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Abstract 

Målsättningen med denna studie är att fokusera på arbetssökande med utländskt 

ursprung och deras uppfattningar och upplevelser av etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden i Sverige. Detta leder till följande frågor: Vilken var respondenternas 

erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden? På vilket sätt upplever de att deras etnicitet 

har påverkat deras chans och utgjort hinder på den svenska arbetsmarknaden? Vilka 

strategier har de för att bekämpa hinder och försöka klara sig på arbetsmarknaden? 

Undersökningen gjordes med kvalitativ metod genom att utföra åtta halvstrukturerade 

intervjuer. Målgruppen var personer med utländskt ursprung i åldrarna 25 till 60 år. 

Insamlad data analyserades med en narrativ ansats, vilka gav författarna en bättre inblick i 

respondenternas berättelser. Resultatet visar att alla respondenterna hade upplevt etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden.  
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Förord 
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oss. Vi vill också tacka Kenneth Hermansson och Andreas Grip för hjälp med språket. 

Utan er alla hade det inte varit möjligt att klara vår studie.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemställning 

En femtedel av Sveriges befolkning kommer från andra länder. Enligt statistik från 1998 

fanns det 1,7 miljoner invånare (19 %) i Sverige med invandrarbakgrund inkluderat dem 

som har minst en förälder född utomlands, av dåvarande 8,8 miljoner invånare. Sverige är 

det land i Norden som har högst andel av befolkningen med utländskt ursprung 

(Integrationsverket, 2002a). Enligt nyare statistik är 1,5 miljoner invånare födda utomlands 

(Statistiska Centralbyrån, 2013). Det motsvarar 15 procent av en befolkning på ca 9,5 

miljoner enligt statistik från Migrationsverket (2012).  

Tidigare koncentrerades debatten om etnicitet på faktiska eller föreställda skillnader 

som fanns bland olika grupper för att motivera särskiljningen mellan svenskar och personer 

med annan etnicitet. Men under de senaste åren har en annan synpunkt blivit 

uppmärksammad i den svenska debatten, en som vill synliggöra innebörden av rasism och 

diskriminering som motivering till skillnaden. (Integrationsverket, 2002b).  

Ordet diskriminering kommer från latinets ”discriminare” som betyder urskilja eller 

särskilja. Ordet i sig är neutralt, det vill säga att det inte handlar om en negativ särskiljning. 

Det var först 1947 som ordet diskriminering fick en negativ betydelse i svenska ordböcker, 

det var samtidigt som det engelska uttrycket ”discrimination” introducerades. Denna 

betydelseglidning kom under samma period som FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna sanktionerades (Roth, 2008). Etnisk diskriminering anses vara en 

negativ särbehandling som förekommer på grund av hudfärg, nationalitet eller religion och 

som leder till att vissa människor eller grupper blir placerade i en mindre viktig position 

när det handlar om delaktighet, trygghet, inflytande, makt och materiella villkor 

(Integrationsverket, 2002b). 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) skapades år 1986, som en statlig myndighet vars 

uppdrag är att arbeta mot diskriminering i samhället (Integrationsverket, 2002b). I 

samband med lagen mot etnisk diskriminering (1994:134) som började gälla 1994 fick DO 

rätten att kräva skadestånd från arbetsgivare där diskriminering förelåg. Forskning beskrev 

tidigare sällan att sociala och ekonomiska klyftor var en effekt av diskriminering, utan att 

det handlade om olikheter som kom till på grund av språkliga, kulturella, erfarenhets- och 

kompetensmässiga ojämlikheter (Integrationsverket, 2002b). 
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Enligt Olaf Åslund & Oskar Nordstrom Skans (2010) har den etniska mångfalden ökat 

de senast tjugo åren. Detta har uppmärksammats speciellt hos politiker och forskare som 

vill se vilka problem som är direkt kopplade till den ekonomiska integrationen av dessa 

individer. Det är intressant att se på situationen på arbetsmarknaden för personer med 

utländskt ursprung i Sverige, inte bara på grund av att de är individer som kommer från 

många olika länder och representerar en del av befolkningen i Sverige, men också på grund 

av att det finns en stor skillnad på hur olika etniska grupper lyckats på arbetsmarknaden 

(a. a). 

Det är viktigt för personer med utländskt ursprung att de integreras i det nya landet och 

samhället, här spelar arbetsmarknaden en stor roll för att det ska lyckas. Dessa personer har 

svagare anknytning till arbetsmarknaden och det är ett stort problem eftersom 

arbetslösheten bland dem är fyra gånger högre än hos infödda. Det finns också studier som 

visar att arbetslösheten bland personer från vissa specifika länder är ännu högre, upp till 50 

procent (Broomé, Bäcklund, Lundh & Ohlsson, 1996; Integrationsverket, 2002a; Sjögren 

& Zenou, 2007).  

Situationen för personer med utländskt ursprung som står utanför arbetsmarknaden är 

problematisk. Hälften av dem som kommer från till exempel Iran, Irak och vissa länder i 

Afrika har varit i Sverige i 9 år utan att hitta ett adekvat jobb (Sjögren & Zenou, 2007).  

 Att många personer med utländskt ursprung har svårt för att lyckas på arbetsmarknaden 

kan bero på olika saker, till exempel att en stor grupp av dem är beroende av socialbidrag 

eller är förtidspensionärer samt successivt förändrade kompetenskrav på språklig och 

kulturspecifik kompetens i arbetslivet (Broomé m.fl., 1996). Diskriminering uppfattas som 

huvudorsaken till att personer med utländskt ursprung har svårt att lyckas komma in på 

arbetsmarknaden och det kan förekomma på olika nivåer (Ohlsson, 1999). Svag 

anknytning till arbetsmarknaden kan leda till andra samhällsproblem utöver arbetslöshet, 

som till exempel utanförskap, marginalisering, etnisk segregering, samt att människor kan 

bli bidragsberoende. Alla dessa faktorer kan påverka människor och deras integration i 

samhället (Sjögren & Zenou, 2007). 

Dessa problem har en tendens att minska när människor med ett annat etniskt ursprung 

får lära sig mer och får erfarenhet och kunskap som hjälper dem att vara förberedda för 

livet i Sverige. Detta kombinerat med information om hur samhället fungerar och en bättre 

integrationspolitik, ökar kunskapen som personer med utländskt ursprung har om 

samhället. Det ökar toleransen bland majoritetsbefolkningen gentemot personer med 
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utländskt ursprung och deras vilja att acceptera människor från andra kulturer, eller med 

annan etnicitet eller nationell bakgrund (Integrationsverket, 2002b). 

Den centrala problemställningen i denna uppsats är därför knuten till huruvida personer 

med utländsk bakgrund uppfattar att de ställs inför fördomar, okunskap eller 

diskriminering när de skall slussas in på arbetsmarknaden. Samt hur bakgrund kan påverka 

en individs liv och dess delaktighet och integration i samhället. 

Med denna undersökning och med utgångspunkt från respondenterna livsberättelser, 

samt med stöd av forskning vill vi nå en inblick i hur den svenska arbetsmarknaden 

bemöter personer med utländskt ursprung. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen hos personer med utländskt 

ursprung av deras möjligheter och hinder på arbetsmarknaden i Sverige. I vår studie ska vi 

fokusera på hur våra respondenter beskriver sin erfarenhet, sina val samt sina strategier för 

att komma in på arbetsmarknaden. Våra frågeställningar blir därför följande: 

• Vilka erfarenheter har respondenterna av den svenska arbetsmarknaden? 

• Upplever de hinder på den svenska arbetsmarknaden?  

• Vilka strategier har de för att bekämpa hindren och försöka klara sig på 

arbetsmarknaden? 

1.2.1 Begreppsförklaring 

”Invandrare” 

Begreppet ”utlänning” och ”invandrare” har samma innebörd, men då utlänning 

betraktas som främlingsmarkerande, blev invandrare ett ord som kom att användas mer i 

dagens samhälle. Betydelsen av ordet invandrare har förändrats och blivit mycket 

omdiskuterat eftersom det generaliserar alla personer som har invandrarbakgrund. Det 

begreppet uppfattas ge en negativ bild och gör skillnad mellan ”vi och dem”. Det finns 

personer som har invandrat till Sverige och för dem skulle begreppet invandrare passa in. 

Men ser vi då till andra generationens invandrare så stämmer det begreppet inte in på dem. 

Det går inte att kalla personer som har fötts och vuxit upp i Sverige för invandrare. De har 

inte själva invandrat utan har en eller två föräldrar som antingen har invandrat eller som 

har invandrarbakgrund. I dag ser det ut som att ”invandrarskapet” fortsätter att gå i arv i 

generationer och att individer kategoriseras utifrån föräldrarnas ursprung, de så kallade 

andra eller tredje generationens invandrare (de los Reyes, 2004; Hertzberg, 2003; Knocke, 
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2000, SOU 2005:41, 2006:73). I vår studie väljer vi att använda begreppet personer med 

utländskt ursprung, eftersom alla våra respondenter har invandrat i vuxen eller ung vuxen 

ålder, som flyktingar, arbetskraft eller på grund av anknytning till någon anhörig i Sverige. 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om arbetslöshet bland personer med utländskt ursprung. I 

det här avsnittet kommer vi att presentera den forskning som var relevant till vår studie. 

1.3.1 Arbetslöshet 

Enligt Franzén (2000) kan begreppet arbetslöshet betyda olika i olika länder. Till 

exempel räcker det i vissa länder med att sakna arbete för att kallas arbetslös medan i andra 

länder behöver man haft ett jobb som man senare har förlorat. Författaren lyfter också, 

utifrån John Garraty, fram begreppet undersysselsättning som kan ha två olika betydelser: 

Att en person kan och vill jobba heltid, fast den personen inte får ett heltidsjobb eller att en 

person arbetar länge och hårt i ett jobb som inte använder den kompetens och de kunskaper 

som hon eller han har. I den industrialiserade världen kan det betyda att en individ saknar 

möjlighet att försörja sig på ett socialt accepterat sätt. Författaren utgår från den betydelsen 

för att förklara att på det sättet är personer med utländskt ursprung arbetslösa i en mycket 

större omfattning än svenskar, inte bara i Sverige utan i flera länder i Europa och övriga 

västvärlden (Franzén, 2000). 

Detta innebär att arbetslöshet bland personer med utländskt ursprung kan se olika ut i 

olika länder och det kan påverkas av hur samhället tar hänsyn till det (Franzén, 2000). 

Knocke (2000) menar att liksom i andra arbetsimporterande länder är det ekonomiska 

behov och arbetsmarknadsvillkorens struktur som direkt bestämmer segregation eller 

integration i arbetslivet och orsakar diskriminering på arbetsmarknaden. Det är inte 

bakgrund eller kulturella faktorer i sig som hindrar minoriteter att lyckas på 

arbetsmarknaden i Sverige (Knocke, 2000).  

1.3.2 Arbetssökande i praktiken 

Franzén (2000) nämner att under 1980-talet var arbetslösheten bland personer med 

utländskt ursprung låg i jämförelse med 1990-talet. Efter 1990-talet skedde en reell 

förändring, arbetslösheten bland personer med utländskt ursprung steg högt och 

påverkades mycket mer hos vissa grupper av flyktingar och övriga personer med utländskt 

ursprung. Under 1996 var arbetslösheten i vissa grupper med utländskt ursprung mer än 50 

procent och bland somalier över 90 procent. Redan på 1980-talet anordnades kurser i 
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Svenska för invandrare (SFI) eftersom Sverige hade uppfattningen att personer med 

utländskt ursprung framför allt behövde utbildning som en grund för fortsatt yrkesträning 

på arbetsmarknaden. Bristen på språk skulle åtgärdas innan hon/han var redo för den 

svenska arbetsmarknaden. Svenskarna uppfattade att personer med utländskt ursprung var 

väldigt lågutbildade och behövde kompletterande utbildning under många år (Franzén, 

2000). Knocke (2000) bekräftar det och beskriver det sätt som en utländsk akademisk 

examen och tidigare erfarenhet valideras i Sverige som ett hinder. Författaren menar att det 

finns sätt att jämföra utbildningar, se om de är likvärdiga och det finns kursplaner med 

komplettering eller praktik som krävs för att erkänna deras kompetens i Sverige. 

1.3.4 ”Söka arbete i Sverige” 

Franzén (2000) berättar att i ”Söka arbete i Sverige”-projektet blev 42 personer 

intervjuade under tre år. Bland dem intervjuade fanns både flyktingar och tjänstemän som 

haft kontakt med flyktingarna. Dessa flyktingar hade kommit från olika delar av världen, 

dock var majoriteten från Asien och Afrika. De hade precis fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT), en del efter att ha väntat i flera år. Fokus i undersökningen var 

vägen till arbete och värderingar som flyktingarna var utsatta för under den tid som de 

sökte jobb. De flesta flyktingarna från projektet visade redan från början att deras mål var 

att lära sig svenska, få ett jobb och betala tillbaka till Sverige de pengar de fått i form av 

socialbidrag. Några av dem upplevde att de stod i skuld till samhället och att det sättet att 

försörja sig gjorde att de annars inte skulle bli respekterade (a. a.).  

När projektet avslutades, hade personerna hunnit bo fem år i Sverige, men tre 

fjärdedelar var fortfarande arbetslösa. De försökte gå någon kurs eller väntade på att 

någonting skulle hända. Tre personer fick ett tidsbegränsat jobb med bidrag till 

arbetsgivaren och sju hade fått fast jobb. Med det jobb de fick kände de sig delaktiga och 

aktiva i samhället, trots att det var ett mindre kvalificerat jobb än vad de hade haft i 

hemlandet. Det var ett socialt accepterat sätt att försörja sig på. De sju som fick jobb var de 

som var mindre passiva, som själva kontaktat arbetsgivaren eller fått jobb genom något 

nätverk (Franzén, 2000).  

Franzén (2000) nämner att nästan 70 procent av alla arbetssökande får jobb genom 

direktkontakt med arbetsgivaren eller tips från bekanta, släkt och vänner. Vidare menar 

författaren att en orsak till svårigheterna för personer med utländskt ursprung att skaffa 

jobb är att många av dem skickas till kommuner där de inte har några släktingar eller 

kompisar och där de inte har någon fast kontakt med arbetsmarknaden. De saknar någon 
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som rekommenderar dem på arbetsmarknaden på det nya stället och tvingas därför använda 

den formella vägen för att hitta jobb (a. a.). 

1.3.5 EUMARGIN-projektet 

Hammarén (2014) redovisar att i EUMARGIN-projektet intervjuades 210 unga vuxna 

från sju olika länder. Från Sverige blev 30 unga vuxna från Göteborg utvalda att delta i 

undersökningen. Syftet var att undersöka hur sociala strukturer på nationell och europeisk 

nivå påverkar processen av integration eller exkludering av unga vuxna, samt hur de unga 

vuxna upplevde inkludering eller exkludering i sin vardag. Bland de unga vuxna fanns det 

personer med olika nationalitet eller etniskt ursprung, social status, kultur och genus. För 

att få en bättre förståelse av samspelet mellan olika sätt av integration eller exkludering, 

identiteter eller social status har även så kallade ”andra generationens invandrare” och 

unga vuxna som precis flyttat till Sverige deltagit i undersökningen. Hälften av 

respondenterna hade en svensk akademisk examen och hälften hade gymnasienivå (a. a). 

Hammarén (2014) förklarar att resultatet visar att respondenterna i studien hade olika 

strategier för att bekämpa social exkludering och nå bättre social status, som till exempel 

anpassning till svenskhet eller att välja en skola som individerna anser ger bättre resultat 

och som inte finns i ett segregerat område. En stor del av respondenterna berättade att delar 

av arbetsmarknaden och utbildningsorganisationerna är stängda för dem, vilket gör att 

deras strategier för integration och arbete och för att försvara sig innebär att de går runt de 

gränser som ”invandrarkategorin” producerar i samhället. Hammarén menar att dessa 

strategier är till för att undvika kategorisering av individer till viss social status och på 

arbetsmarknaden (a. a.). Diskriminering är en grundläggande princip som skapar 

stereotyper och kategorier. Det innebär att man delar upp människor i olika grupper, olika 

kategorier. Denna uppdelning baseras tydligt på en kategorisering som man kan koppla till 

vissa egenskaper, egenskaper som man kan utvärdera, sortera och rangordna på grund av 

kultur, nationalitet och ras (Dahlstedt & Hertzberg 2005; SOU 2006:37). 

På ett enkelt sätt kan förklaras att stereotyper är ett sätt att kategorisera personliga 

egenskaper enligt det sätt som en person uppfattar en grupp medlemmar och de attribut 

som individen anser att den gruppen har. Hur man blir kategoriserad är också viktigt. Det 

är ett sätt att förstå hur man presenterar sig i samhället och hur samhället uppfattar en. Det 

handlar också om identitet, vem man är och vilken framtid man själv vill ha. Dessa 

strategier och detta sätt att försvara sig visar inte bara att personer med utländskt ursprung 

är offer för strukturella och samhälleliga strukturer, utan också att det är ett resultat av 
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dem. ”Vi och dem”-kategoriseringen är ett sätt att hantera upplevelser av andrafiering, för 

att motarbeta den hierarkiska relationen och förneka möjligheten att bli exkluderad från 

svenskhet. Andrafiering gör det möjligt för en person att ha rasistiska idéer och attityder 

som skadar och hindrar personer med utländskt ursprung och minoriteter från tillträde till 

makt och påverkan (Hammarén, 2014; SOU 2004:48, 2005:41).   

Andrafiering är ett begrepp för härkomst av ”de andra”. ”De andra” är inte bara vissa 

grupper som består av ”mindervärdiga ansiktslösa kollektiv”, utan att det gör ”oss” till en 

bättre kultur eller en bättre art. Detta skapar en kulturell och biologisk rasism där 

underlägsenheten skapas till ideologi för vetenskaplig förklaring (SOU 2005:41). 

Andrafiering innebär också att en person kategoriserar någon annan som en avvikelse, 

”den andra”, för att kategorisera sig själv som normal (Mattsson 2010; Brune 2004).  

Hammarén (2014) förklarar att i EUMARGIN-projektetet hade vissa respondenter som 

strategi att komma in i svenskheten, genom att anpassa sig till den normativa position som 

stärker den hierarki som hjälper till att konstruera normalisering. Detta är olika sätt att 

undvika exkludering på arbetsmarknaden (a. a). 

1.3.6  Socialt medborgarskap  

Franzén (2000) beskriver en studie av Thomas Faist där denne undersöker hur två olika 

välfärdssystem i samhällen som Tyskland (policybaserat) och USA (marknadsbaserat) kan 

bidra till att inkludera eller exkludera medborgare med utländskt ursprung. Han anser att i 

ett policybaserat samhälle bör personer med utländskt ursprung få bättre chans till 

integration. Han utgår från begreppet socialt medborgarskap av T. H. Marshall för att 

beskriva att en individs integration beror på den sociala och ekonomiska delaktigheten i det 

land där individen bor. 

1.3.8 Svenskklingande namn vs utländskklingande namn 

Carlsson och Rooth (2007) utförde en Correspondence Testing för att undersöka etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden. Resultatet visar att ett svenskklingande namn innebar 

ungefär 50 procent högre chans att bli kallad till intervju än ett arabiskklingande namn 

(a. a.).  

Bertrand och Mullainathan (2004) utförde en amerikansk studie om 

anställningsintervjuer med personer som signalerade med ”svarta” namn och personer som 

signalerade med ”vita” namn. Resultatet från studien visar att sökande med ”svarta” namn 
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hade 50 procent lägre sannolikhet att få en positiv respons från arbetsgivaren än sökande 

med ”vita” namn (a. a). 

Rooth (2001) nämner att grupper med icke-svenskt namn ofta sorteras bort under 

anställningsprocessen. Attström (2007) visar att arbetssökande i Göteborg med utländskt 

ursprung sökte 26 gånger, men arbetssökande med svenskt ursprung bara fyra gånger för 

att få resultat. Aria & Thourise (2009) visar att resultatet från studier som undersöker 

effekten av namnändring från ett utländskklingande till ett svenskklingande eller neutralt 

namn visar att det finns ett samband mellan namnändring och ökning av arbetsinkomster. 

Enligt Åslund & Rooth (2005) förändrades attityderna mot vissa invandrargrupper i 

Sverige efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001 och diskrimineringen på 

arbetsmarknaden ökade. 

1.3.9 Ekonomisk kris 

Broomé m.fl. (1996) förklarar att även den kraftiga ekonomiska krisen i början av 1990-

talet blev en av de första förklaringarna till den svaga anknytning som personer med 

utländskt ursprung har till arbetsmarknaden och under lågkonjunkturen blev det ännu 

sämre. Författarna menar att krisen gjorde att det blev svårare för personer med utländskt 

ursprung att nå arbetsmarknaden, men att problemet fanns redan på 1970-talet och har 

sedan ökat successivt (a. a.). Wuokko Knocke (2000) beskriver viktiga händelser från 

1990-talet som hade en starkt negativ effekt på möjligheter för personer med utländskt 

ursprung på arbetsmarknaden. Knocke (2000) menar att effekten av alla dessa händelser 

tillsammans var en minskning med ca 500 000 jobbmöjligheter mellan 1989 och 1994, en 

minskning av arbetskraftsdeltagande och en ökning av arbetslösheten bland de personer 

med utländskt ursprung som redan var bosatta samt för de flyktingar som hade precis 

kommit till Sverige. 

1.3.10 Bristande incitament 

Broomé m.fl. (1996) påstår att det finns en koppling mellan incitamentstrukturen i 

bidragssystemen och orsaken till att personer med utländskt ursprung har svag 

arbetsmarknadsanknytning. Sedan 1970-talet har flyktingar och asylsökande fått 

socialbidrag, bara få av dem kunde försörja sig själva. De flesta var bidragsberoende, vilket 

många gånger försvårat och passiviserat en ekonomisk integrering. Detta bidragssystem 

skapar hinder som ger svaga incitament, det vill säga, det ger en svag stimulans för 

personer med utländskt ursprung att välja ett arbete istället för bidrag. Med hänsyn till 
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incitamentsförklaringen går det att argumentera mot att bidragssystemets form i stort sett är 

samma för både svenskar och personer med utländskt ursprung och att den formen inte har 

förändrats så mycket sedan 1970-talet. Det är inte bidragssystemets funktionssätt som gjort 

att personers med utländskt ursprung arbetsmarknadsanknytning blivit svag och att det blir 

sämre och sämre, utan det beror på andra faktorer. Författarna menar inte att bidrag inte 

betyder någonting för personer med utländskt ursprung eller att det inte finns intresse för 

att förändra bidragsrutinerna, däremot att det är svårt att tro på att själva orsaken till att alla 

svårigheter som personer med utländskt ursprung har att nå arbetsmarknaden kommer från 

det sociala skyddsnätet. Det är viktigt att belysa att det finns andra omständigheter som har 

förändrats sedan 1970-talet som kan påverka arbetsmarknadsanknytningen för personer 

med utländskt ursprung (a. a.).  

Wuokko Knocke (2000) förklarar att istället för integration och jämlikhet, har personer 

med utländskt ursprung mött exkludering och marginalisering på arbetsmarknaden. Hon 

påpekar att det finns många studier som visar att en stor del av personer med utländskt 

ursprung bor i segregerade områden, med hög arbetslöshet och känner sig utan motivation 

på grund av upprepade negativa försök att få ett nytt jobb. De är diskriminerade på 

arbetsmarknaden på grund av etnicitet och frustrerade på grund av att de inte får en chans 

till jobb som motsvarar deras kvalifikationer, vilket gör att många av dessa personer 

behöver socialbidrag för att överleva (a. a.). 

1.3.11 Diskriminering 

Etnisk diskriminering är en av de viktigaste bidragande orsakerna till dålig integration i 

det nya samhället och till en svag anknytning till arbetsmarknaden (Broomé m.fl., 1996; 

Rooth, 2001). Diskrimineringsbegreppet är också definierat på olika sätt och det gör att 

diskrimineringsdebatten är komplex (Broomé m.fl., 1996). 

Ahmed & Ekberg (2009) nämner att diskriminering har olika former och det är svårt att 

mäta och beskriva förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden. Diskriminering på 

grund av ras, etnicitet och religion är svårt att studera eftersom det inte är så många som 

vågar erkänna att de inte anställer eller befordrar en invandrare på grund av sådana 

orsaker(a.a.). Att säga att det är färre invandrare som har ett jobb och att de har sämre jobb 

än svenskar skulle kunna tolkas som diskriminering, men det är svårt att bevisa och kanske 

finns det andra faktorer som kan förklara det (Broomé m.fl., 1996).  

Etnisk diskriminering betyder att individer med utländskt ursprung behandlas 

annorlunda även när de har likvärdiga egenskaper som infödda (Ahmed & Ekberg, 2009). 
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Vidare lyfter författarna fram att arbetsgivare väljer bort personer med utländskt ursprung 

och ger arbete till infödda även när individer med utländskt ursprung är minst lika 

kompetenta och produktiva som de infödda (a. a). 

1.4 Teori 

Nedan presenterar vi de teoretiska utgångspunkterna som vi anser lämpliga för att 

analysera och tolka data från vår undersökning: emotionella reaktioner på grund av 

arbetslöshet och att skapa underklass.  

1.4.1 Emotionella reaktioner på grund av arbetslöshet 

Apati och depression är vanliga reaktioner som kan förekomma när personer förlorar ett 

jobb och misslyckas med att hitta ett nytt jobb. Det finns olika forskning om arbetslöshet 

som påpekar vikten av arbete i en individs liv, det gör att individen tillhör en grupp och 

känner delaktighet (Franzén, 2000, Samuelsson, 2002). Franzén (2000) förklarar att om ett 

jobb inte har tillfredställt dessa aspekter, borde den tid som individen är arbetslös inte 

påverka mer än på ett ekonomiskt sätt. Men det är inte alltid så. Arbetet är en del av 

personens liv och en av de saker som individen pratar om eller klagar över. Om en individ 

förlorar det så kommer individen att sakna det också. Forskarna betonar mänskliga behov 

av struktur, mening med livet och samhällsgemenskap. Den struktur man har under dygnet 

avslutas när en individ blir arbetslös och personen kan känna att han eller hon inte har så 

mycket att göra. Meningen med livet ändras och efter att man misslyckats flera gånger på 

arbetsmarknaden försöker vissa personer hitta en annan mening i livet. Den arbetslöse kan 

sakna gemenskapen i samhället och förlora den viktiga samhörigheten till en vänkrets 

(Franzén, 2000). 

Franzén (2000) hänvisar till en studie som psykologerna William A. Borgen och 

Norman E. Amundson har genomfört i Kanada med unga vuxna som har blivit arbetslösa i 

minst tre månader. Studien presenterar en modell över arbetslöshetens dynamik (se bilaga 

1) som jämför emotionella reaktioner på arbetslöshet med en berg-och-dal-bana av olika 

känslor som en arbetslös individ måste gå igenom varje gång han eller hon söker ett jobb 

och misslyckas med det. Det vill säga, individens känslor går upp och ner med olika 

kritiska punkter som påverkar resultatet av olika försök och utfall. Vi har bestämt att 

fokusera på de känslor som är mest relevanta i förhållande till syftet i vår studie: 

Entusiasm, stagnation, frustration och apati. Med startpunkt i berg-och-dal-banans 

höjdpunkt i den entusiasm som finns när individen försöker få ett arbete. Om individen 
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lyckas med det, då fortsätter berg-och-dal-banan rakt fram med ett bra känsloläge. Om 

personen misslyckas trots allt som han eller hon har försökt, då blir stämningen inte bra 

och personen åker ner till en stagnation, vidare fortsätter känslorna ner till frustration som 

slutar i apati (Franzén, 2000). 

Denna modell av arbetslöshetsdynamik undersöktes på personer med utländskt ursprung 

och resultatet visar att för en fjärdedel av personerna följde känslomässiga variationer som 

i en berg-och-dal-bana. För en tredjedel finns det inte så stora känslomässiga variationer. 

Dessa individer blir inte så starkt påverkade av arbetslösheten, till exempel de individer 

som hittar ett deltidsarbete för att komplettera sin inkomst eller hittar något annat sätt att 

jobba eller de som tycker att situationen i deras nya land ändå är bra. De har lite pengar 

och någon sorts hjälp om de behöver. Åtgärder för att bekämpa arbetslöshet måste finnas 

redan i början av processen. Författarna belyser att nio månader är en kritisk gräns och för 

personer med utländskt ursprung som behöver tid för att lära sig språket och 

livsomställningen skulle gränsen behöva vara två år. Efter det, ser forskarna att det blir en 

drastisk minskning av möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden (Franzén, 2000).  

Franzén (2000) förklarar att Amundson och Borge hade sina utgångspunkter i de teorier 

om kris, krisreaktioner och utbrändhet, som kommer från en studie av sorgereaktion samt 

teori om utbrändhet i arbetet. Franzén förklarar att hon valde att tala om den teorin för att 

uppmärksamma det som hon kallar för ”invandraskapets förlustupplevelse”. Hon förklarar 

att Amundson och Borge under flera år har testat sin modell för arbetslöshetens dynamik 

och kommit fram till resultatet att det stämmer för en fjärdedel. Författaren förklarar att 

över 43 procent av personerna med utländskt ursprung har agerat negativt, fasen att 

acceptera situationen kommer inte riktigt för dem, de upplever att det är hopplöst och att de 

är alienerade från kulturen i det land de befinner sig i. För de flesta personer med utländskt 

ursprung var svenska språket svårare än de trodde och även efteråt när de var klara med 

kursen bedömdes de att inte ha tillräckligt med kunskap för att jobba eller gå vidare till 

någon yrkesutbildning. Det blir som ett förnekade av svårigheterna och en ilska över att de 

nya kunskaperna inte accepteras. Många av dessa får veta av arbetsförmedlingen att det 

inte är aktuellt med ett arbete på grund av att de inte har tillräckligt mycket kunskap i det 

svenska språket och för att åtgärda det behöver de en kompletterande kurs.  

1.4.2 Att skapa en underklass 

Franzén (2000) hänvisar också till vad Faist kallar för underclass formation, vilket är 

den process som vissa minoriteter går genom när de en längre tid blir exkluderade från 
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möjligheten till socialt medborgarskap. Han förklarar att konsekvenser av det är en etniskt 

segmenterad arbetsmarknad, vilket skedde i Tyskland på grund av samhällets regelstyrning 

(a. a). 

Franzén (2000) förklarar att ”underclass formation” innebar att en viss grupp eller vissa 

grupper räknas bort från möjligheten till socialt medborgarskap och från chansen att delta i 

det sociala och ekonomiska livet i landet där de bor. Vidare nämner författaren att en grupp 

som bildas till underklass i det svenska samhället är flyktingar och övriga personer med 

utländskt ursprung. På den svenska arbetsmarknaden var det en stor del av personer med 

utländskt ursprung som kom under olika tidsperioder; på 1960- och 1970-talen kom de 

huvudsakligen från Jugoslavien och Finland, under 1970-talet från Latinamerika och 

Mellanöstern, på 1980-talet från Iran och under 1990-talet från asiatiska och afrikanska 

länder. Från Andra världskrigets slut till 1970-talet kom en stor del personer med utländskt 

ursprung till Sverige som snabbt fick socialt medborgarskap, de jobbade längre och tjänade 

mer än infödda svenskar (a. a.). 

Det som hände under 1970- och 1980-talen och som kallas för invandring ändrade 

karaktär. På 1970-talet började svårigheterna på arbetsmarknaden för personer med 

utländskt ursprung vilket grundar sig i förändringen genom att arbetskraftsinvandringen 

upphörde och flyktinginvandringen ökade. I takt med denna förändring övergick 

invandringen också från att ses som en mestadels positiv företeelse till att uppfattas som ett 

problem. Samtidigt som invandringens karaktär ändrades, förändrades också 

arbetsmarknaden till att ställa högre krav på goda kunskaper i svenska språket både 

muntligt och skriftligt, samt även på social kompetens och på den svårfångade tysta 

kunskapen om att ”bete sig svenskt” (Franzén 2000).  

Franzén (2000) nämner att det inte generellt går att påstå att övriga personer med 

utländskt ursprung och flyktingar formeras till att bilda en underklass på grund av att de 

inte har tillträde till socialt medborgarskap. Dock, kan man påstå att effekten som skapar 

underklasser kommer av det mottagningssystem som formats under de senaste tiotalen år. I 

Sverige, Tyskland och flera andra länder, som Faist förklarar, har det utvecklats ett 

välfärdssystem som kategoriserar övriga personer med utländskt ursprung och flyktingar 

som en grupp som är utsatta och har särskilda problem som behöver speciella åtgärder. 

Men inte heller detta behöver betyda att resultatet av det skapar en underklass (a. a). 

Franzén (2000) förklarar att med hänsyn till det tidigare nämnda ”att söka jobb i 

Sverige”-projektet, så kan man misstänka att formeringen av underklass omfattar icke-
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svenskar. Hypotesen att svårigheten för att komma in på arbetsmarknaden ligger hos 

invandraren själv kan inte längre accepteras. Det humankapital som innehåller den 

yrkeskompetens, utbildning och arbetserfarenhet som personer med utländskt ursprung har 

är essentiell och värdefull. Det är en kunskapsreserv för Sverige, och det innebär att om 

den inte går att använda direkt på arbetsmarknaden, så måste den tas tillvara på, så att det 

går att utnyttja den på något annat sätt (a. a.). 

Det är en etnocentrisk tanke att yrkesutbildning och arbetserfarenhet som personer med 

utländskt ursprung har från sina länder inte är tillräckliga för arbetsmarknaden förrän dessa 

personer har skaffat en ren svensk kompetens. Att se på mångfald som någonting 

komplementärt och givande i arbetslivet har blivit en tendens som ökar i den 

internationella forskningen och är ett steg i rätt riktning för att utnyttja den yrkesmässiga 

biten av det mänskliga kapitalet (Franzén, 2000). 

Flera av de åtgärder som flyktingar från ”att söka arbete i Sverige – projektet” hamnar i, 

kommer från ett system som redan fanns och inte från ett behov de arbetssökande hade om 

specifika åtgärder. Det är ofta ett ekonomiskt intresse bakom det, till exempel 

interndebitering inom myndigheterna och ekonomiska vinster som myndigheterna skulle 

förlora om flyktingar inte accepterar åtgärderna. Det fanns speciella arrangemang för 

personer med utländskt ursprung i kurssystemet i de 19 kommuner som var inblandade i 

”söka jobb i Sverige – projektet”. Det handlade om att ha tillräckligt många deltagare för 

att det skulle fungera ekonomiskt. Under ett sådant system är det inte lätt för flyktingar att 

förstå om de är delaktiga eller inte i det sociala eller ekonomisk livet. Flera av flyktingarna 

i projektet var så isolerade att det var som någon sorts ”social karantän”. De hamnade i en 

passivitet och blev beroende av stödåtgärder.  Detta är frekvent till exempel i 

långtidsarbetslösheten (Franzén, 2000).  

Billing och Stigendal (1994) påstår att en etnifierad/rasifierad underklass har skapats 

under flertalet år på grund av olika orsaker som till exempel: en socialförsäkring anpassad 

för medelklassen, en segregerande bostadspolitik, utanförskap, samt diskriminering på 

arbetsmarknaden som leder till långtidsarbetslöshet. Författarna nämner även att denna 

etnifierade/rasifierade underklass måste genomgå en assimileringsprocess i samhället 

liksom arbetarklassen redan har gjort. I dagens underklass ingår även inflyttade ”lantisar” 

som tillsammans med personer med utländsk bakgrund skapar en förortsklass (a. a.). 

Zygmunt Bauman (1999) definierar underklass som de individer som har hamnat i 

exkludering, långtidsarbetslöshet eller känner sig tvingade till svartjobb på grund av 
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diskriminering, dåligt betalda jobb eller brist på arbete. Han menar att människor som 

ingår i underklassen hamnar utanför de sociala sammanhangen, många av dem har svårt att 

hålla sig inom den officiella ekonomin, samt att den gruppen många gånger är 

stigmatiserad och stereotypiserad på olika sätt. Dessa människor lever i den så kallade nya 

fattigdomen. Denna fattigdom uppstår inte bara på grund av diskriminering, han menar att 

det postmoderna samhällets kollektiva identitet håller på att förfalla. Arbetsmarknaden har 

liksom våra liv nu blivit mer fragmenterad och otrygg, detta påverkar även vårt 

identitetsskapande, som istället byggs utifrån vår konsumtion idag. Bauman menar att på 

grund av stigmatisering, diskriminering och arbetslöshet har individer haft mindre förmåga 

att konsumera och alltså mindre förmåga att bilda sin identitet. Författaren menar att 

underklassen består av individer som har utsatts för den nya fattigdomen. Dock påpekar 

Bauman att det är en teori som bara går att applicera i det postmoderna samhället eller 

välfärdssamhället (a. a.). 

2 Metoddesign 

Här redovisar vi den forskningsmetod som var mest lämplig till vår studie och vilken 

koppling den hade till vårt syfte. Vidare diskuterar vi anledningen till att använda den 

metoden, samt vilken urvalsstrategi som var mest lämplig för att nå vårt syfte och vilken 

analysmetod som användes för att bearbeta den insamlade datan. 

2.1 Metodval 

Vi har använt kvalitativ metod, eftersom det är den strategi som vi anser vara den mest 

lämpliga för studien. Den metoden kan svara till studiens frågeställningar på bästa sätt och 

ger möjlighet att belysa de aspekter som vi ville utgå ifrån och för att nå studiens syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Med hjälp av kvalitativ metod kan datainsamling från studieobjektetens berättelser 

hanteras utifrån författarens uppfattning (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Vi har genomfört studien med hjälp av kvalitativa intervjuer eftersom vi vill se de 

intervjuades perspektiv samt deras upplevelse och i fall att de uppfattade att de var etniskt 

diskriminerade. Vi anser att kvalitativ intervju är den strategi som är mest lämplig för att 

samla relevanta fakta och kanske visa på olika perspektiv och tolkningar som kan bero på 

individens personlighet eller på hur en situation var. 

Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) förklarar att kvalitativ metod är en strategi som 

ger möjlighet att fånga kvalitativa data, till exempel när respondenterna från öppna 
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intervjuer beskriver sina tankar, kunskaper, attityder och känslor, genom att använda 

direkta citat. De menar att med hjälp av den kvalitativa strategin kan forskare beskriva och 

analysera med fler detaljer, till exempel i en forskningsintervju, som senare blir 

transkriberad och analyserad. Syftet med den metoden är att förstå och beskriva en annan 

persons upplevelse angående det som utforskas. Med hjälp av de intervjuades egna ord, 

minnen, bedömningar, uppfattningar, samt hur de tolkar och beskriver sin situation, når 

forskaren kunskapen om individens upplevelse. Med andra ord är det ”att uppleva vad de 

andra upplever” eller ”se världen med den andras ögon” (a. a.). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är samtal huvudsakliga för människors interaktion. 

Genom att prata med människor får man veta hur de förstår sin värld och sitt liv. Med hjälp 

av samtal kan vi lära känna andra personer och uppfatta deras attityd, erfarenheter, känslor 

och värdsuppfattning. Genom ett intervjusamtal mellan forskaren och individen som 

berättar om sitt liv, kan forskaren få kunskap om individens rädslor, drömmar, tankar och 

önskningar med dennes egna ord. Forskaren kan veta mer om individens utbildning och 

arbetssituation, sociala liv och familj (a. a.).  

2.2 Urval 

Bryman (2011) rekommenderar målinriktade urval för dem som använder intervju, 

eftersom det är en strategisk samplingsteknik där det finns ett samband mellan urval och 

forskningsfrågor. Det vill säga, forskare gör sitt urval genom att välja individer som passar 

till de egenskaper som man nämner i forskningsfrågorna. I vår situation ville vi intervjua 

en viss grupp som matchar med de forskningsfrågor som vi har, det vill säga invandrare 

som sökt arbete i Sverige och varit här i mer än fem år samt i åldrarna mellan 25 och 60. 

Det är den populationen som är relevant för oss. 

För att nå ett brett könsperspektiv, valde vi att intervjua både män och kvinnor, det vill 

säga, för att se om genus påverkar arbetslöshet bland personer med utländskt ursprung. I 

början hade vi kontaktat fem respondenter av varje kön, men två av dem ville inte vara 

med och därför blev det visst bortfall av män.  

Bryman (2011) förklarar att för att få ett strategiskt urval kan forskare välja personer 

med olika bakgrunder och erfarenheter som är relevanta för målet med studien. Med 

hänsyn till det och för att få en bra variation av exklusion, integration och social status var 

syftet i vår studie att inkludera personer med olika bakgrund, erfarenhet, utbildning, ålder, 

länder och som har varit i Sverige i mer än fem år. Detta kan vara avgörande för 

integrationen i samhället. Enligt Al-Baldawi (2014)  under de första fem åren efter flytten 
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till ett nytt land kan individen vara kvar i den anpassningsprocess som innebär den 

förändring och omvandling som sker hos en person i nya situationer. Författaren menar att 

det tar några år innan en person med utländskt ursprung har landat i den nya verkligheten, 

behärskar språket, har lärt sig kulturen i landet, skaffat nätverk, och så vidare.  

Respondenterna är i åldrarna 25 till 60 år. De har sökt jobb på olika företag eller 

myndigheter och bor i olika kommuner i Sverige, vilket var en fördel för att se möjliga 

likheter eller skillnader mellan olika orter. 

Angående urvalet avseende ålder ville vi inte ha med dem som är under 25 år eftersom 

det finns mycket forskning som beskriver svårigheter för ungdomar att hitta ett jobb. De 

som är äldre än 55 är inte heller lika relevanta för vår studie eftersom åldern i sig själv kan 

uppfattas som ett hinder på arbetsmarknaden. 

Vi bestämde att använda snöbollsurval, det innebär att urvalet gjordes genom att välja 

en person som en bekant har tipsat om och den personen kanske i sin tur känner en annan 

person som också kan tipsa vidare. 

2.3 Metodproblem 

Enligt Kvale (1997) har en kvalitativ forskningsintervju intervjupersonen i fokus. 

Forskaren ska ha fokus på intervjupersonens upplevelser, det vill säga, att forskaren är 

intresserad av att förstå intervjupersonen. Författaren nämner också att halvstrukturerad 

livsvärldsintervju försöker få en beskrivning av respondenternas upplevelser ur en tolkning 

av det fenomen som utforskas. Det blir som ett vanligt samtal, men eftersom det är en 

professionell intervju, har den ett syfte och är halvstrukturerad. Detta görs med en vanlig 

intervjuguide (se bilaga 3) som är kopplad till vissa temaområden, som kan ge förslag till 

frågor. Larsson m.fl. (2005) förklarar att den allmänna intervjuguiden är en av de 

intervjustrategier vid datainsamling som undersökaren formulerar frågor efter enligt några 

teman eller områden. Varje område har några öppna underfrågor som är kopplade till 

forskningsfrågor.  

Vår intervjuguide var indelad i tre olika områden: integration, arbetsförhållande och 

diskriminering. De områdena innebär tre olika faser från våra respondenters liv, en fas av 

integration, en fas när de upplevde att de var redo för att söka ett arbete och en fas när de 

upplevde att de var diskriminerade på grund av sin etnicitet. Formuleringen av frågor 

behöver inte vara samma till varje person och inte i samma ordning. Det kan också dyka 

upp andra frågor som är mer informella och som kompletteras med informella 

konversationsintervjuer (Larsson m.fl., 2005). 
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Eftersom vi hade respondenter från olika orter i Sverige och vi hade begränsad tid, var 

det inte möjligt att göra alla intervjuer på plats och därför fanns det behov av att genomföra 

några intervjuer via Skype. Vilket är en fördel i förhållande till att genomföra intervjuer i 

telefon eftersom användning av kamera gör det möjligt att se deras reaktioner när de 

svarade på de frågor vi ställde. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver inspelning av 

intervju som en abstraktion från respondentens närvaro, som kan visa kroppsspråk, 

reaktioner, etc.  

Vidare blev utskriften av intervjusamtalet en annan abstraktion, men på ett annat sätt då 

intonationen, rösten och andningen går förlorad (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna 

varnar för att det kan hända något mänskligt misstag eller det kan vara fel på tekniken. 

Därför valde vi att spela in med både diktafon och ljudinspelare på datorn samtidigt på 

grund av vi vill ha frihet och mer koncentration på intervjun. Dessutom ville vi inte riskera 

att lita bara på våra minnen eller att förlora någon data.  

Vidare genomförde vi en transkribering av intervjuerna, som tillsammans med det 

material som var inspelat på en diktafon, blev använt i analysen (Kvale & Brinkman, 

2009). Att transkribera är att transformera från en form till en annan form. Vi började 

genom att spela in alla intervjuer med diktafon och sen transkriberade vi intervjuerna. Efter 

att allt blivit transkriberat, delade vi upp intervjuarna enligt de områden från 

intervjuguiden, som hade koppling till syfte och frågeställningar som vi var intresserade att 

utforska (a. a.). 

2.4 Vetenskapsteoretiskt synsätt 

Vi har valt att använda narrativ analysmetod eftersom våra material består av skriftliga 

och muntliga berättelser. Johansson (2005) framställer att syftet med narrativ analysmetod 

är att samla de muntliga och skrivna berättelserna samt att analysera dem. Genom att 

fokusera på de berättelserna, förhöjs förståelsen av personerna. Författaren använder 

begreppet livsberättelse, vilket innebär att en person berättar om sitt liv eller utvalda 

aspekter av sitt liv (a. a.).  

Vi hade som mål att väcka upp den rekonstruerade redovisningen för att göra en 

koppling mellan olika kontexter och händelser. Analysmetoden gav oss möjlighet att nå 

vårt syfte, det vill säga, att nå respondenternas perspektiv och upplevelse, istället för att 

mest fokusera på objektiva fakta. Hur de berättar spelar ingen roll, utan vi fokuserade på 

hur de uppfattade och upplevde händelserna, det var viktigt för att se hur vi skulle tolka 

deras berättelser senare (Bryman, 2011). 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver reliabilitet som att bekräfta autenticitet och 

konsistens från forskarresultatet. Medan Bryman (2011) nämner att en grupp av forskare 

som undersöker tillsammans måste komma överens om hur de ska tolka det som de ser och 

hör, så att de uppfattar likadant.  

Validitet betyder att forskaren ifrågasätter och granskar sin metod och sitt resultat, det 

vill säga att forskaren ser på sin analys på ett kritiskt sätt och visar väl synligt sitt 

perspektiv på det som görs för att hindra en feltolkning. Detta är inte en avslutande 

produktkontroll eller verifiering eftersom det ingår i hela processen som forskaren gör, 

genom att konstant kontrollera rimlighet, tillförlitlighet och trovärdighet i sitt resultat 

(Kvale, 1997). 

 Allt empiriskt material som vi samlade har gett stöd och bredare kunskap för att förstå 

våra respondenters uppfattning och upplevelse om diskriminering. Vi är säkra på 

validiteten i vår undersökning för vi har använt teorier, vetenskapliga undersökningar och 

statliga rapporter. Detta har koppling till vår problemformulering och vårt arbete. Vi har 

också ökat vårt arbetes reliabilitet med hjälp av diktafon så vi kunde lyssna på deltagarna 

två eller tre gånger för att det inte ska bli missförstånd. 

2.6 Etiska överväganden 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är det viktigt, oavsett vilken metod forskaren har, att 

skydda människor som är med i forskningen. När det handlar om etiska överväganden, 

finns det fyra grundläggande etiska principer: Autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen.  

Autonomiprincipen handlar om respekt för individen och respekt för individens 

självbestämmande. Det betyder också att forskare måste ge information på ett sätt som 

individen förstår (a. a.). Med hänsyn till autonomiprincipen respekterade vi individens 

självbestämmande, det innebär att vi informerade våra respondenter om syftet med studien 

och förklarade att det är frivilligt att vara med och de hade möjlighet att avbryta 

medverkan när de ville. Samt att vi respekterade om de inte ville svara på alla frågor. 

Exempelvis ville vissa respondenter inte säga hur gamla de var, vissa respondenter ville 

inte berätta från vilket land de kommer. 

Godhetsprincipen handlar om att alla ska försöka göra gott och förbygga eller hindra 

skada (a. a.). Vi informerade våra respondenter att materialet endast kommer att användas 

för forskningsprojekt och att allt som spelades in skulle raderas efteråt. 
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Principen att inte skada betyder att individen är skyldig att inte skada någon. 

Utgångspunkten är att ha respekt för individers integritet och värderingar, förutom när det 

finns biologiska skillnader mellan dem, till exempel ålder eller kön, då kanske de behöver 

behandlas på olika sätt (a. a.). Vi informerade våra respondenter att de kommer att vara 

anonyma under vårt arbete. Efter transkriberingen kommer vi att byta deras namn samt ta 

bort information som gör att det går att identifiera dem. Vi respekterade respondenternas 

åsikter och deras rättigheter att besvara frågorna på det sätt som de ville och att vi inte 

skulle bedöma deras svar som rätt eller fel. Dessutom skulle vi inte utsätta dem för någon 

sorts kränkning. 

Rättviseprincipen betyder att alla personer ska behandlas lika. Inom forskning betyder 

rättvisekrav att urvalet av försökspersoner ska göras med stöd av vetenskapliga normer 

(a. a.). 

Vi behandlade våra respondenter med respekt och bemötte dem på samma sätt, de var 

lika värda och jämlika för oss. Vi försökte även skapa en god relation med dem under den 

tid som vi intervjuade dem (Olsson & Sörensen, 2007; SSR,2006). 

3 Resultat och Analys 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa resultat utifrån våra frågeställningar som är 

indelade i ett antal, för studien, relevanta teman samt teori. Vi kommer att börja med en 

presentation av respondenternas bakgrund. Vidare kommer vi att presentera en analys 

enligt det som var fokus i vår studie i förhållande till syfte, frågeställningar och teori.  

Franzén (2000) påstår att det finns olika känslor och reaktioner som är kopplade till 

arbetslöshet och som en individ går igenom varje gång den personen försöker få ett arbete, 

men misslyckas med det. Dessa är entusiasm, stagnation, frustration och apati. Författaren 

jämför dessa känslor och reaktioner med en berg-och-dal-bana där en individ ibland är på 

toppen av den, mår bra och har styrka för att försöka, men plötsligt händer någonting och 

individen hamnar på botten och försöker om och omigen. Våra respondenter visar genom 

sina livsberättelser att de har varit med om sådana berg-och-dal-banor samt hur de agerat 

eller reagerat när dessa känslor har förekommit. 

3.1 Bakgrund 

Våra respondenter kommer från Afrika, Asien och Sydamerika. De är mellan 25 och 60 

år gamla. Hälften av dem flyttade till Sverige som tonåringar eller som unga vuxna, den 

andra hälften som vuxna. Alla respondenterna från Asien och Afrika kom hit som 
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flyktingar. Bland respondenterna från Sydamerika, kom två av dem som så kallade 

kärleksinvandrare, det vill säga, de kom hit på grund av anknytning till sin sambo eller 

man. Respondenten som kom från ett EU-land kom som arbetskraftsmigrant.  

Milla 

Milla kom från ett EU-land år 2005. Hon är ensamstående mamma och har tre unga 

vuxna barn. Milla utbildade sig till lärare i litteratur på ett universitet i sitt land. Hon hade 

inte tänkt jobba som lärare här, dessutom visste hon att det inte är lätt att komplettera 

utbildningen. Hon lärde sig svenska på sitt jobb. Senare pluggade hon på Komvux.  

Xabib 

Xabib kom från Afrika år 1995. Han är gift och har tre barn. Xabib hann inte gå alla år 

på gymnasiet i sitt land. När han kom hit gick han till en förberedelseklass till Gymnasium, 

det fungerar som en sorts SFI för ungdomar.  

Agri 

Agri kom från Mellanöstern år 2002. Han är singel och har inga barn. Agri gick i 

gymnasiet i sitt land. Han gick på SFI. 

Saeed 

Saeed kom från Mellanöstern i slutet av 1984, han är gift och har två barn. I sitt land 

gick han på gymnasiet. Han gick på SFI. 

Mahbobeh 

Mahbobeh kom från Mellanöstern år 2006, hon är singel och har inga barn. Hon började 

plugga på universitetet i en business administrations-utbildning i sitt hemland, men det 

gick inte att komplettera här. Mahbobeh lärde sig svenska på SFI. 

Lilian 

Lilian kom från Sydamerika år 2008. Hon har en sambo och en dotter. I sitt land gick 

hon på gymnasiet. Lilian pluggade svenska på SFI och Svenska som andra språk (SAS). 

Samanta 

Samanta kom från Sydamerika år 2006. Hon har en sambo och hon har inga barn. I sitt 

hemland studerade hon på gymnasiet. Samanta har läst svenska på SFI. 

Carmen 

Carmen kom från Sydamerika år 2001. Hon är gift och har tre vuxna barn. Carmen 

utbildade sig till biologi- och naturkunskapslärare på ett universitet i sitt land. 
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3.2 Entusiasm  

Entusiasm är den första känslan som förekom när våra respondenter flyttade hit och 

började lära känna det här landet och när de tog sina första steg för att lära sig språket och 

fick sina första erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. 

De flesta av respondenterna har upplevt att kurser och praktik har varit viktigt och 

lärorikt, men att det inte har lett till någon fast tjänst. Deras första jobb i Sverige var viktigt 

för dem, även när det inte var inom det område som de utbildat sig för. Men för dem var 

det ”okej” eftersom det var deras första jobb. De anser att ett jobb betyder mycket för en 

person. När de jobbade kände de sig delaktiga, tillhörde ett nätverk och kunde försörja sig 

och sina familjer. 

Xabib: Jag jobbade ett år som trädgårdsmästare på samma ställe som min kusin. 

Men jag var inte nöjd med det, det var dåligt betalt och obekväma arbetstider. Sen 

jobbade jag inom olika områden som inte krävde utbildning. 

Agri: Jag fick praktik i fem månader på en kommun och sen ett korttidsjobb inom 

byggnadsbranschen genom arbetsförmedlingen som var skyldig att betala 80 procent 

av lönen och arbetsgivaren 20 procent. 

Många personer med utländskt ursprung har erfarenhet av den segregerade 

arbetsmarknaden där de hamnar i ett jobb inom städning, restaurang eller vård och omsorg. 

Respondenterna har redan hamnat i en underklasse som är exkluderad och de har inte så 

stor möjlighet att välja det som är bäst för dem, utan de måste acceptera det som finns. Det 

händer inte bara med personer som har låga kvalifikationer utan också med personer som 

har en yrkeshögskoleutbildning eller universitetsexamen. 

Mahbobeh: Jag jobbade först på hemtjänsten efter SFI i ungefär fyra månader, men 

jag var inte nöjd med mitt jobb. 

Milla: Mitt första jobb var på en restaurang, där jobbade jag i sex år som servitris 

och i kassan. Jag försökte hitta ett annat jobb men det lyckades jag inte med. 

Lilian: Jag var städerska på en camping. Senare fick jag praktik i sex månader på en 

förskola genom arbetsförmedlingen och sen vikarierade jag också där. 

Samanta: Jag har jobbat inom vården med gamla människor och på restauranger, 

även som diskare, men endast under en sommar. 

Carmen: Jag jobbade i nio år som spansklärare, men det var bara som vikarie, trots 

att jag hade 20 års erfarenhet som lärare i mitt land. 
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Saeed blev nästan ”tvingad” att gå vidare till ett annat jobb som hade brist på 

arbetskraft. Han uppfattade det som att personer med utländskt ursprung var tvingade att 

tacka ”ja” till det jobb som inga svenskar ville jobba med. Saeed är en av många personer 

med utländskt ursprung som har hamnat i underklassen och som har erfarenhet av att ha 

blivit skickad till ”kurs-på-kurs-på-kurs”. Vissa kursen var inte ens hans val, men 

arbetsförmedlingen skickade honom dit ändå, så att det skulle fungerar ekonomisk för både 

skola, arbetsförmedlingen och samhället. 

Saeed: Jag provade tre till fyra olika yrken och valde att bli bilmekaniker. Men jag 

fick tips om att inte fortsätta på kursen eftersom de trodde att det skulle bli svårt i 

den branschen i framtiden och det skulle vara bättre att vara svetsare. Jag tror att de 

ville att folk skulle ta något yrke som det var brist på arbetskraft i. Jag blev inte nöjd 

med det första jobbet jag hade på en fabrik, det var obekväma tider och ett farligt 

arbete med många olyckor, trots att det var bra betalt. Där arbetade ungefär 90 

procent invandrare.  

Det sätt som yrkesexamen, gymnasiebetyg och yrkeserfarenhet valideras i Sverige görs 

så att utländska handlingar får lägre betydelse och status. Millas, Mahbobehs och Carmens 

kompetenser och meriter från utlandet blev inte erkända i Sverige. De skulle behöva 

komplettera några år för att deras examen skulle godkännas i Sverige. Det är en 

etnocentrisk tanke att utbildningar och yrkeserfarenhet från utomlands inte är tillräckligt 

bra för att utnyttjas i Sverige och att dessa individer inte anses som färdiga till 

arbetsmarknaden före att de har fått en rent svensk kompetens. Detta gör svårare för 

personer med utländskt ursprung att inte hamna i underklassen eller ta sig ur dem. 

Respondenterna kände sig diskriminerade och tappade motivationen att orka med en 

komplettering. Utan det fick de inte jobb som de egentligen var kvalificerade för. För våra 

respondenter var det viktigt att jobba och inte bli bidragsberoende, därför hade de inget val 

och hamnade i lågavlönade jobb. Alla behövde tacka ja till ett annat alternativ för att klara 

sin försörjning. 

Mahbobeh: Jag pluggade på ett universitet i mitt hemland, men det gick inte att 

komplettera enligt lagarna i Sverige. Jag tycker att det är stora krav på invandrare 

för att klara kurserna på gymnasiet och att det är orättvist att skolverket inte 

accepterar deras betyg i engelska som de har från sitt land heller.  

Carmen: Det tog två år för mig att komplettera min utbildning i Sverige.  
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Respondenterna tycker att det är viktigt att ha ett jobb, ett liv som fungerar, och att veta 

vad de ska göra under dagen.  Ett jobb inte bara viktigt för att en individ ska ha ett sätt att 

försörja sig på, utan också för att få struktur, meningsfullhet och delaktighet. Det är också 

ett sätt att socialisera sig. Respondenterna vill ha arbetskamrater, de vill ha ett jobb, de vill 

känna sig lika delaktiga som de andra, inkluderade i samhället, men det får de inte. 

3.3 Stagnation 

Efter ett tag såg våra respondenter verkligheten som fanns omkring dem och vilka 

hinder som existerade för att lyckas komma in på arbetsmarknaden. De kände sig redo att 

söka jobb, de kände att de hade kompetens för det, men de blev hindrade att nå det. Det 

fungerade inte som de hade hoppats, vilket ledde till stagnation. De såg inte någon 

utveckling i sin situation. Vidare frågades de på vilket sätt de upplever att deras etnicitet 

har påverkat deras chans och hindrat dem på den svenska arbetsmarknaden. Alla 

respondenterna kände sig särbehandlade på grund av sin etnicitet. De vet att de har 

kunskap, men de får inte jobb inom det område som de utbildat sig för och de känner sig 

besvikna när de ser att deras kunskap och kompetens ifrågasätts. Detta kan ha olika 

orsaker, till exempel brister i språket, okunskap om personer med utländskt ursprung, 

diskriminering eller på grund av att man kommer från olika kulturer och inte vet hur man 

ska bemöta dem. Det mottagande respondenterna fick gav dem en negativ upplevelse. För 

dem handlade det inte bara om okunskap utan snarare om diskriminering. De känner att de 

är långt ifrån att få en chans till ett jobb eller ett jobb efter sin kompetens. De känner sig 

utanför samhället, de vill jobba och de är utbildade, men deras kompetens betyder 

ingenting för den svenska arbetsmarknaden. Liksom många andra personer som hamnar i 

underklassen och valde någon utbildning i Sverige, har våra respondenter erfarenhet av att 

skickas på  ”kurs-på-kurs-på-kurs” som inte leder till något arbete. 

Milla: Jag utbildade mig som bankförsäkringsrådgivare, men det är svårt att få jobb 

genom detta om man har brytning. Jag märker att jag inte blir kallad till intervju på 

grund av min etnicitet, jag brukar söka jobb tillsammans med tre kompisar. De två 

svenskarna blir alltid kallade till intervju, men inte jag och min utländska kompis. 

Xabib: Jag har sökt mer än 20 jobb per vecka i två månader men aldrig blivit kallad 

till anställningsintervju. Vad kan man kalla detta om det inte är diskriminering? Är 

det mitt namn i sig som är problematiskt eller något annat, man behöver veta varför, 

till exempel om det är många som söker och det är få platser. 
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Mahbobeh: Jag utbildade mig som rådgivare och handläggare inom bank, 

försäkring och pension. Men när jag sökte praktik fick jag inte en plats. Enligt den 

personalansvarige för anställningar var jag bra på svenska men eftersom jag har 

brytning och ett namn som är svårt att uttala skulle det kanske bli svårt för kunderna 

och därför kunde de inte anställa mig. 

3.4 Frustration 

Respondenterna känner sig frustrerade, de anser att de inte kan nå det som de hade 

förväntat och planerat. Verkligheten visar att arbetsgivarna inte har tagit hänsyn till deras 

kompetens, utan de har bara bedömt dem utifrån deras etnicitet samt utifrån den 

kategorisering och bild av stereotyper som finns av personer med utländskt ursprung, som 

till exempel att man inte kan lita på dem och att de är inte kompetenta. 

Diskrimineringen av respondenterna blev tydlig när de sökte praktik eller jobb 

tillsammans med sina svenska klasskamrater eller kompisar. De har fått negativa 

upplevelser när svenskarna fick plats men inte de som var personer med utländskt 

ursprung. De berättade att det inte gick att hitta något annat sätt att förklara det på, än att 

säga att det var på grund av etnisk diskriminering. För arbetsgivarna hade ”dem” mindre 

kompetens än svenskarna och det påverkade direkt deras självförtroende och deras 

motivation. De anser att svenskarna uppfattar dem som avvikande och att för ”dem” finns 

ingen plats på arbetsmarknaden. Det är många som tillhör denna underklass samt att de har 

haft erfarenhet av stigmatisering, de har behandlats enligt stereotyper som finns i 

samhället, där det utländskt ursprung används för att avgöra deras förmåga och kompetens. 

Milla: En gång sökte jag och mina kompisar praktik tillsammans. De försökte ringa till 

olika företag, en gång ringde en av de svenska kompisarna till ett företag och blev 

kallad till intervju hos dem. Men jag som ringde ungefär 20 minuter senare fick svaret 

att företaget tyvärr inte hade råd att ta emot praktikanter. Jag tolkar det som etnisk 

diskriminering.  

Respondenterna känner sig frustrerade, besvikna och lurade eftersom de har utbildat sig 

men är långt ifrån att få en chans till ett jobb inom de områden som de har utbildat sig för i 

Sverige. Några av dem gick direkt till sin lärare och klagade på detta. Svaret som de fick 

visade att det handlar om etnisk diskriminering men att samhället döljer det på grund av 

olika orsaker, bland annat att skolor behöver eleverna för att de ska kunna existera och för 

att ska går bra ekonomiskt också. 
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Mahbobeh: Jag har fått problem nu på grund av min brytning och jag vet inte vad 

jag ska göra. När jag klagade till min lärare om varför de inte talar om detta 

problem för oss svarade han att de inte får säga detta. 

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden gör att en grupp blir nedvärderad och anses 

som inkapabel, medan en annan grupp anses som bättre och kapabel till bra produktivitet. 

Respondenterna känner sig nedvärderade vilket minskar deras tillit, de tycker att de inte 

kan lita på vissa myndigheter eller samhälleliga auktoriteter. Till exempel var det ingen av 

dem som ville anmäla till DO eftersom de är rädda att DO inte ska stå på deras sida utan 

istället skydda de svenska arbetsgivarna. 

3.5 Apati  

Respondenternas misslyckanden på arbetsmarknaden har påverkat deras välmående. De 

tappar lusten och motivationen, de vet inte vad de ska göra för att vända situationen så att 

de kan få ett arbete. Vissa av dem tänker redan på att ge upp för att de anser det som 

hopplöst. 

Milla: Jag känner att man tappar lusten på grund av diskrimineringen.  

Mahbobeh: Jag är stressad och slösade tid i två år på utbildningen. 

Xabib: Jag tycker att man blir påverkad av att man har sökt så många jobb och inte 

fått någonting. Man börjar undra om det är mitt fel att jag kanske heter Xabib 

istället för Lars. Jag har ju kompetens för arbetena jag sökt, men jag fick de inte. 

När man söker mycket men inte får, då tappar man hoppet. 

Agri: Under sommaren 2011 skickat jag in 110 stycken arbetsansökningar men jag 

fick inget jobb. Man ger upp och tappar motivationen när sådana situationer händer. 

Sen fick jag tips om andra jobb men jag hade inte motivation för att söka dem.  

Saeed känner sig ensam, isolerad och frustrerad och har begränsad social kontakt. Hans 

svenska kompisar fanns bara där för honom innan han blev arbetslös. Arbetslösheten och 

isoleringen påverkar både våra respondenters hälsa och integration. De har inte fått den 

integration som de hade önskat, de upplever att de är utanför. De tycker inte att samhället 

har hjälpt dem att bli integrerade på ett bra sätt. 

Saeed: Jag känner mig inte hemma, jag har ingen svensk kompis, jag är inte 

integrerad i samhället, jag är isolerad och ensam och jag har inte någon anledning 

att bo kvar i Sverige. Jag tänker ofta på vad som ska hända i framtiden för mig och 

mina barn. Jag uppmuntrar dem att skaffa jobb som går att jobba med i hela 
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världen, men jag tror ändå att det kan bli svårt på grund av att de ser ut som 

invandrare. 

Agri säger att han på grund av arbetslöshet inte har möjlighet att göra som många andra 

personer, till exempel att åka utomlands eller inte ens någonting enkel som att bjuda en 

kompis på fika, det kan vara svårt för honom eftersom han inte har ekonomiskt möjligheter 

för det. Då väljer han att isolerar sig för att det inte ska bli pinsamt att säga att han inte har 

råd för att bjuda eller följa med ut på fika eller en resa utomlands. Visa personer kanske 

väljer att säga att de inte ha tid att följa med, att de är upptagen eller inte gillar den 

aktiviteten, på grund av att det kan upplevas som jobbigt att berätta. Detta kännas ännu 

svårare för de respondenter som har en familj att försörja. För dessa blir det tufft att se att 

de inte kan köpa något till sina familjer som många andra har möjlighet att köpa, att de inte 

kan åka utomlands på semester som deras kompisar gör. 

Agri: Etniska svenskar har en bra lön och har möjlighet att åka utomlands, bjuda 

sina kompisar på kaffe och äta god mat. Man har inte råd att göra det när man inte 

har jobb på grund av att det kostar pengar. Arbetslösheten leder inte bara till 

isolering, utan till sjukdomar samt att man riskerar att hamna i kriminalitet, vilket är 

kostsamt för samhället. 

Respondenterna känner sig trötta på att hela tiden behöva bevisa att det inte stämmer att 

personer med utländskt ursprung inte vill göra lika mycket och vara lika delaktiga i det 

ekonomiska och sociala livet som svenskarna. De uppfattar det som att det är tanken om 

”vi” och ”dem” som gör att arbetsgivarna inte ens ger dem en chans att komma till en 

anställningsintervju. De är inte ens värda att få svar på sin ansökan eller att det erbjuds ett 

jobb till dem, eftersom ”dem” inte kan jobba lika bra som ”vi (svenskar)”. 

De känner sig som avvikande. De uppfattar att vissa kommentarer från deras lärare eller 

arbetsgivare kommer från stereotyper där svenskar vill jobba och utbilda sig medan 

personer med utländskt ursprung kommit hit för att utnyttja systemet och leva på pengar 

från försörjningsstöd istället för att studera och jobba. De blir stigmatiserade för att de 

tillhör underklassen. 

Xabib: Många kan tro att invandrare bara vill utnyttja det svenska systemet och inte 

vill ta de jobb som finns eller tror på det som media säger om invandrarna.  

Detta speglar inte bara arbetslivet, respondenterna märker att det finns i alla situationer i 

samhället. De blir stigmatiserade av stereotyper där en ”invandrare” är så, tänker så eller 

agerar så. Men respondenterna vill inte ha något ”vi” och ”dem”, de vill att alla ska ses på 
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samma sätt och inte bedömas utifrån sin hudfärg, status, religion eller etnicitet. De sa att de 

inte bara är ”invandrare”, de har många andra egenskaper och har dessutom en bakgrund 

och erfarenhet av flera språk och bär två olika kulturer med sig. De menar att det skulle 

kunna bidra mycket till samhället om de bara fick chansen att göra det. 

Mahbobeh: Ett samhälle kan förlora en person som är duktig och har bra 

arbetsförmåga bara för att han eller hon inte är svensk. 

Xabib: Jag hoppas att det tankesättet försvinner så fort som möjligt från samhället 

och att de ser invandrarna som människor som har dubbel kompetens när det gäller 

kultur och kan bidra mycket till samhället.  

Respondenternas hälsa har påverkats negativt av den etniska diskrimineringen som de 

har varit utsatta för. En stor del av dem berättar att de inte mår psykiskt bra, de blir 

frustrerade, tappar motivationen, känner sig avvikande och oroar sig över framtiden. Vissa 

av dem känner att de kastat bort tiden på sin utbildning eftersom de inte får de jobb som de 

är kvalificerade för. Några tappar lusten att försöka utbilda sig igen eller måste vara 

realistiska och plugga till någonting som en person med deras etnicitet kan nå. För dessa 

blir det meningslöst att kämpa så mycket eftersom de ändå inte får utnyttja den utbildning 

som de har läst. Men trots det försöker respondenterna söka jobb eller satsa på utbildning 

för att se om de ger bättre möjligheter till att får ett arbete. 

3.6 Från apati till strategi     

Resultatet av känslorna stagnation och frustration leder antingen till apati när individen 

ger upp eller till att de skaffar strategier för att vända situationen. Samma känslor som gör 

att en individ tappar lust och motivation samt blir frustrerad, kan göra att det fungerar som 

drivkraft att hitta motivationen och få lusten tillbaka för att hitta strategier till att kämpa på 

och försöka öka chansen att få ett arbete. Respondenterna ser utbildning som ett verktyg, 

en av deras strategier för att skaffa ett bättre arbete i framtiden. Alla har utbildat sig i 

Sverige. Dock erkänner de att det inte är någon garanti eftersom de många gånger inte får 

ett arbete inom de yrken som de har utbildat sig i. 

Agri: Jag pluggar till socionom och sen jag vill skaffa en magisterexamen också för 

att få bättre möjligheter att hitta ett jobb.  

Saeed: Jag tycker att det är svårt för invandrare att få jobb. Jag har tre olika 

utbildningar, men jag är fortfarande arbetslös. 

Xabib: Jag pluggar till socionom. Jag tror på en ljusare framtid eftersom jag skaffar 

mig en utbildning. 
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Lilian: Jag pluggade till restaurang och kök. Jag vill plugga vidare och gå på 

universitetet för att se om arbetsgivare inte ser skillnad på mig och svenskar, att de 

ser mig i en jämlik situation. 

Samanta: Jag valde utbilda mig inom vård och omsorg på grund av att det var 

någonting som var både lättare att hitta jobb i men också något jag gillade. 

Carmen säger att personer med utländskt ursprung måste ha ”någonting extra”, till 

exempel en vidareutbildning, för att visa att de har bättre kompetens för att de ska synas 

och göra någon intresserad att ge dem jobb. 

Carmen: Invandrare måste vara minst dubbelt så bra och med det menar jag att de 

måste ha mer kompetens. Svenskar är effektiva och väl organiserade men det räcker 

inte för en invandrare att också vara det, arbetsgivarna ger ändå jobb till 

svenskarna.  

För att klara sin försörjning och inte fortsätta som arbetslös blir man ibland tvingad att 

börja söka arbete utanför sina yrkesområden. Detta hände med Mahbobeh. Hon har tappat 

hoppet om att få ett jobb som rådgivare eller handläggare på en bank och söker arbete inom 

vården istället eftersom hon redan har upplevt att hon fick en bättre chans där. Xabib är 

snart färdig socionom men kör taxi. Milla bestämde sig för att gå direkt till en arbetsgivare 

och fick ett jobb som modersmålslärare i sitt språk. Liksom många andra personer med 

utländskt ursprung, har några av våra respondenter valt att jobba med någonting som de är 

överkvalificerade för, någonting som inte passar till dem eller som de inte är nöjda med, 

men de behöver acceptera det för att försöka ta sig ur underklassen. 

Mahbobeh: När jag söker jobb inom min utbildning är det svårt på grund av min 

brytning men när jag söker inom vård är det lättare och jag får jobb där.  

Vidare frågades om vikten av nätverk för en arbetssökande. Respondenterna berättade 

att de försöker få ett nätverk som består av både svenskar och personer med andra 

etniciteter. De anser att det är viktigt för deras integration att de har kontakt med svenskar. 

Men de känner inte att det är så lätt. De uppfattar att många svenskar undviker kontakt med 

dem. De kanske är osäkra och vet inte om de kan lita på den andra personen, det kan bli åt 

båda hållen. När man känner så är det lättare att ta avstånd eller välja den sida där man blir 

bemött på ett bättre sätt eller som kan bidra mest i den önskade integrationen, samt det som 

kan öka chansen på arbetsmarknaden.  

Milla: Jag brukar umgås med personer från olika länder. Jag vet att man brukar få 

jobb genom nätverk idag, folk som rekommenderar etc.  
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Xabib: Jag har ett brett socialt nätverk inom min familj och med andra som har 

samma intresse av idrott som mig. 

Agri nämner att många nyanlända som inte har någon anhörig i Sverige ofta blir 

hänvisade till städer där de inte har någon bekant. De hamnar då i segregerade områden så 

det blir svårt att skaffa nätverk och svårt att komma nära svenskar vilket påverkar deras 

integration och har negativa effekter för deras möjlighet att få jobb. 

Agri: När man kommer hit hamnar man i förorten, man hamnar i marginaliserade 

områden och man exkluderas ur samhället, samt att man inte tränar på svenska. 

Respondenterna tycker att det är svårt för personer med utländskt ursprung eftersom de 

inte alltid har referenser, kunskap, erfarenhet och kontakter som kan tipsa om och 

rekommendera jobb. Dessutom blir de aldrig prioriterade oavsett vilket jobb det handlar 

om. Alla våra respondenter är aktivt arbetssökande, men bara två har blivit kallade till 

anställningsintervju och de var personer som rekommenderats av sina svenska kompisar i 

deras nätverk bestående av svenskar. 

Xabib: Jag fick ett vikariat inom socionomarbetet. Jag är glad att jag äntligen får en 

bra chans på grund av socionomutbildningen och det nätverk jag har. 

Agri: Sedan jag flyttade tillbaka till en liten stad träffar jag mest svenskar och umgås 

inte så mycket med invandrare. Det tycker jag påverkar mycket. De kompisar som 

jag har nu har rekommenderat mig till arbetsgivarna två gånger. Jag har kallats till 

en anställningsintervju men jag fick aldrig jobbet.  

Vidare frågades respondenterna om de upplevde att deras namn påverkade vid 

jobbsökandet.  

Xabib: Jag tror att arbetsgivare ibland kanske inte ens läser ett CV eller en 

ansökning färdigt, att några bara bläddrar igenom ansökningarna och gör urvalet. 

Jag tror att de tittar på namnet på min CV och ser att jag inte är från Sverige och då 

drar man slutsatsen att jag inte har någon erfarenhet eller kunskap. 

Respondenterna har upplevt att deras namn har minskat deras chanser att komma in på 

arbetsmarknaden. De anser att deras namn är ett hinder för att bli anställd eftersom de tror 

att arbetsgivarna väljer bort deras CV redan innan de väljer vilka som blir kallade till 

anställningsintervju. De tycker inte att arbetsgivare tar hänsyn till deras kompetens utan 

bara till deras ursprung. Några respondenter berättade att de har bekanta som har försökt 

skicka ett CV med svenskt namn och ett med utländskt namn och att resultatet var att de 
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med svenskt namn blev kallade till anställningsintervju. Dock hade ingen av våra 

respondenter själv gjort det eftersom de inte trodde att det skulle hjälpa dem. 

Agri: Jag har kompisar som har masterexamen från Sverige, som har sökt jobb 

genom att skicka e-post med samma kompetensutbildningar med svenskt namn och 

med sitt riktiga namn.  Bara den e-post som var med svenskt namn blev kallad till 

intervju. De blev kallade till intervju, men de fick inte jobbet.  

Vidare frågades respondenterna om de vill byta namn för att försöka få ett jobb. De 

hade olika åsikter om detta. 

Agri: Mitt namn är min historia, min bakgrund och jag ska inte byta mitt namn för 

att försöka få ett jobb.  

Lilian: Jag och min sambo planerar att gifta oss, för då kanske det blir lättare för 

mig när jag söker jobb. Jag tycker att det är tråkigt att man behöver byta namn för 

att få ett jobb. 

Carmen: Jag har hört att en del invandrare byter namn för att hitta jobb och att det 

hjälpt dem. Men jag ville inte byta mitt namn eller ta min mans efternamn eftersom 

jag då skulle förlora en del av min identitet.  

Mahbobeh: En kompis till mig berättade att han inte kunde få ett jobb på grund av 

sitt efternamn. För att undvika sådana situationen byter jag själv mitt namn när jag 

presenterar mig, jag använder ett namn som är lättare att uttala. 

Saeed: En gång sade jag till min lärare att de borde ha berättat om verkligheten för 

invandrare och varnat dem så att de inte kastar bort tid genom att utbilda sig utan 

att få en chans att jobba med det. Min lärare sa till mig att han kände folk som har 

bytt namn och att det gick bra för dem efter det. ”Kanske felet sitter i era namn” sa 

han. 

Men trots att de vet att deras namn påverkar deras ekonomiska situation ganska mycket 

så vill inte alla av dem byta namn eftersom de inte tror att det skulle påverka efter en 

anställningsintervju. Våra respondenter menar att arbetsgivarna inte skulle välja dem efter 

att de har träffat arbetsgivarna i en anställningsintervju, eftersom de då får reda på att de 

inte är svenskar. 

Respondenterna har hört att det finns ett samband mellan ändring från ett 

utländskklingande namn till ett svensklingande namn och bättre inkomst. Våra 

respondenter tycker att deras namn hindrar dem till att få en bra chans i 

anställningsprocesserna eftersom de tror att arbetsgivarna väljer bort deras CV redan i 
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början på grund av deras namn. De upplever att arbetsgivarna bara tittar till deras ursprung 

och inte tar hänsyn till deras kompetens. Trots att de vet att namnet påverkar deras 

ekonomiska situation vill inte alla av dem byta namn eftersom de inte tror att det skulle 

påverka efter en anställningsintervju. De menar att arbetsgivarna inte skulle välja dem 

istället för svenskar ändå. 

3.7 Analys  

Hälften av våra respondenter har flyttat hit när de var unga vuxna och den andra hälften 

som vuxna, de har utbildat sig, har varit aktiva arbetssökande och trots det har de inte 

lyckats så bra på arbetsmarknaden. Detta blir en bekräftelse att det har varit svårare för 

personer med utländskt ursprung att få ett arbete, arbetslösheten för den gruppen är större 

än bland svenskar. (Franzén, 2000; SOU 2006:37; Wuokko, 2000). 

Respondenterna tycker att det är viktigt att ha ett jobb och ett liv som fungerar och att 

de vet vad de ska göra under dagen, samt att de känner sig lika delaktiga som de andra och 

inkluderade i samhället. Franzén (2000) och Samuelsson (2002) förklarar att ett jobb inte 

bara är viktigt för att en individ ska ha ett socialt accepterat sätt att försörja sig, utan också 

för att få struktur, meningsfullhet och delaktighet. Det är också ett sätt att socialisera sig.  

 Våra respondenter vill jobba, de vill inte ha socialbidrag eftersom det skulle ta bort 

deras känsla av delaktighet och skapa en låg självkänsla. Franzén (2000) gör en koppling 

till socialt medborgarskap och integration. Hon menar att för att känna sig socialt och 

ekonomiskt delaktig behöver en individ ha ett jobb, det jobbet gör att individen känner sig 

integrerad i systemet och inte vara exkluderad. I våra respondenters situation stämmer inte 

detta, de har varit arbetslösa för lång period, deras sociala och ekonomiska delaktighet är 

inte stor, de känner sig utanför systemet. Deras process av integration misslyckades, de 

befinner sig i den så kallade underklass-processen, just på grund av de har varit för lång tid 

utan möjligheterna till socialt medborgarskap. Många personer med utländskt ursprung har 

hamnat i underklassen, den etnifierade/rasifierade underklassen. De har haft behov av 

socialstöd samt särskilda åtgärder om de inte hitta ett annat sätt att försörja sig. Detta kan 

göra att samhället uppfattar underklassen som en belastning. Ingen av våra respondenter 

har haft svartjobb, men flera av dem hamnade i olika jobb som de var överkvalificerade 

för. Detta händer med många andra personer med utländskt ursprung som är i underklassen 

och som inte ser någon annan väg än att tacka ja till ett jobb som inte passar dem. Men det 

ses som det bästa sättet att lösa problemet (Bauman, 1999; Billing & Stigendal, 1994; 

Franzén, 2000). Våra respondenter kan inte delta i det sociala eller ekonomiska livet på 
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samma sätt som deras kompisar gör, delaktigheten är begränsad och påverkad av deras 

arbetslöshet Det som Agri berättar om att han inte har råd att åka utomlands eller bjuda 

sina kompisar på en fika är relaterat till det som Bauman (1999) kallar för den nya 

fattigdom som personer som tillhör den underklass hamnar i. Dessa personer har, enligt 

författaren, inte råd att konsumera. Det känns pinsamt för dem att avslöja sin ekonomiska 

situation. Dessutom är det inte lätt att erkänna det och det känns ännu svårare när en person 

har kunskap och erfarenhet för att skaffa ett jobb, men ändå ser sig själv som utanför 

arbetsmarknaden på grund av etnisk diskriminering. 

Både Knocke (2000) och Franzén (2000) kritiserar det sätt yrkesexamen, 

gymnasiebetyg och yrkeserfarenhet är validerade i Sverige. Bland tre av våra respondenter 

kan vi konstatera det, deras kompetenser från hemländerna blev inte erkända i Sverige. 

Franzén belyser att det är en etnocentrisk tanke att inte tillåta att personer med utländskt 

ursprung ska använda sina kunskaper och erfarenhet från hemlandet innan de har lyckats få 

en ren svensk kompetens, detta förstärker processen av formandet av underklassen. 

Olika studier visade att etnicitet kan påverka anställningsmöjligheterna och att de som 

har ett svenskklingande namn fick större möjligheter på arbetsmarknaden (Aria & 

Thourise, 2009; Attström, 2007). Våra respondenter uppfattade det som att de blev 

bortsorterade redan när arbetsgivarna läste deras namn på deras CV (Rooth, 2001). 

Respondenterna är medvetna om att deras chans att bli anställda är mycket mindre, men 

trots det var det bara två som vill byta sitt namn. De andra vill inte byta sitt namn till ett 

mer svenskt namn eftersom de trodde att de kommer att bli avslöjade när de kommer till en 

anställningsintervju. Carmen ville inte ens lägga till hennes mans efternamn eftersom hon 

tycker att det handlar om hennes identitet och att hon skulle förlora den då. Lilian och 

hennes sambo har funderat på att gifta sig så att hon kan använda hans svenska efternamn 

när hon söker jobb. De hoppas att det kan ge henne en bättre chans att kallas till 

anställningsintervjuer.   

Efter att ha misslyckats många gånger, såg våra respondenter att de behövde en strategi 

för att klara sig bättre på arbetsmarknaden, bland annat skaffa utbildning, ha ett nätverk 

som kan ge referenser, skaffa ett nätverk inte bara bland personer med utländskt bakgrund, 

utan också med svenskar. I likhet med respondenterna från EUMARGIN-projektet skulle 

detta också bidra till deras integration. Deras tanke är att använda dessa mekanismer eller 

strategier som hjälp för att gå runt det som hindrar dem att komma in på arbetsmarknaden 

och istället bli inkluderade i det svenska samhället (Hammarén, 2014). 
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Utifrån den dynamiska modellen för arbetslöshet kan vi uppfatta att många personer 

med utländskt ursprung hamnar i ett kurs-på-kurs-på-kurssystem som inte leder till det 

förväntade resultatet och det skapar negativa reaktioner som påverkar deras hälsa. Vi 

känner igen våra respondenter i resultatet som Franzén (2000) redovisar från projektet 

”Söka jobb i Sverige”, liksom flyktingarna i projektet ”våra flyktingar” hade också svårt att 

integrera sig. De blev också hänvisade till olika kurser. De har också själva valt att gå på 

någon kurs för att förbättra sina jobbmöjligheter i framtiden. Flera av dessa personer har 

svårt att acceptera den situation som de befinner sig i eller känner att de inte har styrka 

eller möjligheter för att ta sig ur den situationen. Det är frustrerande för dem att se att det 

inte finns möjlighet att gå på någon utbildning som de hade önskat eller få det jobb som de 

har förväntat att de skulle få efter utbildningen. 

Många personer med utländskt ursprung och med upprepade negativa försök att hitta 

jobb, känner en hopplöshet och passivitet som är så pass stor att de känner sig tvingade att 

tacka ja till ett arbete som är enkelt eller som finns på andra områden än det som de har 

kompetens för. Uppgivenhet och passivitet är många gånger resultatet av det och det 

överskuggar deras tankar om en yrkesmässig framtid. 

Angående den berg-och-dal-bana av känslor som Franzén (2000) nämner, visar 

resultatet att alla respondenter kände entusiasm när de började på någon utbildning som de 

trodde skulle ge bättre möjlighet för dem att få de jobb som de sökte. Sen såg alla att 

situationen stod still och att det inte ledde till någonting bättre, det blev en stagnation. 

Stagnationen påverkade mest de respondenter som hade en familj för att försörja, som 

Xabib, Saeed och Mila. Alla respondenter kände sig frustrerad och apatiska, de tappade 

motivationen och visste inte vad de skulle göra eller om det var värt att göra någonting 

överhuvudtaget. Alla respondenter skaffade strategier genom utbildning eller nätverk. 

Bland respondenterna visade Xabib och Agri större framtidstro eftersom de hoppades på 

att få ett jobb när de tagit examen. Milla och Mahbobeh har redan givit upp och sökt jobb 

inom ett annat område än det som de har kompetens för, vilket också är en reaktion, det 

blev deras strategi. Saeed är den som visar att han påverkats mest av alla. Han har tappat 

mer motivation och blivit kvar i apatin, han anser att det är hopplöst och att han inte har 

någon anledning att bo kvar i Sverige. Delvis på grund av hans ålder och delvis på grund 

av att han är den son har skaffat flest utbildningar, han har bott längre i Sverige och verkar 

vara mest drabbad på grund av arbetslösheten. 
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Etnisk diskriminering skapar hinder som gör att personer med utländskt ursprung 

upplever att de får sämre möjligheter på arbetsmarknaden. Respondenterna är trötta på sin 

ekonomiska och sociala utsatthet. Den bestående problematiken blir att dessa individer har 

svårt att ta sig ut ur underklassen. Vidare blir marginalisering och acceptansen av att inte 

finna något bättre sätt att försörja sig på genomgripande, detta i samband med att svartjobb 

samt sämre betalda jobb blir ett måste för att kunna försörja sig 

4 Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka upplevelsen hos personer med utländskt 

ursprung av deras möjligheter och hinder på arbetsmarknaden i Sverige. Våra 

frågeställningar var: Vilka erfarenheter har respondenterna av den svenska 

arbetsmarknaden? Upplever de hinder på den svenska arbetsmarknaden?  Vilka strategier 

har de för att bekämpa hindren och försöka klara sig på arbetsmarknaden? 

Frågeställningarna skulle formuleras för att utifrån respondenternas livsberättelse se om 

de hade någon upplevelse av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, vilka effekter det 

hade i deras liv, samt om de har känt behov av att skaffa strategier för att öka sina chanser 

på arbetsmarknaden och undvika en exkludering. 

Den höga arbetslösheten bland personer med utländskt ursprung kan inte längre 

förklaras bara som konsekvenser av den ekonomiska krisen från 1990-talet. Olika studier 

visar att problemet med arbetslöshet bland personer med utländskt ursprung har fortsatt att 

öka mycket (Franzén, 2000, Broomé, 1996, Sjögren & Zenou, 2007).  

Stereotyper och kategoriseringar leder till etnisk diskriminering som ytterligare 

påverkar individens liv (Dahlstedt & Hertzberg 2005; SOU 2004:48, 2006:37). Istället för 

integration och jämlikhet har personer med utländskt ursprung hamnat i segregation, 

marginalisering och exkludering inte bara på arbetsmarknaden, men också i det sociala 

livet (Knocke, 2000). Många av dessa individer riskerar att hamna i underklassen och leva 

i den nya fattigdomen (Bauman, 1999; Billing & Stigendal, 1994). 

Att ha utländskt ursprung kan vara en avgörande faktor för diskriminering. Olika 

forskning bekräftar att etnicitet påverkar chansen till anställning (Attström , 2007; Ohlsson, 

1999; Rooth, 2001).  

I likhet med Franzén (2000) och Hammarén (2014) anser vi att resultatet av arbetslöshet 

bland våra respondenter visar stora konsekvenser på deras hälsa, samtidigt som 

misslyckandet på arbetsmarknaden blir en driftkraft för dem att fortsätta utbilda sig för att 
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öka chansen att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom ser vi ett samband mellan den 

s.k. berg-och-dal-banan av känslor och reaktioner och våra respondenters berättelse. 

Franzén (2000) påstår att entusiasm, stagnation, frustration och apati är känslor och 

reaktioner som kan förekomma efter att en individ har varit arbetslös en längre tid. Våra 

respondenters berättelse ger en tolkning att de har varit upp och ner i denna berg-och-dal-

bana och att det har påverkat deras liv på olika sätt. 

Det sätt som individer är kategoriserade på, utifrån de stereotyper som samhället har av 

personer med utländskt ursprung och underklassen är avgörande för deras självkänsla, för 

deras välmående och det påverkar negativt eller positivt deras sätt att reagera och bekämpa 

det som de anser som orättvist (Dahlstedt & Hertzberg, 2005; Franzén, 2000; Hammarén, 

2014; SOU 2004:48, 2006:37). 

Vi tolkar att våra respondenters val av utbildning har blivit konsekvenser av den 

utsatthet, diskriminering, exkludering, underklass effekten och av de olika känslor som 

relateras till detta. Det gör att de var tvingade att skapa olika strategier för att öka 

möjligheterna att anställas genom att skaffa olika utbildningar, skaffa ett nätverk som kan 

rekommendera till något jobb, byta namn, söka jobb på andra områden där det krävs 

mindre kunskap, eftersom de inte får på det som de är kvalificerade för. Vissa respondenter 

anser det viktigt att välja att skaffa en universitetsexamen. Andra har tappat hoppet och 

anser att de behöver tänka på ett mer realistiskt sätt och välja en karriär som de har 

möjlighet att uppnå. Vi kan tolka det som att några av dem fortsätter kämpa, några tycker 

att det inte är värt att försöka göra någonting som inte kan nås. Andra känner redan att det 

är hopplöst och de vet inte vad de ska göra. Det blir en dualism mellan hopplöshet och att 

hitta tillit, de har misslyckats många gånger och vet inte om det är värt att försöka mera. 

Samtidigt vill de inte ge upp och acceptera att det inte finns någonting som de kan göra åt 

exkluderingen och för att ta sig ur underklassen (Franzén, 2000; Hammarén, 2014). 

Utifrån det antal respondenter som vi har, kan vi inte dra slutsatser som representerar 

alla personer med utländskt bakgrund. Däremot, bland dem som vi intervjuade, kan vi 

konstatera att exkludering var anledning till att de inte fick ett arbete trots deras 

kompetenser för det (Ahmed & Ekberg, 2009; Knocke, 2000; Sjögren & Zenou, 2007). 

   Det är viktigt vid anställning att bedöma en person utifrån hans eller hennes 

kompetenser inte utifrån etnicitet, status eller religion. Arbetsgivaren borde se en person 

framför sig som en jämlik och produktiv arbetare som kan bidra lika mycket som alla 

andra oavsett vilken härkomst man har.    
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   Att använda kvalitativ metod var angeläget eftersom det med den metoden gavs 

möjlighet att uppnå de aspekter som var viktiga för att studiens syfte och frågeställningar 

skulle besvaras. Genom att använda kvalitativa intervjuer fick vi se respondenternas 

perspektiv på diskriminering och vi kunde fokusera på deras ord och deras upplevelser.  

Svårigheterna med den kvalitativa metoden kan vara att författaren missuppfattar eller 

hanterar berättelserna på ett okritiskt sätt, eftersom den metoden ger möjlighet att samla 

data från studieobjektets berättelse och därefter kan hanteras utifrån författarens 

uppfattning. Vidare var valet av analys med narrativ metod relevant för att fokusera på 

respondenternas livsberättelser. Det har även funnits en tendens att forskare som använder 

narrativ metod har behandlat berättelser på ett okritiskt sätt, till exempel när respondenten i 

sin berättelse skickar signaler för att framstå som misslyckad i samhället, vilken den 

personen ser som negativt (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2011). 

Vi var medvetna om att det finns personer som blir drabbade av etnisk diskriminering 

på arbetsmarknaden och vi har sett att det finns en stor mängd forskning inom detta 

område. Men efter att ha tagit del av den forskningen samt fått höra respondenternas 

upplevelser blev vi ännu mer intresserad att forska vidare om detta för att få en bredare 

kunskap om det. För oss är det ett relevant ämne och vi anser att det behövs mer forskning 

om varför personer med utländskt ursprung fortsätter att diskrimineras på 

arbetsmarknaden, samt om vilka kriterier arbetsgivarna har för att inte välja att anställa en 

person med utländskt ursprung även när den personen har de kvalifikationer som krävs för 

det arbetet. Dessa forskningsfrågor skulle vara viktigta för att motverka diskriminering på 

arbetsmarknaden. Med rätt information och med intresse från samhället, samt från politiker 

ser vi att det skulle finnas möjlighet att vända situationen och skapa en jämställdhet för alla 

oavsett vilken härkomst man har. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Integration 

Berättar om dig och ditt ursprung (ålder, antal barn, gift eller inte, hemland)? 

När kom du till Sverige och hur eller var lärde du dig svenska? 

Har du någon utbildning från ditt hemland? 

Har du kompletterat denna utbildning här i Sverige eller har du skaffat dig någon ny? 

Hur ser ditt sociala nätverk ut, vem umgås du med?  

På vilket sätt fick ditt jobb? 

Arbetsförhållanden 

Vad arbetade du med i ditt hemland?  

Har du sökt arbete inom ditt gamla yrke i Sverige? 

Varför inte sökt/fått arbete inom ditt gamla yrke? 

Vad arbetar du med nu? 

Vad är du nöjd/missnöjd med i arbetet och hur trivs du med din arbetssituation?  

Har du haft andra arbeten? I så fall, vilka? 

Hur kommer det sig att du började som …… istället för……? 

Hur länge har du jobbat med detta? 

Hur ser du på möjligheterna för en person med utländskt ursprung att få jobb i Sverige? 

Vilka faktorer tror du att det beror på att man inte får jobb som en person med utländskt 

ursprung? 

Tror du att du någon gång själv har blivit diskriminerad när du sökte jobb på grund av din 

etniska bakgrund? I så fall, berätta hur det var?? 

Har du någon gång fått höra att det skulle vara svårt att få ett jobb med ett utländskt namn?  

Hur har det påverkat dig på någon sätt?  

Diskriminering 

Vad är etnisk diskriminering för dig? 

Hur tycker du att etnisk diskriminering på arbetsmarknad kan påverka samhället?  Vad tror 

du att diskriminering på arbetsmarknaden beror på? 

Vad tycker du att man kan göra för att motverka etnisk diskriminering på 
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arbetsmarknaden? 

Har du någon upplevelse om diskriminering under en process kring en arbetsansökan på 

grund av ditt namn?  I så fall, berätta hur det var? 

Har du någon gång gjort en anmälning till Diskrimineringsombudsmannen (DO)?  

Har du någon förväntning om din framtid?  

Är det någonting mer du vill berätta? 

 

 

 


