende eller brister i det svenska språket vara ett 

handikapp för många invandrare, vilket i sin tur kan leda till stigmatisering och följaktligen 

exkludering (Ibid.). 

3.4 Social identitet 

Den sociala identitetsteorin utgår ifrån att stora eller små grupper som nationer eller 

föreningar tilldelar sina medlemmar en social identitet. Identiteten är följaktligen en del av 

den egna självuppfattningen som skapas utifrån en grupptillhörighet. Detta betyder att en 

individ kommer att uppfatta sig själv som bra om den grupp som individen tillhör anses vara 

bra (Ekehammar, 2005). Den sociala identiteten alltså nära förbunden med individens känsla 

om egenvärde och självuppfattning. Medlemmarna i en grupp försöker konstant fastställa den 

egna gruppens värde genom att jämföra sig med andra grupper. Detta yttrar sig i negativa 

värderingar och diskriminerande handlingar mot andra grupper. Dessa processer är kraftfulla 

då gruppens medlemmar både framhäver den egna gruppens värde och därmed sitt eget värde 

(Brown 2000).  

 

Verkuyten (2005) menar att sociala identiteter från början är socialt konstruerade, vilket 

innebär att de inte är bestående utan kan omdefinieras och förändras. Dock är en del sociala 

identiteter mer grundläggande än andra, som till exempel etnisk identitet, religionstillhörighet 

och könsidentitet. I jämförelse med underordnade identiteter såsom en yrkesroll är de 
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grundläggande sociala identiteterna mer stillastående och bestående över tid. Vidare menar 

Verkuyten att det behövs en kombination av tre komponenter för att social identitet ska 

skapas. En av dessa tre komponenter är kulturell tillhörighet. Denna kulturella komponent 

bidrar till att den sociala identiteten för med sig vissa beteende och normativa förväntningar 

från omgivningen. En individ förväntas bete sig på ett visst sätt eller ha vissa åsikter bara för 

att den tillhör en viss social identitet, vilket medför att det skapas stereotypa föreställningar 

kring den sociala identiteten. De stereotypa föreställningarna kan komma från personer inom 

eller utanför den sociala gruppen (Ibid.).  

3.5 Stereotypisering, fördomar och diskriminering 

Utifrån de tre komponenterna stereotyper, fördomar och diskriminering betraktas 

fördomsfullhet och gruppmotsättningar. Den första komponenten stereotyper består oftast av 

kulturellt negativa uppfattningar om den grupp som fördomarna och motsättningarna avser. I 

vardagslivets sociala samspel är stereotypiskt tänkande ett vanligt inslag. De rådande 

stereotyperna aktiveras automatiskt utifrån yttre egenskaper hos den individ som man 

samspelar med, som t ex ålder, kön och etnisk tillhörighet. En del forskare menar att 

användandet av stereotyper kan ses som kognitiva genvägar i den sociala kognitionen, vars 

syfte är att underlätta socialt samspel (Ekehammar, 2005). 

 

Vidare bygger stereotypisering på social kategorisering då det finns en tendens till att 

främmande människor automatiskt kategoriseras utifrån tillhörande social kategori som till 

exempel människor med utländsk härkomst istället för att ses som enskilda individer. Den 

andra komponenten fördomar uttrycks oftast som en negativa attityd mot någon grupp eller 

gruppens medlemmar. Diskriminering, som är den tredje komponenten, innebär att gå från en 

negativ attityd till en negativ handling mot den grupp som man har en negativ inställning till 

eller motsättning med ( Ekehamar, 2005). 

3.6 Attityder 

Följderna av stereotypisering bidrar till att vissa grupper får sämre utgångsläge från början på 

samhällets olika arenor. Följaktligen blir stereotypin en självuppfyllande förutsägelse, vi gör det 

och blir vad som förväntas av oss. Avvikaren får sålunda negativa attityder till sitt eget jag till 

följd av stereotypiseringen och följaktligen kan dessa individer inte uppfatta att de har positiva 

egenskaper. Sin negativa självbild bekräftas genom av det avvikande. Som ett resultat av detta 

söker sig individen till andra som också befinner sig i samma situation, eftersom man känner sig 

mer hemma bland dem än med andra människor (Angelöw, 2005). 
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Vidare inom socialpsykologin definieras termen attityd som en varaktig inställning som blivit 

uppbyggd via erfarenheter, och som resulterar i att man är för eller emot något. En attityds 

innehåll kan variera från att vara kraftigt positiv eller kraftigt negativ.  En form av negativa 

attityder är fördomar som bidrar till att bilda en särskild undergrupp till attityder. Negativa 

attityder medverkar till att personer inte tar hänsyn till den information som är disponibel om 

en individ, utan identifierar individer utifrån lätt identifierbara egenskaper som nationalitet, 

hudfärg eller kön (www.ne.se). 

3.7 Social påverkan 

Med social påverkan avses de processer som bidrar till att en persons attityder och beteenden 

påverkas i samspelet med andra människor. En person kan antigen utsättas för medveten eller 

omedveten påverkan (Ekehammar, 2005). När en individ på grund av social påverkan flyttar 

sig från en redan intagen position till en annan talar man om konformitet. I individualistiska 

och kollektivistiska kulturer värderas konformitet olika. Konformitet betraktas ofta som något 

negativt i individualistiska kulturer då man anses vara en individ som gör som alla andra. För 

individen i allmänhet fyller konformitet två väsentliga behov, individen erhåller ett 

erkännande och ett accepterande av andra och undviker att se sig själv som avvikande (Ibid.). 

En viss form av konformitet av medlemmarna förväntas alltså av personerna inom den sociala 

identiteten (Verkuyten, 2005). 

 

Vidare finns det tre komponenter i de modeller som försöker att förklara social påverkan och 

konformitet. Enligt Ekehammar kan den sociala påverkan bli större om den som påverkar är 

starkare, om det finns ett mindre avstånd mellan den som påverkar och påverkas och om fler 

individer utgör en påverkan.(Ibid.) Sociala normer definieras som de regler som begrips av en 

grupps medlemmar, och som utan tvång begränsar eller vägleder medlemmarnas sociala 

beteenden. Om de sociala normerna bryts utförs inte sanktionerna från samhällets rättssystem 

utan från det sociala nätverket (Ekehammar, 2005). 

3.7 Sammanfattning 

Det sociala medborgarskapet utgår ifrån att man till följd av ett innehavande av ett arbete blir 

delaktig i det ekonomiska och sociala livet i bosatt land. Vid ett frånvarande kan man således 

exkluderas och leva i utanförskap (Olsson, 2005). Vidare söker individen genom relationer 

inkludering dvs. tillhörighet i en grupper eller samhälle för att tillfredställa sina primära behov 

(Abrahams et al., 2005). Dock är detta inte enkelt då man kan stämplas, stigmatiseras och 
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stereotypiseras till en negativ social identitet av omgivningen, eftersom omgivningen kan 

uppfatta individen som avvikande pga exempelvis hans/hennes hudfärg och namn (Abrahams 

et al., 2005; Goffman 1971; Ekehammar, 2005; Ingelstad, 2006). Detta kan följaktligen även 

bidra till en exkludering. Till följd av stämplingen/stigmatiseringen/stereotypiseringen kan 

individen själv börja uppfatta sig som avvikande och således göra det som förväntas av 

henne/honom (Ibid.). Följaktligen kan individen söka sig till andra som befinner sig i samma 

situation eftersom man känner en tillhörighet med dem, som ett resultat av exkluderingen. I 

gruppen kan man vidare påverkas socialt och sålunda erhålla negativa eller positiva attityder 

till sitt eget jag (Angelöw, 2005).  

4. Koppling Tidigare forskning – Teoretiska utgångspunkter 

För att ge läsaren en förståelse över relevansen över de utvalda forskningsteman och de 

teoretiska utgångspunkterna samt begripa kopplingen inbördes, har vi valt att ge en 

återkoppling som följer nedan. 

 

Som tidigare nämnt har Sverige utformat välfärdspolitik utefter människor med utländsk 

härkomst, för att underlätta deras integration in i samhället (Århammar, 2004). Arbetet ses i 

detta avseende som nyckeln till integration då den medför till en persons försörjning, 

tidsstruktur, sociala kontakter, kollektiva mål, social status och identitet samt regelbunden 

aktivitet. Således kan man vid frånvarande av arbete exkluderas och leva i utanförskap 

(Samuelsson, 2002). Detta kan kopplas till teorin sociala medborgarskapet, som utgår ifrån att 

man till följd av ett innehavande av ett arbete blir delaktig i det ekonomiska och sociala livet i 

bosatt land (Olsson, 2005). Dessutom kan det kopplas till social exkludering (Abrahams et al., 

2005).  

 

Vidare visar forskning; Behtoui (2004), le Grand & Szulknin (2002), Knocke (2000) och 

Malmberg-Heimonen & Julkonen (2006), att integrationen för dessa individer inte varit enkel, 

till följd av att de ojämlika förutsättningarna för arbete som rått och råder idag. Exempelvis 

visar studierna på att diskriminering existerat och förekommer idag på den svenska 

arbetsmarknaden eftersom det råder ojämlikheter mellan invandrare och svenskar avseende 

inkomst, arbetslöshet, att inte bli anställd, chanser till att få arbete och erhålla rättvisa 

belöningar för det jobb man presterar (Ibid.). Knocke & Hertzberg (2000) antyder på att 

ojämlikheterna är resultatet av diskrimineringen, stereotypiseringen, stigmatiseringen och 

fördomarna som råder hos arbetsgivare, och även samhället. Således kan ovannämnd 
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forskning relateras och följaktligen förklaras, dvs. varför arbetsgivare och samhället gör som 

de gör, av följande teoretiska utgångspunkterna; stämpling och stigma, social identitet och 

stereotypisering, fördomar och diskriminering. Individen med utländsk härkomst stämplas, 

stigmatiseras och stereotypiseras till en negativ social identitet av omgivningen, eftersom 

omgivningen uppfattar individen som avvikande pga exempelvis hans/hennes hudfärg och 

namn (Abrahams et al., 2005; Goffman, 1971; Ekehammar, 2005; Ingelstad, 2006).  

 

Till följd av ovannämnda kan individen själv börja uppfatta sig som avvikande och således 

gör det som förväntas av henne/honom (Ibid.). Följaktligen söker individen sig till andra som 

befinner sig i samma situation eftersom man känner en tillhörighet med dem (Angelöw, 

2005). Detta kan kopplas till Åslund et al. (2005) som menar på att människor med utländsk 

härkomst har en svagare ställning på arbetsmarknaden eftersom de saknar kontakter på den 

svenska marknaden. I och med att man umgås med människor med liknande bakgrund och 

upplevelser, antar vi att således att de gör det. Vidare framhålls det av forskning, Åhs (2006) 

att längre arbetslöshet kan leda till ohälsa. Detta kan härledas med  teorin social påverkan och 

attityder; i gruppen/nätverket som man socialiserar sig, påverkas man socialt och sålunda 

erhålla negativa eller positiva attityder till sitt eget jag (Ekehammar 2005 och Angelöw 2005). 

5. Metod 

I detta avsnitt redovisas den metodologiska delen i denna studie. Till en början diskuteras det 

kring metodval med anknytning till studiens syfte samt görs en närmare beskrivning av 

intervjumetoden. Därefter följer en redogörelse av den vetenskapsteoretiska ingången som vi 

valt att använda oss utav och vidare en beskrivning av och en tankegång kring urval, 

genomförande av datainsamling och bearbetning av data samt analysmetod.  

5.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss utav den kvalitativa forskningsmetoden i föreliggande studie 

eftersom den resulterar till erhållandet av beskrivande data om individens berättelser och 

uppenbara handlingar, genom att vikten läggs vid ordens och handlingarnas betydelse (Kvale, 

1997). Tyngdpunkten läggs alltså vid individernas uppfattning och tolkning av sin sociala 

verklighet. I och med tyngdpunkten ses den sociala verkligheten som ständigt föränderlig och 

tillhörande individernas skapande och konstruerande förmåga av den kvalitativa forskaren 

(Bryman, 2004). Bortsett från de ovannämnda positiva följderna ovan som den kvalitativa 

forskningsmetoden resulterar har valet av forskningsansats gjorts utifrån syftet och 
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frågeställningarna i föreliggande studie. Fokusen ligger som tidigare nämnt på unga arbetslösa 

med utomeuropeisk härkomst och deras egna upplevelser avseende sin situation, därav 

legitimiteten och lämpligheten avseende användandet av vald forskningsansats i föreliggande 

studie. 

 

Den kvalitativa metoden och intervjun är vidare anpassbar genom att den tillåter oförutsedda 

skildringar och svar, eftersom förutbestämda svarsalternativ inte finns. Således tillåts 

intervjupersonerna själva berätta vad som är viktigt för dem beträffande sin situation, vilket 

följaktligen medger forskaren att fånga in fler detaljer och nyanser av intervjupersonernas 

uppfattning om sin verklighet (Patton, 2002). Vidare finns det i den kvalitativa 

forskningsansatsen tre typer av intervjuer, som varierar beroende på graden av styrning från 

intervjuaren. I föreliggande studie har den så kallade intervjuformen intervjuguide-typer 

använts. Intervjuformen, som är en blandning mellan en informell intervju och en 

standardiserad intervju, innebär att intervjun cirkulerar och formas runt ett antal 

förutbestämda teman. Genom detta tillvägagångssätt undviker man att samtalet svävar ut och 

blir irrelevant (Ibid.).  

5.2 Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 

Som vetenskapsfilosofiskt perspektiv har vi valt hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutiken 

studerar tolkningen av texter, som inbegriper skrivna texter samt konversationer och 

handlingar. I vårt fall blir det således tolkningen av konversation och handling aktuellt. Syftet 

med den hermeneutiska tolkningen är sammanfattningsvis att få fram en giltig och ömsesidig 

förståelse av en texts mening. Begreppen samtal och text blir således vikig i detta avseende 

och uttolkarens förkunskap om textens ämne blir likaså framstående. Vidare är den muntliga 

forskningsintervjun ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den verbala dialogen 

förvandlas till texter som ska tolkas. Intervjuarna bidrar till att skapa de texter som de tolkar 

och som de senare kan förhandla med intervjupersonerna om sin tolkning. Intervjutexten 

framstår samtidigt som den tolkas eftersom den omfattar både skapandet och den 

framförhandlade tolkningen av texten. Således har hermeneutiken en tvåfaldig betydelse för 

intervjuforskning eftersom den först behandlar den dialog som skapar de intervjutexter som 

ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process där intervjutexterna ska tolkas, vilket på 

nytt kan uppfattas som en dialog (Kvale, 1997) 
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Vidare beskrivs tolkningen av meningen av en hermeneutisk cirkel. Uppfattningen av en text 

sker genom en process där den trodda helhetliga meningen bestämmer de enskilda delarnas 

mening. I efter hand kan dock de enskilda delarnas mening förändra den ursprungligen trodda 

helhetliga meningen, som därefter återigen kan förändra meningen hos de enskilda delarna. 

En sådan cirkulär process är oändlig men den upphör dock när man kommit fram till en rimlig 

eller giltig enhetlig mening. Problemet i detta avseende är inte att man förbigår cirkulariteten 

när man försöker tolka meningen utan att träda in i cirkeln på rätt sätt.  Den hermeneutiska 

cirkeln kom således till uttryck vid analysen av våra kvalitativa intervjuer genom att vi först 

läste igenom intervjun för att skaffa oss en allmän mening. Sedan gick vi tillbaka till vissa 

teman och särskilda uttryck i intervjun för att försöka utveckla deras mening och återvände 

sedan till den mer helhetliga meningen av intervjun i ljuset av delarnas fördjupade mening. 

Man kan alltså sammantaget påstå att den hermeneutiska cirkeln ger möjligheten till en 

djupare förståelse av meningen (Ibid.). 

5.3 Urval 

Vårt urval i föreliggande studie har gjorts genom att vi kontaktade Ungdomsresursen i 

Norrköping, som vi antog hade inskrivna deltagare med utomeuropeisk härkomst. Vidare var 

vår önskan att det skulle vara ungdomar över 18 år med ett icke europeisk härkomst. Vår 

kontaktperson, som var verksamhetschefen över Ungdomsresursen, ordnade detta och 

bestämde fem intervjuer sammanlagt fem deltagare från Ungdomsresursen samt Flykting- och 

invandrarkontoret. Den sjätte fick vi kontakt med genom en av de fem första 

intervjupersonerna.  

5.4 Upplägg och Genomförande av datainsamling 

För att förbereda oss inför datainsamlingen och följaktligen analysen började vi med att läsa 

tidigare forskning, för att få en uppfattning om vad som är fakta idag. Därefter utformade vi 

en intervjuguide med teman: arbetslöshetssituation, arbetssökandet,behov av speciell 

arbetsförmedling, nätverk, hälsa, fritid/kultur/semester samt synen på egna möjligheter och 

framtid (tankar), som vi ansåg vara relevanta och intressanta för denna studie. I guiden 

formulerade vi öppna frågor med koppling till forskning och teori. För att se om 

intervjuguiden gav en bra resultat genomfördes två testintervjuer med bekanta med liknande 

härkomst och erfarenheter. För att utföra de reella intervjuerna på likvärdigt sätt turades vi om 

att vara intervjuare och observatör vid testintervjerna. Vidare utfördes samtliga intervjuer på 

Ungdomsresursens lokaler, för att öka tryggheten för intervjupersonerna då situationen i sig är 

annorlunda än vad de är vana vid. 
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5.5 Bearbetning av data och analysmetod 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare och dessa intervjuer transkriberades 

därefter av den person som utfört intervjun. Transkriberingen resulterade till ungefär tre-fyra 

sidor per intervju i utskriven text. Texten lästes sedan av båda författarna, var för sig samt 

tillsammans, och meningskategoriserades därefter. 

 

Som analysmetod har vi valt att använda oss utav innehållsanalys, som betecknas av Kvale 

(1997) som meningskategorisering. Denna metod medför till att intervjun kodas i kategorier, 

och således reduceras långa uttalanden till enkla kategorier. Kategorierna kan endera 

utvecklas i förväg eller växa fram under analysens gång av intervjun (Ibid.). I vårt fall växte 

dessa kategorier fram, utifrån i förväg gjorda teman, under resultatets och analysens gång då 

vi läste om intervjun flera gånger genom att gå tillbaka till vissa uttryck och teman, enligt den 

ovannämnda hermeneutiska cirkeln. Sålunda gjordes utdrag som kunde belysa teman som 

funnits centrala i intervjuerna. Följande block utgjorde de centrala delarna, som presenteras 

mer utförligt och analyseras i kapitel sju:  

Block 1 

 
Block 2 
 Nätverk Fritid/kultur/semester 
Social identitet   
Social medborgarskap   
 
Block 3 
 Behov av speciell 

arbetsförmedling 
Framtid Tankar 

Social påverkan    
 

Vidare har vi i redovisningen endast använt av material som enligt vår mening är relevant för 

denna studie. Således är citaten som använts i resultatredovisningen bokstavlig och  pauser 

såsom ”eh” eller skratt med mera rensats bort. 

 Arbetslöshetssituation Arbetssökandet Hälsa 
Stereotyper    
Stämpling/stigma    
Inkludeirng/exkludering    
Attiyder    
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6. Metoddiskussion 

I denna del avhandlas först studiens metodlogiska strävan och ansats kopplat med begreppen 

validitet och reliabilitet. Avslutningsvis diskuteras det kring etiska överväganden. 

6.1 Validitet 

Validitet innebär att forskningen mäter det som avses att mäta, det vill säga studiens giltighet 

(Kvale, 1997).  I föreliggande studie har syftet och problemformuleringen samt 

frågeställningarna ideligen legat som grund för studiens process. Således har det ovannämnda 

påverkat brukandet av litteratur, utformandet av teman, intervjuguide och form, urval, 

inhämtning och bearbetning av data. I denna studie finns det därtill ingen skäl att hysa tvivel 

huruvida om intervjuerna och frågorna ställdes till en representativ grupp samt ifall det fanns 

en bättre lämplig alternativ väg att finna urvalet, det vill säga intervjupersonerna. Svenning 

(1997) lyfter fram vikten av att ställa sina frågor till rätt grupper av människor och 

följaktligen ta med ett lämpligt antal indikationer för att täcka in en fråga. I föreliggande 

studie var gruppen idealisk för problemområdet samt väl sammansatt då det bestod av 

ungdomar, med utomeuropeisk härkomst av både manligt och kvinnligt kön. 

 

Vidare påpekar Larsson et al. (2005) värdet av att frågorna i en öppen intervju, liknande vår 

intervjuform, fångar in det studien kräver. För att undersöka upplevelser lämpar sig en öppen 

kvalitativ intervju eftersom vi får individens berättelse, det vill säga individernas egna 

uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet. Vi har dessutom ställt följdfrågor och 

motfrågor till intervjupersonerna under intervjuns gång för att se om vi förstått rätt och för att 

undersöka svarens giltighet, detta benämns av Kvale (1997) som kritisk tolkning. 

Följdfrågorna har dessutom medfört till att intervjupersonerna har fått fördjupa sina 

resonemang på de områden de själva tagit upp.  

6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studiens resultat. Undersökningar med samma syfte 

och metod ska i en viss population ge samma resultat (Svenning, 1997).  Vid utformandet av 

intervjufrågorna har vi strävat efter att inte ha alltför detaljerade eller ledande formuleringar, 

som bland annat Kvale (1997) avhandlar avseende intervjuarens reliabilitet i relation till 

ledande frågor. Enligt Kvale kan det vara förekommande att man har förkunskaper innan 

intervjuerna om respondenterna och vad de kan komma att säga. Eftersom att man är ett 
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subjekt går det inte att undvika ett förförståelse. Således är det enligt Kvale väsentligt att vara 

medveten om sina egna föreställningar och använda de på rätt sätt. 

 

Vidare användes en bandspelare med bra ljudkvalité under intervjuerna, vilket resulterade att 

vi i efterhand kunde lyssna och transkribera utan problem. Dock kan det ändå uppstå och 

finnas en risk att vi hör fel eller drar alltför snabba slutsatser av vad intervjupersonerna sagt. 

Således har vi, för att uppnå en god reliabilitet i denna studie, försökt skildra resultatet var för 

sig och tillsammans vid flera tillfällen. Därefter analyserade vi resultaten som uppstod vid 

upprepande tillfällen för att försäkra oss om att vi inte tagit några förhastade tolkningar eller 

analyser. Som verktyg vid de öppna kvalitativa intervjuerna har vi använt oss av 

intervjuguiden, som tidigare nämnt ovan. På så sätt har följdfrågor som uppkommit och ställts 

anpassats utifrån varje intervjuperson. Således är det, till följd av en avsaknad av total 

struktur, svårt att påstå att en annan likartad studie med samma syfte och metod skulle ge 

samma resultat eftersom människor är alldeles för unika. Sammanfattningsvis kan denna 

studie alltså inte göra någon större anspråk på någon hög reliabilitet, med belägg från 

ovanstående diskussion.  

6.3 Etiska överväganden 

Det är viktigt att ha i tanken att de människor man intervjuar kan dela med sig känslor som 

kan vara besvärliga och obekväma för dem. Således har vi försökt vara sensitiva genom att 

informera de om följande rättigheter. 

 

Intervjupersonerna informerades i början av varje intervju om studiens syfte och upplägg, i 

analogi med vad Kvale (1997) benämner informerat samtycke. Vi informerade dessutom vad 

deras medverkan skulle innebära samt att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta 

intervjun när som helst utan förklaring. Vidare upplyste vi respondenterna om att intervjun 

var konfidentiell och konfidentiellkravet, vilket innebar att de skulle vara anonyma i studien 

och följaktligen att inga detaljer om deras identitet skulle lämnas ut, därav de fiktiva namnen 

samt redigeringen och bortslutandet av de avslöjande informationerna såsom namn på tidigare 

arbetsplats, ursprungsland och korrekt antal syskon. Därtill informerades de även om 

nyttjandekravet, det vill säga att det insamlade informationen endast skulle användas till det 

syfte och ändamål som var tänkt och därefter skulle förstöras när uppsatsen färdigställts och 

godkänts samt var studien skulle vara tillgänglig på Mittuniversitet för de/den som ville ta del 

av resultatet.  
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7. Resultat och Analys 

Under följande kapitel redovisas resultat och analys. Först ges en presentation över 

intervjupersonernas bakgrund. Därefter följer presentationen av resultatet dvs. de tre blocken, 

som vi fann centrala under intervjuerna. Blocken redovisas enskilt med citat under de olika 

intervjuteman. Därefter följer en kort sammanfattning av resultatet och längre fram en analys i 

varje block. Kapitlet avslutas med en helhetsanalys, som binder samman de tre 

analysen/blocken.  

7.1 Bakgrund 

Våra intervjugrupp bestod av sammanlagt sex personer, fyra killar och två tjejer, i åldrarna 

19-25 och kommer från tre olika kontinenter; Afrika, Asien och Sydamerika. Bakgrunden 

varierar mellan intervjupersonerna, vissa kom exempelvis tidigt till Sverige och andra kom 

nyligen, därtill varierar även erfarenheterna av arbetslöshet bland intervjugruppen. Nedan 

följer en närmare kort beskrivelse av våra intervjupersoner, namnen är fiktiva. 

 

Barak är en 25 årig kille som kom till Sverige från Afrika för fyra år sedan. I Afrika jobbar 

hans far inom teknikbranschen och mamman var hemmafru. Under sin skolgång ville Barak 

bli utbilda sig som sin far, men numera vill han bli lastbilschaufför eller liknande. Barak bor 

tillsammans med sin bror i en lägenhet och försörjer sig med A-kassa och ett arvode som han 

får för sin bror.  

 

Kanoni är en tjej på 19 år som kom själv till Sverige från Afrika när hon var 17 år. I Afrika 

jobbar hennes pappa inom jordbruk och mamman var hemmafru. Hon gick ut skolan i 

hemlandet och i Sverige har hon läst grundläggande svenska och engelska. Tidigare ville hon 

jobba med barn men nu är målet att bli sjuksköterska. Idag bor Kanoni själv i en lägenhet och 

försörjer sig med ekonomiskt bistånd. 

 

Jesús är en kille på 23 år och kom till Sverige från Sydamerika när han var 6-7 år, 

tillsammans med sin familj. Pappan arbetar inom slakteribranschen i Sverige och mamman 

diverse jobb. Jesús hade under sin skolgång planer på att bli något inom mediayrket men 

numera vill har han en önskan på att bli fastighetsmäklare.  Idag bor Jesús tillsammans med 

sin familj och försörjer sig med ekonomiskt bistånd.  
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Josuf är en 23 årig kille som kom själv till Sverige från Mellanöstern för cirka två år sedan. I 

Mellanöstern jobbade pappan inom politiken. Josuf utbildade sig till datatekniker i sitt 

hemland innan han flyttade hit. Han har läst på Sfi och komvux i Sverige. Tidigare hade Josuf 

planer på att fortsätta sitt yrke i Sverige, men det har inte gått som planerat. Numera har Josuf 

inga speciella önskemål om något yrke. Idag bor Josuf själv i en lägenhet och försörjer sig 

genom pengar från kommunen som han får för att han är nybliven medborgare.  

 

Ramon är en kille på 22 år som kom till Sverige från Asien, med bara sin mamma, när han 

var 4 år. Mamman jobbar inom restaurang i Sverige och pappan jobbar inom åkeribranschen i 

Asien. Ramon har gått ut grundskolan i Sverige men har inte sin gymnasiebehörighet, då han 

under en fyra års period bodde i Asien. Under sin tidigare ungdom ville han bli 

fordonsmekaniker men numera siktar han på att bli truckförare eller CNC-operatör. Idag bor 

Ramon själv i en lägenhet och försörjer sig med hjälp av ekonomiskt bistånd. 

 

Sahar är en tjej på 21 år som kom till Sverige från Mellanöstern tillsammans med sin familj 

när hon var 4 år.  Hennes pappa har en högskoleutbildning från hemlandet men jobbar som 

busschaufför i Sverige och mamman inom äldrevård. Sahar har inga speciella önskemål vad 

det gäller yrke. Idag bor Sahar tillsammans med sin familj och försörjer sig genom 

ekonomiskt bistånd.  

7.2 Block 1 
Nedan kommer de mest centrala delarna ur intervjutemana Arbetslöshetssituation, 

Arbetssökandet och Hälsa att presenteras. Därefter följer en sammanfattning av de nämnda 

temana och längre fram en analys med tidigare forskning samt de tillämpliga teoretiska 

perspektiven stereotyper, stämpling/stigma, inkludering/exkludering och attityder.  

 

7.2.1 Arbetslöshetssituation 

Några av studiens frågeställningar var om hur ungdomar ansåg om sin arbetslöshetssituation 

och vad det innebar för dem att inte ha ett jobb: 

 Arbetslöshetssituation Arbetssökandet Hälsa 
Stereotyper    
Stämpling/stigma    
Inkludeirng/exkludering    
Attiyder    
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Jesús: Jobbig känsla då man inte har något att göra. Mycket nerver, stress och oro för 

att man inte har jobb och någon fast inkomst. 

Sahar: Inte ha någonting att göra under dagen, man blir typ rastlös. Inga inkomster, du 

kan inte köpa det du vill osv. 

Kanoni: Jag vill ha jobb och inte stanna hemma. Det är jobbigt man måste tjäna pengar 

för att leva normalt. 

Ramon: Att inte ha ett jobb är tråkigt. Att bara sitta hemma och inte göra något. 

Barak: Jag tycker det är jobbigt att inte ha något att göra. Man gör ingenting. Jag söker 

jobb, men får inget. 

Josuf: Alla svenskar jobbar, varför ska vi invandrare inte jobba då? Till en början kände 

jag att jag inte kunde jobba då jag inte kunde svenska. Men nu känner jag att jag kan, jag 

vill bara jobba. Det spelar ingen roll vad för jobb, det kan vara något annat än data. Jag 

vill kunna koppla med människor och tjäna pengar. Jag vill inte att folk ska kolla på mig 

som jag får pengar från kommun och inte betalar skatt och inte göra si och så. Jag är 

ingen sådan person! Jag vill göra rätt för mig, men jag får ingen möjlighet. 

Samtliga intervjupersoner tyckte att det är jobbigt och påfrestande att inte ha ett jobb, då man 

inte har något att göra under dagen, samtidigt som vissa av dem känner oro över sin inkomst. 

Barak och Josuf menar även på att de försöker göra något åt sin situation genom att de söker 

jobb, men att de inte får någon chans eller möjlighet till att arbeta. Josuf jämför sig även 

vidare med svenskar angående hans kunskaper och dylikt. Han tycker att han har de 

kunskaper som krävs men får ingen chans och inget jobb. Han vill dessutom inte bli utpekad 

att han försörjer sig med kommunens bistånd för nyblivna medborgare. Han vill 

sammantaget börja jobba, spelar ingen roll vilket yrke, för att dels kunna försörja sig själv 

och dels för att kunna socialisera sig med människor för att följaktligen kunna komma in i 

samhället. Vidare efter ovannämnd fråga ställdes frågan om intervjupersonerna deltagit i 

kurser, praktik eller liknande för att öka deras chanser till arbete:  

Barak: Jag blev hänvisad att testa praktisera på äldrevården, trots att jag inte ville först. 

Efter att ha testat på, tyckte jag att det inte var något för mig. Jag tyckte det var bra 

ändå, man skaffar ny erfarenhet som senare kan leda till andra jobb. 

Kanoni: Jag tycker det är bra, man får lära sig mycket. Man får lära sig intervjuteknik 

och skriva CV. 

Ramon: De hjälper till, man lär sig mycket. Jag kan inte komma på något negativt 

Jesús: För mig var det ett måste för att jag skulle få socialbidrag. Men de är mycket bra, 

hjälper en att få arbete. Jag har lärt mig en massa saker. Hur man ska skriva CV osv. 
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Josuf: Jag orkar inte göra praktik mer, man arbetar heltid utan att tjäna pengar. Det 

funkar inte. Jag tror det bra för äldre personer, som invandrar, de får testa på olika jobb 

osv. Men yngre vill inte. De tror i och med praktik att det inte finns jobb. Företagen lovar 

att man kan få jobb men man får inte efter praktikperioden.  

Sahar: Bra fraktiskt, de hjälpte mig massor. Men tyvärr gav det mig inget jobb. Visst jag 

fick ett deltidsjobb på en restaurang men det fixade jag genom min pappas kusin. 

En större del av intervjupersonerna tycker att kurser och praktik är bra, att man lär sig 

mycket och att de kan leda till ökade chanser till arbete för dem. Resterande, Josuf och Sahar, 

upplever  dock att praktik eller dylikt är lärorikt men att de dock inte leder till något jobb. 

7.2.2 Arbetssökandet 

I studien tillfrågades vidare om vilka jobb och hur ofta man söker jobb: 

Barak: Jag har sökt många jobb och jag söker ofta, varje vecka. Allt som jag har 

behörighet i och kan söker jag. 

Josuf: Söker hela tiden, men jag börjar bli trött. Varje gång jag söker, får jag praktik. 

Hela tiden! Jag orkar inte göra praktik mer, man arbetar heltid utan att tjäna pengar. 

Det funkar inte. För mig spelar det ingen roll vad för jobb jag får nu, bara jag får jobba. 

Jesús: Jag söker väldig ofta, nästan varje dag, men aldrig fått något. Jag har sökt inom 

Kylteknik mest, men nu har jag sökt andra jobb också. Jag vill inte vara arbetslös längre. 

Sahar: Allt som går och som jag kan söka. Typ butiksbiträde, lagerjobb, restaurang osv. 

Hur många har du sökt ungefär? Hur ofta söker du? Jag har sökt jätte många, vet inte 

exakt. Sökt varje vecka nästan 

Kanoni: Jag söker de jobb jag kan, restaurang och städare. 

Ramon: Jag har sökt olika: SAAB, COOP och Manpower. 

Intervjugruppen menar att de söker jobb ofta och för de spelar det oftast ingen roll vilket jobb 

man får. De vill sammantaget börja jobba för att komma bort från arbetslösheten, De kan 

således tänka sig ett arbete utanför sitt yrkesutbildning och område. Vidare ställdes även 

frågan om hur man blivit bemött av arbetsgivare hittills och om huruvida namnet har 

betydelse vid jobbsökandet, svara de följande:  

Barak:  Jag har inte fått gå på några intervjuer än men jag hoppas få det snart. Jag 

ringer ofta och frågar om de fått min ansökan, eftersom ibland kan det vara så att jag 

inte får bekräftelse trots att jag skickat och mina svenska vänner får det. Det tycker jag 

är konstigt! 

Jesús: Inte bra alls tyvärr. Negativt bemött. Jag har bara fått gå på en enda intervju av 

46 sökta i hela landet. Det är lite konstigt faktiskt, när jag ringer så säger de alltid att de 
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inte har möjlighet att anställa i dagsläget. När min svenska  klasskamrat ringer dagen 

efter får han komma på intervju osv. Det är orättvisst, jag kan lika mycket som han/de, 

om inte mer. 

Josuf: När jag själv kontaktar arbetsgivare/företag säger de först att det inte finns jobb, 

jag kan till och med gå 10 ggr och de säger nej. Men när min handläggare på kommunen 

ringer och frågar kan de fixa en praktik först och sedan jobb. Ok, jag går. Sen när jag 

frågar andra alltså svenskar hur de fixat jobbet, svarar de att de endast skickar ett CV 

och arbetsgivare ringer nästan direkt och erbjuder de jobb. Jag förstår inte, varför inte 

mig? Sen efter praktiken säger de nej till mig. Jag tycker inte det rätt, jag  förstår inte. 

Sahar: Inte så bra. Gått på 3 intervjuer sammanlagt. Men de gick inte bra, fick ju inget 

jobb. 

Kanoni: Varje gång känns det som att det kommer att bli tufft 

Ramon: Det flesta är riktigt trevliga, men de flesta är rakt på sak, och så fort man pratat 

med dem så träffar man dom aldrig mer efter. 

I anslutning till ovannämnd fråga, utfrågades intervjupersonerna ifall de trodde att deras namn 

hade betydelse vid jobbsökandet: 

Barak: Jag det kan vara ha betydelse. Mitt namn är ganska ovanligt jämfört med ett 

svenskt namn. Jag kanske gallras bort direkt när de ser mitt namn, men jag hoppas inte 

att det är så. 

Josuf: Jag tror det finns absolut om man jämför med en svensk. De väljer nog inte Josuf 

istället för Per. 

Jesús: Ja det tror jag. De ser att det är en annorlunda namn och att man är invandrare, 

då gör man si och så. Arbetsgivarna tror säkert att vi inte kan språket eller inte kan 

något. Kanske till och med att vi endast vill jobba svart sen osv. Det är första tanken som 

jag tänker på vad de tänker. Eftersom jag har samma utbildning och sökt samma jobb 

men ändå inte får något. Jag vet inte vad det kan bero på annars. 

Sahar: Ja det tror jag, de ser säkert inte ens min ansökan piga mitt namn. Jag har sett 

dokumentärer där de visar att personer med samma utbildning och erfarenhet som söker 

samma jobb har olika möjligheter att få jobb. Invandrarna diskriminerades. 

Ramon: Nä det tror jag inte, grejen är det beror på hur folk ser mig alltså. Namn spelar 

ingen roll alltså. Jag kan exempelvis heta Mohammed, men när jag väl kommer på 

intervju och pratar med chefen kan han tycka att man är hur snäll och trevlig som helst. 

Så länge man får prata med varandra så kan man avgöra sen efter, inte bara titta på ett 

kort och namn. Det går ju inte. Men sen när man väl får prata med chefen kan han förstå 

att jag är hur trevlig som helst. 
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Kanoni: Jag tycker att det påverkar positivt när jag söker jobb. Kanske språket 

påverkar, man måste prata bra svenska. Det är viktigt att prata bra svenska för att kunna 

få jobb. 

Upplevelsen av bemötandet och responsen från olika arbetsgivare är negativt bland våra 

intervjupersoner. De upplever att de särbehandlas på grund av deras ursprung och namn. 

Många söker jobb ofta,  som vi tidigare nämnt ovan, men får inte gå på några intervjuer och 

ibland inte någon respons överhuvudtaget. Exempelvis i Josuf fall fick han möjlighet att 

arbeta/praktisera när en handläggare sökte jobb åt han vid ett tillfälle, men när han själv sökte 

det jobbet först fick han inte ett lika positivt besked. Generellt brukar han dessutom inte få 

positiva besked från olika arbetsgivare. I Ramons fall menar han att det kan finnas 

förutfattade meningar gentemot honom, men att då gäller det överbevisade de meningarna.  

7.2.3 Hälsa 

Vid frågan om arbetslösheten hade inverkan på hälsan svarade intervjugruppen följande:  

Barak: Jag känner att jag mår bra, inget dåligt. Men det känns jobbigt att vakna och inte 

ha något att göra. 

Josuf: Nu känner jag mig bra då de har lovat mig ett jobb i juni. Då kan jag börja leva, 

jag kan köpa det jag vill: mat, kläder och allt. Innan  mådde jag mycket väldigt  dåligt. 

Jag kände mig sjuk eftersom jag inte hade något att göra, förstår du. Jag orkar inte snart 

längre med praktik och bara plugga. Jag vill jobba. 

Jesús: Min hälsa har påverkats negativt, jag har blivit slö. Men jag låter det inte påverka 

mig mycket. Jag vill inte ge upp. 

Sahar: Jag mår inte bra av min situation idag. Jag har inget att göra samtidigt som jag 

är orolig över min framtid. Inga pengar, ingenting. Men jag försöker ändå söka jobb osv. 

jag vill inte ge upp. 

Kanoni: Ja det påverkar, man sitter bara hemma och inte gör någonting, man måste 

jobba och ta ansvar. 

Ramon: Det påverkar inte min hälsa mentalt och fysiskt,  jag tränar och motionerar och 

spelar basket och så. Jag har alltid gett 110% på jobbet, min hälsa är hur bra som helst. 

Jag är fortfarande ung, så min hälsa är ju ganska bra. 

I stort sett samtliga, förutom Ramon, anser att de mår dåligt fysiskt och psykiskt på grund av 

sin arbetslöshetssituation. De talar bland annat om att inte ha något att göra under dagen samt 

att de är oroliga över sin försörjning och ekonomi. Dock försöker flertalet trots den mentala 

och fysiska belastningen som arbetslösheten medför att inte ge upp. Vidare efter förgående 
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fråga ställdes frågan ifall de hade kompisar och bekanta som mådde dåligt av liknande 

arbetslöshetssituation:  

Josuf: Ja många, de mår dåligt eftersom att de inte kan försörja familjen. De vill även 

hjälpa familjen i hemlandet men det går inte piga att de har för lite pengar.  

Jesús: Ja det har jag. Mest beror det piga deras ekonomi. De vet inte hur de ska klara 

det, när de inte får sommarjobb osv. de måste då söka sig till socialen och söka bistånd. 

De pengarna räcker inte långt.  

Sahar: Ja, de känner exakt som mig. 

Ramon: Nej, Mina kompisar är ju som mig, dom tränar ju och ibland brukar vi träna 

tillsammans. 

Kanoni: Nej, de mår inte dåligt, tror jag. Men de har inget att göra bara. 

Barak: Ja, det har jag. 

Vid tal om kompisar som mår dåligt av liknande arbetslöshetssituation anser sig mer än 

hälften av intervjugruppen att deras kompisar har en försämrad hälsa. Orsak såsom orolighet 

över ekonomi och försörjning framläggdes. Ramon hade även här en annan uppfattning och 

antydde istället att deras kompisar inte mår dåligt av sin situation, då de var unga och friska. 

7.2.4 Sammanfattning 

Samtliga intervjupersoner upplevde sin arbetslöshetssituation som påfrestande eftersom man 

inte hade något att göra under dagarna, några var även oroade över sin inkomst. Flera av de 

intervjuade uppgav att de försökte förändra sin situation genom att söka arbete ofta, men att 

någon arbetsgivare inte ger dem någon chans. Exempelvis Josuf, han anser att han har de 

kunskaper som behövs men får ingen möjlighet till att arbeta. Han vill dessutom inte bli 

utpekad att han livnär sig med kommunens bistånd för nyblivna medborgare. 

Sammanfattningsvis vill han börja jobba, yrket spelar ingen roll, dels kunna livnära sig själv 

och dels för att kunna socialisera sig för att följaktligen kunna komma in i samhället. Vidare 

är inställningen till kurser och praktik blandad av de intervjuade, flertalet tyckte att det ökade 

deras chanserna till arbete. Andra ansåg att praktiken var lärorik men att det inte resulterade i 

något jobb.  

 

Vidare kan även resterande intervjugruppen tänka sig att ta ett arbete utanför sin 

yrkesutbildbildning och område, bara för att komma bort från arbetslösheten. En majoritet 

upplever att de särbehandlas och bemöts negativt från arbetsgivare på grund av etniska 

härkomst och namn. Många söker jobb ofta  men får varken gå på intervjuer eller respons 
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ibland, bland dem Josuf som fick praktik efter att hans handläggare hörde av sig till 

arbetsgivaren trots att han fick ett nej när han försökte först. I Ramons fall menar han på att 

det kan finnas förutfattade meningar gentemot honom, men att då gäller det överbevisade de 

meningarna. 

 

När de intervjuade fick frågan om hur de uppfattade sitt hälsotillstånd svarade alla, utom 

Ramon, att den fysiska och psykiska hälsan var dålig på grund av arbetslöshetssituationen. 

Samtliga uppgav att de mådde dåligt av att inte ha någonting att göra om dagarna och att de 

oroade sig över ekonomi och försörjning. Trots den psykiska och fysiska belastningen som 

arbetslösheten medför försöker dock de flesta att inte ge upp. Mer än hälften av 

intervjugruppen ansåg att kompisarnas hälsa hade försämrats på grund av liknande 

arbetlöhetssituation. Ramon hade dock en annan uppfattning och antydde istället att deras 

kompisar inte mår dåligt av sin situation, eftersom de var unga och friska. 

7.2.5 Analys 

Intervjupersonerna allesammans tycker att dagen känns jobbig och påfrestande utan ett arbete, 

att sitta rastlös och inte ha något att göra. Detta kan förklaras med det Samuelsson (2002) 

påstår, att arbete tillför en mening i livet genom att den bidrar till försörjning och ger struktur. 

Samtliga vill följaktligen ha ett arbete för att därigenom försörja sig själv och skapa struktur i 

sitt liv, men de får inte chansen menar de. Exempelvis Josuf som vill börja jobba för att 

”koppla med människor och tjäna pengar”. Detta kan relateras och påvisas av Behtoui (2004) 

samt Malmberg-Heimonen et al. (2006) till vad de påstår beträffande att invandrare har 

kraftigt låga chanser till anställning och arbete. Vidare kan detta även kopplas till vad 

Abrahams et al. (2005) benämner, socialt inkludering. Han vill känna tillhörighet i samhället, 

för att följaktligen få sina primära behov såsom mening och bekräftelse tillgodosedda. Vidare 

vill inte Josuf att folk ska stämpla och stereotypisera honom, att han inte vill jobba och är nöjd 

med att få sin försörjning tillgodosedd av kommunen; ”jag vill inte att folk ska kolla på mig 

som jag får pengar från kommun och inte betalar skatt och si och så”. Enligt Ingelstad (2006)  

och Ekehammar (2005) kan avvikelse ses som en konsekvens av de regler som andra 

tillämpar mot en person, dvs. stämpling. Att vara arbetslös är avvikande i samhället, således 

stämplas Josuf. Han tolkar följaktligen det som att han stereotypiseras och stigmatiseras; att 

han är en av de invandrarna som är nöjda med att få kommunens pengar utan att jobba. 
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Nästan samtliga intervjupersoner tycker vidare att kurser, praktik eller dylikt är bra och 

lärorikt och att de medför till ökade chanser för arbete. Josuf  och Sahar tycker däremot att det 

var meningslöst med praktik då det inte ledde till något arbete. För vissa var det dessutom 

obligatorisk att gå på kurs/praktik för att de skulle få sin ekonomiska behov tillgodosedd. 

Århammar (2004) framhåller att sådana specifika åtgärdsprogram tillskrivs ofta alldeles för 

stor betydelse även om de ibland inte är kompetenshöjande eller leder till något arbete. 

Anledningen beror på att programmen är  utformade till en enhetlig grupp och inte för 

individen själv. Vi kan således med en viss belägg från Århammar tolka vår inhämtade data 

följande, att kurser/praktik är lärorika för somliga men att de inte leder till jobb med säkerhet. 

Samt att vid påtvingat närvaro till olika kurser/praktik bemöts inte individen som en individ 

utan som en representant för den grupp den tillhör, således avsaknad för de resultat av de 

praktik eller kurser som de uppmanas delta i.  

 

Vidare anser majoriteten av intervjupersonerna att de mår dåligt både psykiskt och fysiskt på 

grund av sin situation: utanförskap, arbetslöshet, exkludering, stämpling. Flera av 

intervjupersonerna uppger därtill att de känner sig trötta av att inte ha någonting att göra. 

Detta kan relateras till den tidigare forskning som Åhs (2006) presenterar där det framkommer 

att arbetslösa löper större risk för att drabbas av bland annat depression och psykisk och fysisk 

utmattning. Vidare kan även ohälsan relateras till Rantakeisu (2002); intervjupersonerna 

känner skam då de inte har jobb, vilket senare leder till försämrad psykiskt mående. Att inte 

ha ett jobb anses avvikande från samhället och därav stämplas intervjupersonerna som 

avvikande från omgivningen. Följaktligen exkluderas de och det negativa bemötandet från 

omgivningen leder sedan till känslor av skam, vilket bidrar till deras försämrade 

hälsotillstånd. Nästan samtliga förutom Ramon mådde dåligt av sin situation och hade 

kompisar i liknande situation som mådde likartat. Detta kan förklaras med Angelöws (2005) 

påstående, att stereotypin blir en självuppfyllande förutsägelse, man gör det som förväntas. 

Avvikaren får sålunda negativa attityder till sitt eget jag till följd av stereotypiseringen. Sin 

negativa självbild bekräftas genom av det avvikande. Som ett resultat av detta söker sig individen 

till andra som också befinner sig i samma situation, eftersom man känner sig mer hemma bland 

dem än med andra människor. Ramon som exempelvis socialiserar sig i en miljö där många 

mår bra påverkas av deras välmående, vilket i sin tur påverkar hans egen. På liknande sätt 

påverkas resterande intervjupersonerna av deras omgivning. 
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Sammanfattningsvis tolkar  vi att våra intervjupersoner upplever sin arbetslöshetssituation och 

arbetssökande problematisk och besvärlig då de anser att de stereotypiseras, stämplas, 

stigmatiseras av samhället i allmänhet, och arbetsgivare i synnerlighet. Detta har medfört till 

att de exkluderats från omgivningen, och som reaktion har de sökt sig till individer med 

liknande bakgrund och upplevelser. Följaktligen har omgivningen påverkat de socialt och 

således även vid skapandet av attityder, både positiva och negativa.  

7.3 Block 2 

Nedan följer de centrala delarna ur intervjutemana Nätverk och Fritid/kultur/semester att 

redovisas. Följaktligen ges en sammanfattning av de nämnda temana och längre fram en 

analys med tidigare forskning samt de tillämpbara teoretiska utgångspunkterna social identitet 

och social medborgarskap.  

 Nätverk Fritid/kultur/semester 
Social identitet   
Social medborgarskap   
 

7.3.1 Nätverk 

I föreliggande studie tillfrågades intervjugruppen hur sociala nätverket såg ut bland dem: 

Barak: Jag känner rätt många, både svenskar och invandrare. Känner de genom 

fotbollen mest, som jag spelar.  

Jesús: Jag känner ganska många och de kommer både från utlandet och från Sverige. 

Men mest invandrare. Jag lärde känna mina kompisar genom olika saker, fotboll och 

skola osv. 

Sahar: Jag känner många, lärt känna de genom skolan osv. Många är invandrare men 

jag har svenska kompisar också.   

Kanoni: De jag känner kommer från Somalien och Burundi, svenskar känner jag genom 

ungdomsresursen. 

Ramon: Jag känner massor, min kusins kompisar som jag har känt sedan jag var liten, 

och så mina barndomars kompisar sen skolan. Jag har lärt känna mina släktingar genom 

mina föräldrar och deras föräldrar, dom är goda vänner. Efter det så umgås man. De 

flesta är alltså mest från Filipinerna. 

Josuf: Jag känner många, men bara 2 svenska, förstår du. Det har bara blivit så. Jag har 

annars svårt att få svenska kompisar då de tittar konstigt på oss eller skrattar då jag 

pratar annorlunda. De brukar också tycka att invandrare är dåliga, terrorister eller 

våldtäktsmän osv. Men alla är inte så, se t.ex. på mig själv. Jag är endast en person som 
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vill leva. Detta har gjort så att jag undviker att gå och möta svenskar. Jag själv har inte 

problem med svenskar.  

De flesta av intervjupersonerna har ett ganska stort nätverk enligt deras utsagor. Kompisarna 

består mestadels av människor med utländsk härkomst, men de känner även svenskar. Hur de 

lärt känna dessa kompisar är olika; genom familj, fritidsintressen, skola och ungdomsresursen. 

Josuf har likaså ett stort socialt nätverk som resterande intervjupersoner, där han känner 

många, men endast få svenska kompisar. Anledningen är på grund av att han undviker att 

träffa svenskar i sociala sammanhang eftersom att han upplever att de uppfattar honom som 

konstig och annorlunda samt stämplar honom som våldtäktsman och terrorist. Vidare frågades 

följaktligen intervjugruppen om de hade kompisar som fått eller har kompisar som är i 

liknande situation som de: 

Barak: Ja, det har jag. De gick också på ungdomsresursen och slutat. Men de har inte 

fått jobb ännu.  

Josuf: Jag det har jag, många och de kommer från olika arabiska länder. De får också 

bara praktik. Många äldre som jag känner har gett upp, de nöjer sig med att ta 

socialbidrag nu. De orkar inte gå på praktik mer. Men jag vill inte ge upp, jag vill jobba! 

Jesús: Ja faktiskt ganska många. Svårt att få jobb som ung, speciellt om man är 

invandrare dessutom. 

Sahar: Ja, det har jag. Ganska många, företagen vill inte ge jobb till unga invandrare. 

De vill ha svenskar bara. 

Kanoni: Ja, fem stycken ungefär. Dom söker jobb men får inget jobb. 

Ramon: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om de arbetslösa och sånt, men jag känner 

några som jobbar och som har ett bra jobb och som har skaffat familj och sånt, så det är 

svårt att säga. 

I anslutning med förgående fråga ställdes även frågan om intervjupersonerna hade kompisar 

som hade fått jobb:  

Jesús: Ja några, men inte heltidsjobb. 

Sahar: Ja det har jag. Inte så många men några. De jobbar inom äldrevård osv. 

Josuf: Bara en, men det är ovanligt. T.ex. i skolan pratade alla om honom. Jag förstår 

inte, är det så ovanligt att man får ett jobb som invandrare? Det är ju normalt, han blev 

ju inte läkare direkt eller, så bara lagerarbetare. 

Barak: Några ja, men inte flesta. 

Kanoni: Nej 

Ramon: Ja det är ju massor, mina kompisar t ex en gammal barndomskompis till mig 

han jobbar ju i Åbys el-tjänst nu. Han jobbar som sagt, fast han har ju mest kontakter du 

vet sådär som är bra kontakter. Jag har ju också kontakter fast dom hjälper bara till lite 

grann. 
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När intervjupersonerna pratar om kompisar som befinner sig i liknande situation uppger de 

flesta att de är många. Flertalet menar på att företag har svårt att ge jobb till ungdomar i 

allmänhet, men unga invandrare i synnerlighet. Vid frågan kring kompisar som fått jobb 

nämner nästan samtliga att de är få som lyckats, och att de som lyckats har fått deltidsjobb 

eller sådana jobb som inte kräver specifika utbildningar. Vidare tycker Josuf i detta avseende 

sammantaget att det är konstigt att det blir sådan stor uppmärksamhet kring att en invandrare 

får ett jobb. Han upplever att det är märkligt eftersom att det borde vara en ständigt 

förekommande företeelse.  

7.3.2 Fritid/kultur/semester 

Vad man gjorde under fritiden och om man hade möjlighet till semester, var andra frågor som 

ställdes: 

Barak: Jag spelar fotboll 2-3 ggr i veckan och match 2 ggr i veckan. Annars träffar jag 

ofta kompisar osv. Jag har kunnat åka på semester osv. förut då jag jobbade, men nu har 

jag inte råd då jag lever exakt. Pengar som jag får går till alla  räkningar. 

Josuf: På fritiden brukar jag träffa och umgås kompisar varje dag, gå på disco eller 

nattklubb. Hjälpa andra som kommer från Irak men inte kan så bra svenska osv. Men  jag 

kan inte leva som en normal svensk. Jag får lite pengar, jag kan inte köpa de kläder jag 

vill, äta ute, fika osv. Allt jag får går till räkningar. 

Jesús: Umgås med vänner, festar, spelar fotboll osv. Att göra något som kostar går inte 

då det  kostar för mycket nu. Har för lite pengar, de tar slut efter halva månaden.   

Sahar: Jag träffar kompisar, springer och går ut på fritiden. Men jag kan inte göra allt 

då jag inte har de pengarna. T.ex. var det länge sen jag hade och kunde ha råd att resa.  

Kanoni: Jag umgås med kompisar och går på bio, lagar mat. Jag bor ensam, mina 

kompisar har sin familj här i Sverige.  

Ramon: Jag brukar snacka med kompisar, umgås med familjen, hitta på något roligt 

med mina kusiners barn och såna saker. Jag umgås mest med familjen. Jag har alltid 

längtat till en semester, men inte tagit någon semester på åtta år ungefär då jag inte 

jobbat och haft pengar. Jobbar man hårt så får man njuta av jobbet man gjort sen efter 

ett tag. Det är det som jag upplever, jobbar man riktigt hårt så blir man bra belönad sen 

efter ett tag. 

Samtliga intervjupersoner upplever att de har en bra fritid och tillgång till växlande kulturliv. 

De motioner, träffar och umgås med vänner, går på bio och festar med mera. Vid tal om 

semester uttalar sig samtliga att de inte har råd och således möjlighet på grund av deras 
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situation, således även Ramon. Han menar dock vidare att man måste ha ett jobb för att kunna 

ta semester efteråt, då semestern är en belöning av det jobb man utfört 

7.3.3 Sammanfattning 

Samtliga intervjupersoner har stora nätverk med kompisar och bekanta med olika ursprung, 

dock mestadels utländsk. Man har träffat och lärt känna kompisarna genom bekanta, familj, 

olika fritidsintressen, skola och ungdomsresursen. En av intervjupersonerna, Josuf, förklarar 

att han har få svenska kompisar till följd av att de stämplar honom som våldtäktsman och 

terrorist, således undviker han sociala sammanhang där många svenskar återfinns. Vidare 

upplyser intervjupersonerna att många av deras kompisar befinner sig i linkande 

arbetslöshetssituation och likaså som dem mår dåligt av det. Därtill nämner de att det är några 

som fått jobb bland kompisarna.  

 

Avseende fritid och kultur upplever samtliga intervjupersoner att det en välbärgat och 

omväxlande sådan. De har möjlighet och kan motionera, träffa och umgås med vänner, gå på 

bio och festa. Dock vid tal om semester uttalar sig samtliga att de inte har möjlighet på grund 

av deras ekonomi och situation.  

7.3.4 Analys 

Alla i intervjugruppen anser att de har stora nätverk med familj, kompisar och bekanta. 

Majoriteten av intervjupersonernas nätverk utgör av mestadels vänner eller bekanta med 

utländsk härkomst.  Josuf förklarar detta med att; ”Det har bara blivit så. Jag har annars 

svårt att få svenska kompisar då de tittar konstigt på oss eller skrattar då jag pratar 

annorlunda. De brukar också tycka att invandrare är dåliga, terrorister eller våldtäktsmän”. 

Vi tolkar det som att Josuf upplever att svenskar har fördomar gentemot invandrare och 

således även honom. De stämplar honom en negativ social identitet och således exkluderar 

honom från gruppen/samhället. Följaktligen har detta medfört till att Josuf undviker sociala 

sammanhang där många svenskar finns samlad. ”Detta har gjort så att jag undviker att gå 

och möta svenskar. Jag själv har inte problem med de”. Detta tolkar vi som en reaktion till 

exkluderingen, eftersom att han undviker situationer och sammanhang medvetet för att han 

inte vill exkluderas, och följaktligen söker sig till en gemenskap där han kan känna 

gemenskap och få/erhålla en positiv social identitet. Ekehammar (2005) menar att en individ 

uppfattar sig själv som bra om den grupp som individen tillhör anses vara bra. 
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Vidare framgår det bland vår intervjugrupp att i deras nätverk är det många som befinner sig i 

liknande situation och som inte fått jobb. Eftersom flertalet av vänner och bekanta består av 

människor med utländsk härkomst kan vi konstatera det Behtoui (2004) och Malmberg-

Heimonen et al. (2006) antyder, att invandrare har kraftigt låga chanser till anställning och 

arbete. Vidare tolkar vi även intervjupersonernas val av nätverk, som tidigare nämnt, som en 

handling för att känna sig socialt inkluderad och följaktligen erhålla en positiv social identitet. 

De socialiserar sig i en miljö där många har liknande bakgrund och erfarenhet samt likartad 

arbetslöshetssituation. Intervjupersonerna nämnde även vidare att det var några i nätverket 

som hade fått jobb, jobb som emellertid inte krävde speciella utbildningar och deltidsjobb. 

Detta kan förklaras och påvisas av Malmberg-Heimonens (2006) komparativa studie som 

menar på att många invandrare arbetar, men de arbetar ofta inom lågavlönade och låg 

kompetens krävande yrken. Detta kan även förklaras med Stojanovic (2001) som antyder att 

när unga arbetslösa väl får jobb är de ofta tidsbegränsade med otrygg anställningstrygghet.  

 

Vidare upplever intervjupersonerna att de har en rik fritidsliv och tillgång till diverse kultur. 

Flertalet av de motionerar och träffar kompisar med mera ideligen. Således tolkar vi det som 

att intervjugruppen inte har ett passivt liv utan snarare ett aktivt, vilket även kan bedyras av 

Samuelssons (2002) studie. Intervjupersonerna poängterar dock att till följd av att de inte har 

egen försörjning/inkomst kan de inte leva normalt och göra allt som kostar, vilket 

understryker arbetets betydelse för en individs sociala och ekonomiska liv. Till exempel 

menar Josuf följande; ”Jag kan inte leva som en normal svensk. Jag får lite pengar, jag kan 

inte köpa de kläder jag vill, äta ute, fika osv.”. Därav kan vi tolka det som att 

intervjupersonerna ser arbetet som en nyckel till det sociala medborgarskapet, som utgår ifrån 

att man är delaktig i det ekonomiska och sociala livet i det land man lever i.  

 

Med resultat, teori och tidigare forskning i hand, tolkar vi sammantaget följande: våra 

intervjupersoner är och känner sig inte delaktig i det ekonomiska och sociala livet i bosatt 

land till följd av frånvarandet av ett förvärvsarbete (social medborgarskap), vilket inverkar på 

deras fritid/kultur/semester. Följaktligen kan detta medföra till ett utanförskap och sålunda 

kan individen stämplas en negativ social identitet till följd av hans/hennes härkomst samt 

arbetslöshet av omgivningen. Därför söker sig individen till andra som upplever likartad som 

dem, för att känna gemenskap och erhålla en positiv social identitet.  
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7.4 Block 3 

Nedan presenteras de viktiga delarna ur intervjutemana Behov av speciell arbetsförmedling, 

Framtid och Tankar att presenteras. Därefter följer en sammanfattning av de nämnda temana 

och längre fram en analys med tidigare forskning samt det tillämpliga teoretiska perspektivet 

social påverkan.  

 Behov av speciell 
arbetsförmedling 

Framtid Tankar 

Social påverkan    
 

7.4.1 Behov av speciell arbetsförmedling 

En annan fråga som ställdes under intervjuerna var om intervjupersonerna tyckte att det fanns 

behov av andra arbetsförmedlingar, liknande arbetsförmedlingen, dock med fokus på och 

tjänster/stöd till och för människor med utländsk härkomst. Uppfattningarna angående 

behovet av arbetsförmedlingar, som är fokuserade mer på individer med utländsk härkomst, är 

delade bland intervjupersonerna.: 

Jesús: Javisst, absolut. Eftersom jag borde ha samma förutsättningar att få arbete som 

svenskar.  Det skulle alltså öka mina chanser. Min klass bestod av 30 st varav 2 st var 

utländsk. Alla har fått jobb utom vi två. Jag vet inte vad det kan bero på, men det kan ha 

berott på att vi är invandrare 

Sahar: Ja absolut, det är bara svenskar som får jobb. Jag vill också ha ett jobb, men de 

ger mig ingen möjlighet att visa vad jag går för. 

Jesús och Sahar tror att det skulle innebära till att de skulle erhålla lika bra förutsättningar 

som svenskar att få arbete, då insatsen skulle vara efter deras premisser och behov. 

Barak: Nej, det skulle leda till att man kategoriserar/delar folk. Jag tror att det istället 

behövs handläggare med utländsk härkomst som förstår hur vi känner bättre och så 

vidare. Då kan de hjälpa oss bättre, då de varit i vår situation tidigare säkert. 

Josuf: Jag tror att det kan vara bra, men det behövs inte. Bara det finns handläggare 

som visar exakt och lär mig hur jag ska fixa jobb. Sen när jag får ett jobb, är det inte 

svårt och fixa andra jobb eftersom jag kommit in i systemet/arbetsmarknaden. Jag tror 

inte att det kan vara bra med handläggare som är bara invandrare däremot. De kan ha 

dåliga uppfattningar om oss andra invandrare. T.ex. kan handläggaren komma från ett 

land som inte gillar mitt. Då blir det dåligt. Jag tror att det bra med unga handläggare 

däremot. De kan jobba snabbt och kanske förstå oss bättre 

Barak och Josuf tycker däremot att det inte behövs speciella arbetsförmedlingar, men att det 

behövs en speciell kulturkompetens. Dock råder det olika uppfattningar mellan dem om 
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huruvida man ska ha handläggare med utländsk härkomst eller ej. Barak tycker att det vore 

bra eftersom dessa handläggare har erfarit liknande upplevelser som dem, medan Josuf 

antyder att dessa handläggare kan oavsett kulturkompetens ha negativa uppfattningar 

gentemot vissa folkgrupper eller nationer. 

Ramon: Jag vet faktiskt inte för jag har bott i Sverige nästan hela mitt liv, så det är svårt 

att säga för jag har alltid känt som att jag är född här. Skulle jag ha kommit hit för ett år 

sedan skulle jag kunnat ha svarat på den frågan. 

Kanoni: Nej, Jag vet inte om det har betydelse alls. 

Ramon är dock osäker avseende speciella arbetsförmedlingar och menar på att eftersom han 

bott i Sverige nästan hela sitt liv, känner han sig som född i Sverige, och till följd av detta inte 

kan veta om det behövs någon arbetsförmedling anpassad för invandrare. Han menar således 

att det kan ha betydelse för nyinkomna arbetssökande invandrare, men inte för de som vuxit 

upp i Sverige. Kanoni är likaså osäker. 

7.4.2 Framtid 

I föreliggande studie frågades därtill om vad intervjupersonerna tyckte om deras möjligheter 

och framtidsplaner avseende arbete: 

Barak: Jag tror på att jag får jobb snart, innan sommar. Förmodligen ett deltidsjobb 

eller sommarjobb först innan juni. Efter kanske ett heltidsjobb. 

Sahar: Jag hoppas och tror att jag kommer få jobb snart. Varför ska jag liksom inte få? 

Jag kan lika mycket som de andra kan så. 

Ramon: Det är en stor chans att jag får arbete, men man vet inte vart man får det. I 

Helsingborg behöver dom mycket folk nu, fast jag orkar inte flytta. Mina stora 

möjligheter är väl i sådana fall att bara att ligga på, för jag har alltid gjort det och 

kommer alltid göra det. Jag vill bara ha ett bra jobb och skaffa familj, det är det steget 

som jag vill ta i framtiden 

Josuf: Jag har blivit lovat jobb nu men om jag inte får jobb inom 2 månader ska jag 

börja sluta att gå till skolan och sluta söka jobb. Det finns inga mål, varför ska jag dit 

då? Jag ska bara vara hemma och ta det lugnt. Men jag vill jobba helst så jag kan börja 

leva normalt. 

Jesús: Mina möjligheter till arbete i framtiden ser inte bra ut m man jämför med idag. 

Jag får inte jobb idag piga jag inte har erfarenhet osv. menar de. Hur ska jag få arbete i 

framtiden om jag inte får arbete idag för att få erfarenhet? 

Kanoni: Om jag inte får jobb ska jag läsa universitet och gifta mig. 
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Mer än hälften av intervjupersonerna ser ljust på framtiden beträffande sina möjligheter till 

arbete och sysselsättning.  Flertalet tror att de kommer få jobb snarligen, däribland Josuf 

eftersom han blivit lovad ett jobb. Men om han inte får det jobbet eller ett annat jobb inom två 

månader, kommer han att ge upp. Han orkar inte längre menar han, han vill kunna leva som 

alla andra svenskar. Jesús ser inte sin framtid lika ljus som resterande intervjupersoner dock, 

med anledning till vad han erfarit hittills. Han menar på att han idag inte får jobb på grund av 

motivet brist på arbetserfarenhet från arbetsgivarna, vilket leder till han är osäker och 

fundersam om möjligheter till jobb i framtiden då han inte får erfarenhet eftersom han inte 

arbetar idag. Vidare ställdes även i anslutning med förgående fråga om intervjupersonerna såg 

några hinder för att nå deras mål: 

Barak: Jag tror inte och hoppas inte det. Mitt namn kanske 

Sahar: Att jag inte kommer ha erfarenhet, men hur ska jag få det om jag inte får jobb nu 

liksom. 

Ramon: Är det något hinder så är det väl typ någon sur arbetsgivare som ser mig på ett 

annat sätt än vad någon annan gör. Då är det ett stort hinder att han hindrar mig. Fast 

grejen är för att hindra det hindret så måste man vara snäll mot honom och visa att inte 

jag är någon dålig människa. 

Jesús: Min invandrarbakgrund, erfarenhetbrist och namn.. 

Josuf: Jag vet inte, namn och att jag kanske inte prata bra svenska. Kanske för att jag är 

invandrare. 

Kanoni: Jag ser inga hinder,  jag tror att jag kommer nå mina mål. 

Samtliga intervjupersoner upplever att det kommer att finnas hinder för de att nå sina 

framtidsplaner vad det gäller arbete. Sahar och Jesús uppger att brist på erfarenhet kan vara 

till nackdel. På grund av uteblivna arbetsmöjligheter i nuläget kan Sahar även se sin situation 

som bestående, om situationen inte förändras. Jesús tror vidare att hans härkomst och namn 

kan ha betydelse, vilket Josuf, Ramon och Barak håller med. Ramon nämner att det kan finnas 

arbetsgivare som kan se honom på ett annorlunda sätt och således ha förutfattade meningar 

beträffande hur han är som person. Josuf tror dessutom att språkbrister kan utgöra ett hinder 

för honom. Kanoni skiljer sig dock från resterande gruppen och menar på att det inte finns 

några hinder som kan förhindra henne att nå sina framtidsmål. 

7.4.3 Tankar 

Avslutningsvis i intervjuerna frågades intervjupersonerna vad de tyckte att samhället borde 

eller kunde göra för de, för att de ska kunna nå sina mål och följaktligen komma ur sin 

situation: 
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Barak: Handläggare som förstår oss bättre och hur vi är. Så vi kan få jobb snabbare 

Jesús: Få ett jobb genom besök. Att de med mig talar med olika företag och 

arbetsgivare. Göra reklam för oss osv.  

Sahar: Att de fixar jobb osv. jag vill inte leva på social bidrag utan vill kunna 

försörja mig själv.  

Kanoni: Jag vill att dom ska ge mig en chans, om du är invandrare så kan du inte få 

några jobb. Jag tycker inte att dom ska se att bara för man kommer från ett annat 

land, man kan inte göra någonting här. Jag tycker att dom ska ge mig en chans.   

Ramon: Nä det är bra om man kan klara sig själv. Om jag t ex vill bli taxi chaufför 

kan man gå till arbetsförmedlingen och se om dom kan fixa någon kurs för att man 

ska kunna köra taxi. 

Josuf: Jag vill att de hjälper mig. Räcker med fixa jobb, bara jag kan koppla med 

människor och tjäna pengar. 

Förväntningarna av hjälp från samhället skiljer sig åt mellan intervjupersonerna. Barak vill 

exempelvis ha handläggare som har bättre kunskap om människor med utländsk härkomst, för 

att samarbetet ska kunna fungera bättre och mer resultatrikt. Josuf, Jesús och Sahar upplever 

liknande som Barak men vill att handläggarna ska hjälpa han mer på individnivå med mer 

stöd. Att de i stort sett fixar jobben åt de. Kanoni vill att samhället ska ge henne en chans att 

komma in på arbetsmarknaden. Hon vill få bort synen och fördomen att människor med 

utländsk härkomst inte kan göra vissa saker eftersom de inte kommer från Sverige. Ramon 

tycker till skillnad från andra att det bättre att klara sig själv. Om man vill något måste man ta 

tag i saken i egna händer. Möjligheter måste skapas för att de ska bli möjligheter 

7.4.4 Sammanfattning 

Uppfattningen avseende behovet av arbetsförmedlingar med fokus på människor med 

utländsk härkomst är delad bland intervjugruppen. En del nämner att det skulle innebära 

likartade förutsättningar för dem som svenskar, då insatserna skulle vara utformad efter dem. 

Andra tycker att det inte behövs då det redan finns en arbetsförmedling, de efterfrågar istället 

handläggare med kulturkompetens. Resterande är osäkra om det behövs men menar på att det 

kan vara bra för nyinkomna invandrare.  

 

Vidare ser över majoriteten av intervjugruppen ljust på sin framtid beträffande sina 

möjligheter till arbete, då de flesta tror att dem kommer få jobb inom kort. Två av 

intervjupersonerna, Jesús och Josuf, är dock lite fundersamma. Jesús nämner att frånvarandet 

av jobb idag och således erfarenhet kan leda till frånvarandet av arbete imorgon, på grund av 
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brist på arbetslivserfarenhet som arbetsgivare efterfrågar. Josuf poängterar vidare att om han 

inte får den jobbet han blev lovad, kommer han att ge upp. Han orkar inte längre söka och leta 

jobb då det inte resulterar något. Följaktligen upplever i stort sett samtliga intervjupersoner att 

det kommer att finnas hinder för de när de försöker nå sina mål. Brist på erfarenhet, härkomst, 

namn, stereotypiseringar, fördomar och språkbrister nämns som hinder/faktorer. 

 

Förväntningarna av hjälp från samhället skiljer sig åt en aning mellan intervjupersonerna. 

Flertalet pratar om hjälp i individnivå, med handläggare som har kulturkompetens och mer 

anpassad stöd individuellt. Kanoni pratar mer i organisationsnivå och vill att fördomarna samt 

den negativa synen på människor med utländsk härkomst ska försvinna från samhället, för att 

följaktligen ge henne en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Ramon menar dock att 

det bättre att ta tag i saker och ting själv, för att möjligheter ska finnas, måste det skapas.  

7.4.5 Analys 

Angående om behov av special inriktade arbetsförmedlingar med fokus på att hjälpa 

människor med utländsk härkomst har intervjugruppen delade åsikter om. Dock kan vi tolka 

åsikterna och därav resultatet övergripande och således påstå att våra intervjupersoner tycker 

att det behövs en annorlunda arbetssätt med minoritetsgrupper, mer individinriktat än grupp 

samt att det behövs handläggare med vad Kamali (2002) benämner för kulturkompetens. Det 

vill säga handläggare som har bättre förståelse för kulturer som människor har och bär med 

sig i samhället. Vidare skiljer sig förväntningar/tankar av hjälp från samhället åt bland 

intervjugruppen. En del erfordrar handläggare med kulturkompetens för att sålunda bättre 

förstå människor med utländsk härkomst och deras svårigheter att få jobb. Andra menar att 

systemet måste anpassas och att handläggare måste jobba mer på individnivå istället för 

gruppnivå med stöd för att hjälpa de till ett arbete, vilket kan kopplas till vad Århammar 

(2004) antyder. Uppfattningen om behov av speciell arbetsförmedling och tankar om vad 

samhället kan göra för dem, intervjupersonerna, kan ha grundats själv eller ha påverkats och 

erhållits från andra från den omgivningen man socialiserar sig.  

 

Framtidssynen vad gäller arbete varierar bland de intervjuade. Mer än hälften anser att de i 

framtiden kommer att få arbete medan andra inte har några större förhoppningar. Att en 

majoritet anser att de har möjlighet till arbete kan kopplas till Ekehammar (2005) och social 

påverkan. En trolig förklaring till deras positiva attityder är att de umgåtts med människor 

som är av liknande uppfattning. Genom det sociala samspelet kan dessa människor ha 
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påverkats till en inställning om att de i framtiden kommer att ha möjligheter till arbete. 

Exempelvis Ramon som antyder att han har en stor möjlighet att få jobb snart.  Visserligen 

tror han att hans bakgrund kan vara till nackdel vid jobbsökandet då arbetsgivare kan 

stereotypisera honom, men han låter det inte påverka honom; ”Är det något hinder så är det 

väl typ någon sur arbetsgivare som ser mig på ett annat sätt än vad någon annan gör. Fast 

grejen är för att hindra det hindret så måste man vara snäll mot honom och visa att inte jag 

är någon dålig människa”. Vidare menar dock flera av de intervjuade även att de i framtiden 

kommer att få svårt att få något jobb. Barak tror att hans namn kommer att försvåra hans 

möjligheter till arbete. Hertzberg (2000) menar att ungdomar med utländsk härkomst 

diskriminerats pga. av deras namn anses vara konstiga eller knepiga. Sahar och Jesús menar 

att bristen på arbetserfarenhet kan komma att bidra till att hon i framtiden inte kommer få 

något jobb. Åslund (2000) antyder att det är viktigt att komma in på arbetsmarknaden 

eftersom det ger erfarenhet, referenser och kontakter. Vidare tänker Josuf följande; ”om jag 

inte får jobb inom två månader ska jag börja sluta gå till skolan och sluta söka jobb. Det 

finns inga mål, varför ska jag dit? Jag ska bara vara hemma och ta det lugnt”. En trolig 

förklaring till Josufs inställning till arbetsmöjligheter skulle kunna kopplas till Angelöw 

(2005). Anledningen till varför Josuf har en negativ uppfattning kan ha sin grund både i den 

omgivningen han påverkas socialt av samt i ett stereotypiskt förhållningssätt från 

arbetsgivarna, som han upplever själv. Den sociala påverkan och det stereotypiska 

förhållningssättet bidrar följaktligen till att Barak får negativa attityder. 

 

Sammantaget med facit i hand tolkar vi att våra intervjupersoner kan påverkas socialt 

beträffande  sina uppfattningar om diverse intressen, såsom behov av speciell 

arbetsförmedling, framtid och andra tankar. Dessa kan vidare medföra antingen positiva eller 

negativa attityder/förhållningssätt till intressena. 

7.5 Helhetsanalys 

När man väger samman resultaten av samtliga analysteman framträder en bild av att 

intervjupersonerna ser arbetet som en nyckel till integration in och inkludering i samhället, 

eftersom att de känner sig idag utanför samhället till följd av att de inte har ett jobb och inte 

har något att göra. Sålunda går detta att koppla till den social inkluderingen. De vill känna 

tillhörighet i samhället, för att följaktligen få sina primära behov såsom mening och 

bekräftelse tillgodosedda.  
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Vidare upplever samtliga intervjupersoner att de stereotypiseras och stigmatiseras till en 

negativ social identitet av andra dvs. ”svenskarna”, både i arbetslivet och på fritiden på grund 

av deras härkomst och namn. Detta har medfört till att de fått stå utanför arbetsmarknaden och 

exkluderats i olika sociala och ekonomiska sammanhang av svenskarna. I sin tur har det lett 

till att intervjupersonernas nätverk mestadels består av många individer med utländsk 

härkomst, som har liknande bakgrund och arbetslöshetserfarenhet. Det ovannämnda går att 

koppla och påvisa med diverse tidigare forskning såsom Behtouis (2004) och Malmberg-

Heimonens (2006) påstående att invandrare har kraftigt låga chanser till anställning och arbete 

samt Behtoui (2004), Hertzberg (2000) och Åslund et al. (2005) som menar att ungdomar med 

utländsk härkomst diskrimineras på grund av deras namn anses vara konstiga eller knepiga. 

Till följd av den sociala exkluderingen har en del av intervjupersonerna som reaktion 

medvetet undvikit situationer och sociala sammanhang där de kan exkluderas. Följaktligen 

har de sökt sig till personer med liknande bakgrund och erfarenhet av arbetslöshetssituation 

för att känna sig socialt inkluderad, för att känna mening och trygghet osv. I denna 

omgivning, som består av negativa erfarenheter av bland annat i arbetssökandet och psykisk 

ohälsa, kan man ha påverkats socialt och erhållit negativa attityder gentemot samhället eller 

blivit påverkad psykiskt. Samtidigt är det viktigt att inte glömma att våra intervjupersoner för 

det mesta har goda förhoppningar avseende deras framtida arbetsmöjligheter. Dessa 

förhoppningar kan de likaså ha erhållits från omgivningen.  

 

Intervjupersonerna anser följaktligen att de har en rik fritidsliv och tillgång till diverse kultur, 

trots det tidigare nämnda. Flertalet av de motionerar och träffar kompisar ideligen. Således 

tolkar vi det som att intervjugruppen har ett aktivt fritidsliv, vilket även kan bedyras av 

Samuelssons (2002) studie. Intervjupersonerna poängterar dock att de inte kan leva normalt 

och göra allt som kostar till följd av att de inte har egen försörjning/inkomst, vilket 

understryker arbetets betydelse för en individs sociala och ekonomiska liv, dvs. det sociala 

medborgarskapet. Vidare tycker intervjupersonerna att systemet, hur man söker jobb genom 

arbetsförmedlingen eller dylikt, inte är anpassad efter dem. De anser att den är formad efter en 

homogen grupp och inte efter varje individ, vilket överensstämmer med Århammars (2004) 

påstående. Samtliga efterspråkar således en annorlunda individanpassad arbetssätt för 

minoritetsgrupper med handläggare som har, vad Kamali (2002) betecknar, kulturkompetens. 

Detta för att förstå individer med utländsk härkomst och deras förutsättningar för arbete samt 

hinder bättre, för att följaktligen skapa goda utgångspunkter och villkor för dem.  
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8. Slutdiskussion 

Efter att ha gått igenom våra tolkningar, inhämtad data, tidigare forskning och teorier 

uppkommer flera tankar hos oss. Ett är den diskrimination av arbetsgivare och samhället i 

allmänhet som våra intervjupersoner upplever. Vi tänker på den stämpel och stereotypisering 

som många människor med utländsk härkomst, speciellt de yngre, fått ute i samhället av bland 

annat arbetsgivare om att vara exempelvis problematisk eller kriminella vilket senare medfört 

till den diskrimination och den sociala exkluderingen som råder idag. Dessa fördomar byggs 

på av medier som ideligen poängterar att den misstänkte talade svenska med brytning, eller att 

förövaren tros ha ett utomeuropeisk utseende. Till följd av exkluderingen väljer många 

individer med utländsk härkomst att medvetet undvika sociala sammanhang där de kan 

exkluderats dvs. de undviker situationer där många svenskar återfinns. Detta medför 

följaktligen till att integrationen ytterligare försvåras då dessa individer väljer att inte 

socialisera sig med majoritetsbefolkningen.  

 

Vad kan vi då göra åt den särbehandlingen/exkluderingen som finns i samhället? En början är 

att ändra det svenska integrationssystemet, som många gånger är en utdragen och långsam 

process där människor med utländsk härkomst med tiden känner sig mer och mer 

marginaliserad och segregerad från arbetsmarknaden och samhället. Det svåra sitter i att ändra 

alla förutfattade meningar och stereotypa bilder som etsat sig fast hos individer i samhället. 

Även vi går och bär på en del förutfattade meningar gällande folkslag, klädstil, beteende och 

annat. En del av dessa förutfattade meningar är bra så till vida att de skyddar oss i situationer 

som annars kan upplevas och utvecklas till hotfulla. Men andra förutfattade meningar har satt 

sig hos oss genom media och vänner. Just dessa förutfattade meningar bygger varken på 

tidigare upplevelser eller fakta, utan är just bara fördomar som egentligen bara begränsar oss i 

vårt vardagliga liv. Vidare funderar vi om huruvida om diskrimineringen kommer att 

försvinna i samhället. Rent logiskt ser vi det som svårt att bli av med detta då det existerat i 

alla tider genom historien, men att bekämpa och motverka diskrimineringen är en skyldighet 

från samhällets sida. Bekämpningen av detta skulle och kan reducera graden av 

diskriminering och motverka att yngre människor anammar åsikter med diskriminerande 

inslag. 

 

Vidare inser vi här i slutet av arbetet den enorma betydelse som kontaktnätet innebär för 

individen, inte bara rent socialt utan även då det kommer till möjligheten att hitta arbete. Vad 
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kan då samhället göra bättre för att underlätta för invandrare att finna de lediga jobben? Vi 

anser att det svenska integrationssystemet delvis tappat greppet om verkligheten. Fortfarande 

går det att läsa vackra texter om hur det borde se ut i det svenska samhället, men det är inte 

alltför svårt att se bakom dessa lagstadgade texter om integrationen i samhället och se att 

verkligheten visar upp en annan bild. Kanske borde det svenska integrationssystemet inrikta 

sig mer på att hitta jobb till nyanlända invandrare istället för att sätta dessa individer i 

skolbänken för att lära sig svenska. Vi menar absolut inte att det svenska språket skall 

förbises, självklart har språket en viktig funktion för att förstå och bli förstådd i samhället. Det 

vi däremot menar är att lärandet av språket och integrationen går snabbare om invandrare får 

komma ut i arbetslivet och träffa andra svenskar, istället för att sitta i skolsalar där den enda 

svenska individen är den lärare som står och lär ut ämnet, som dessutom är anpassad för en 

homogen grupp. Kanske skulle en mer individanpassad integrationspolitik och stödinsatser 

med handläggare, som har kulturkompetens, för människor med utländsk härkomst som 

inriktar sig på arbete leda till större arbetsmöjligheter för dessa individer och således minska 

de ojämlika förhållandena som råder idag på arbetsmarknaden. Därtill tror vi dessutom att det 

ovannämnda skulle förminska alla de förutfattade meningar som florerar i samhället, 

arbetsplatsen är trots allt den plats där vi naturligt umgås och diskuterar med varandra.   

8.1 Diskussion om metodval 

I och med valet av metod, dvs. kvalitativa intervjuer, har vi begränsat oss i föreliggande 

studie. Svårigheten med kvalitativa intervjuer är att intervjupersonerna kan framställa sig 

själva väl under intervjun och följaktligen undanhålla information som kan förstöra en sådan 

bild.  

 

Vidare kan valet av undersökningsmetod i denna studie med intervjupersoner med 

utomeuropeisk härkomst enligt oss även diskuteras. Dessa individer varierade i sina 

språkkunskaper, vilket resulterade till att vissa intervjufrågor inte uppfattades korrekt av vissa. 

Dock har valet av kvalitativ intervju som metod inneburit och medfört till att vi kunnat ställa 

följdfrågor eller anpassa frågorna när de inte förstod och för att de skulle förstå. Vid val av 

kvantitativ metod hade misstolkningar kunnat ske, eftersom möjligheten till att anpassa frågor 

eller ställa följdfrågor inte skulle finnas. 

8.2 Diskussion om teorival 

Att använda sig av socialpsykologiska teorier vid analysen visade sig vara relevant och 

tillämpligt.  Genom att använda oss utav socialpsykologiska teorier som analysverktyg har vi 
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dock begränsat oss avseende tolkningarna, exempelvis skulle andra teorier ge oss andra 

infallsvinklar.  

8.3 Förslag på fortsatt forskning 

Idéer dyker upp när förslag ska ges till annan vidare forskning inom samma område men även 

påbyggnad på vår föreliggande studie. Resultaten från vår studie visar bland annat att 

intervjugruppen inte tycker att systemet och hur man söker jobb inte är anpassad efter dem. 

Således skulle det vara intressant att ta del av en forskning som mäter resultaten av specifika 

insatser från bland annat arbetsförmedlingar, såsom Blatteförmedlingen, med fokus på unga 

människor med utomeuropeisk ursprung. Vidare skulle det även vara intressant att ta del av 

forskning som mäter själva upplevelsen från samma målgrupp avseende de särskilda 

insatserna. Därtill skulle forskning med socialpsykologiskt perspektiv i kombination med 

andra perspektiv i samma område vara intresseväckande.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Livssituation 
- Berätta om din bakgrund (bostadsförhållanden, föräldrars yrke/utbildning, syskon) 

- Berätta din livssituation idag (ålder, familjeförhållanden, bostad, försörjning) 

Uppväxt/Skola 
- Berätta om lite om dig själv, din utbildningsbakgrund och varför du gjort de valen du gjort 

- Är du nöjd med ditt val av utbildning idag 

- Beskriv de framtidsplaner (jobb) du hade under skoltiden 

- Beskriv dina föräldrars syns när det gäller arbete och utbildning för dig 

Arbetslöshetssituation 
- Hur länge har du varit arbetslös? Beskriv din situation. 

- Vad tycker du om ungdomsresursen? Bra/dålig? Utveckla 

- Har du deltagit i andra kurser, praktik eller liknande för att öka dina chanser till arbete?  

Om ja, hur många kurser har du deltagit? Vad handlade de om? Vad fick du lära dig? Hur 
länge? Hur många var där? Vad tyckte du om lärarna? Vad har kurserna gett för resultat? 
Tyckte du att du lärde dig något? Positivt/Negativt? 

Om nej, varför? 

- Vad innebär det för dig att inte ha ett jobb? 

- Skulle du flytta till en annan ort om du för ett arbete eller större chans arbete? 

Arbetssökandet 
- Är du inskriven på arbetsförmedlingen? 

- Beskriv hur du går till väga för att söka arbete? Använder du enbart arbetsförmedlingen eller 
även andra kontakter? 

- När tog du i kontakt med arbetsförmedlingen? Hur fick du reda på de? Kontakt? 

- Vad har du jobbat med tidigare? Hur länge? I Sverige samt ditt ursprungsland? 

- Vilka jobb söker du idag? Hur många jobb har du sökt? Hur ofta söker du jobb? 

- Kan du tänka dig ett arbete utanför din yrkesutbildning? (Dikvalificeringsprocess) 

- Hur har du blivit bemött av arbetsgivare hittills? Har du fått gå på några intervjuer? 

- Hur tycker du arbetsförmedlingen arbetar? Tycker du att arbetsförmedlingen skapar 
möjligheter/förmedlar till ett arbete för dig?  

Behov av speciell arbetsförmedling 
- Känner du finns ett behov av andra förmedlingar, liknande arbetsförmedlingen, dock med 
fokus på och tjänster för människor med utländsk härkomst? Ja/nej, förklara varför. 

- Tror du att ditt namn påverkar dina möjligheter till arbete? Positivt eller negativt? Hur då? 

Nätverk 
- Hur många känner du? Vart kommer de ifrån? Hur har du lärt känna de? 

- Har du kompisar som befinner sig i liknande situation som dig? Hur många? 
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- Har du några kompisar som fått jobb och arbetar idag? Hur många? 
Hälsa 
- Har din situation påverkat din hälsa? Om ja, på vilket sätt? Hur hanterar du din åkomma? 
Får du hjälp? Påverkar detta dina möjligheter till arbete? 

- Har du kompisar som mår dåligt pga liknande situation? 

Fritid/kultur/semester 
- Vad gör du på fritiden? Bio, motionerar, umgås med vänner etc.? 

- Har du möjlighet att ta semester? Tillåter ekonomin? 

Framtid och Synen på egna möjligheter (tankar) 
- Vad tror du om dina möjligheter att få ett arbete idag? 

- Beskriv dina framtidsplaner när det gäller arbete 

- Vad ser du för hinder för att nå dina mål? 

- Hur tänker du övervinna hindren? 

- Har du stött på någon eller några hinder hittills? 

- Vad förväntar du dig för hjälp av samhället för att nå målen? 

- Hur tror du ditt liv ser ut om fem år? Tjugo år? 

 

 


