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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomarna med utländsk bakgrund upplever 

sin arbetslöshet, hur arbetslösheten påverkar deras identitet och livsvillkor samt vilken 

inverkan det sociala nätverket har på deras arbetssökning. Eftersom syftet med studien var att 

generera kunskap baserad på ungdomars subjektiva erfarenheter valdes en kvalitativ metod 

intervjuer med sex arbetslösa unga invandrare i åldern 20 till 30 år. Syftet med denna 

metodstrategi var att via en temainriktad intervjuguide möjliggöra en ingående 

detaljbeskrivning av ungdomarnas identitetsupplevelser i olika sociala kontexter, samt att 

undersöka hur respondenternas livsvillkor och identitet påverkades av att vara arbetslösa och 

arbetssökande. Samtidigt utforskades andra förhållanden som syftade till att se hur 

respondenternas bakgrund påverkade deras förmåga att komma in på arbetsmarknaden, och 

vilka förväntningar respondenterna hade om framtiden på den svenska arbetsmarknaden. 

Empirin analyserades mot bakgrund av mitt metodologiska tillvägagångssätt samt mina 

teoretiska teorier som har sin utgång i bl.a. Bourdieus begrepp om olika kapital, formella och 

informella kanaler, etnicitet samt stigmateorier. Vid analysen av data användes en 

hermeneutisk tolkningsstrategi för att identifiera och tolka innebörden i de centrala teman som 

ungdomarna berättade. 

Resultatet visar att bristen på sysselsättning påverkar respondenternas välfärd negativt. Det 

framgick även att ungdomarna generellt har en positiv syn på möjligheten att inom en snar 

framtid få ett arbete, detta genom att ihärdigt fortsätta söka jobb parallellt med 

kompetensutveckling. Ungdomarna i studien uppfattar det sociala nätverkets vara av störst 

betydelse för deras möjlighet att få arbete, dock framgår det att de har ett begränsat socialt 

nätverk som är ytterst resurssnålt. Generellt uppfattar ungdomarna sin arbetssökning som 

stressade, även det rådande samhällsklimatet som resulterat i omfattande ekonomiska 

restriktioner skapar en stressfylld osäkerhet i ungdomarnas framtidsvisioner 
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1.INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 
Integrationsverket (Diaz, 2006) definierar utländsk bakgrund som utrikesfödda samt 

inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Enligt Integrationsverket har ungdomar med 

utländsk bakgrund en högre arbetslöshet än ungdomar med svensk bakgrund. Kunskapen om 

hur arbetslöshet hos ungdomar påverkar deras livsvillkor är i Sverige begränsad. Det finns en 

oro att ungdomsarbetslösheten kan leda till att förvärvsarbete förkastas som norm och att det 

utvecklas avvikande livsformer (Ibid). Därmed anser jag att det är av stort intresse att få mer 

kunskap och förståelse inom det valda ämnet.  

Statistik från svensknäringsliv och arbetsmarknaden visar att ungdomar har svårigheter att 

etablera sig i arbetslivet. Den svenska ungdomsarbetslösheten uppgick ifjol till 21,7 procent 

av den arbetsföra befolkningen i åldern 15-24 år (www.svensktnaringsliv.se). ”Sverige visar 

sig ha nästan högst ungdomsarbetslöshet i Europa” (http://www.arbetsmarknaden.se). Ungas 

villkor och förutsättningar har förändrats på arbetsmarknaden genom den globala ekonomin 

med dess ökade konkurrens. Dagens arbetsmarknad kräver högre kvalifikationer och 

specialisering. I media framhålls det att utvecklingen på arbetsmarknaden är svag och att 

lediga platser minskar påtagligt. Effekterna av lågkonjunkturen är större för ungdomar med 

utländsk bakgrund, då de generellt sett har svårare att komma in på arbetsmarknaden 

(Peterson & Hjerm, 2002: 104-105).  

Diskriminering på grund av individens etniska bakgrund leder till en segregering inom 

arbetslivet. Kulturella faktorer mellan inrikes- och utrikesfödda tenderar till att invandrare 

inordnas i statiska kategorier. Detta pekar på en misslyckad integrationspolitik, som avser att 

ta hänsyn till dem som missgynnas i samhället på grund av sin bakgrund. Den misslyckade 

integrationspolitiken påverkar att individer med utländsk bakgrund diskrimineras (Peterson & 

Hjerm, 2002: 19).  

Diskurser positionerar individer i det sociala rummet och kan även skapa en föreställning om 

individers bakgrund och olikheter. Det leder till kategoriseringar med hänsyn till bakgrunden. 

Konsekvensen av att ständigt bli kategoriserad, exempelvis som invandrare och uppfattas som 

”konstig” eller ”annorlunda”, kan leda till en feltolkning av självbilden och att den till slut 

stämmer överens med den stigmatiserade bilden (Knocke & Hertzberg, 2000: 9-19).  
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Alltför små möjligheter till arbete och delaktighet som leder till medansvar i samhället, är den 

största skälet till marginalisering och utanförskap. Integration är en process vilket börjar via 

arbete och egen försörjning som är en förutsättning för att inte bli utestängd. Att få ett arbete 

är av stor vikt och underlättar integrationsprocessen genom att man lär sig språket och 

integreras socialt via sällskap med arbetskamrater. Det kan vara av stort vikt att kunna 

integreras kulturellt vilket innebär att förstå seder och bruk (Peterson & Hjerm, 2002: 96f).  

I rekryteringsprocessen har det visat sig att inofficiella rekryteringskanaler har stor betydelse. 

Att ha ett socialt nätverk är av stor vikt för att få ett arbete. Arbetssökande som har ett svagt 

socialt nätverk försummas därmed vid rekryteringen. Invandrare tycks här ha en svagare 

ställning i jämförelse med inrikesfödda (Goldberg, 2005: 262-265).  

Ett arbete är den viktigaste nyckeln för att integreras i samhället för invandrare. Ett problem 

för ungdomar med utländsk bakgrund är att deras lägre socioekonomiska positioner och 

annorlunda kulturella traditioner förmedlas av föräldragenerationen (Peterson & Hjerm, 2002: 

19). Beroende på hur pass starkt bundna föräldrarna är till kulturen och traditionerna och hur 

samhällets krav ser ut kan det uppstå en krock som leder till motstridande förväntningar på 

ungdomarna. Samtidigt som ungdomarna försöker anpassa sig till det miljö de befinner sig i 

och påverkas av, förväntar deras föräldrar att ungdomarna ska bevara och föra över sitt 

ursprungslands kultur och traditioner vidare. Detta kan leda till komplexa vägval efter ett 

sökande av identitet och tillhörighet (Knocke & Hertzberg, 2000: 9-19).  

Ett stereotypt tänkande samt stigmatiserande förklaringar präglar fortfarande till stor del den 

svenska arbetsmarknaden. Det är inte ovanligt att invandrare hamnar längst ner i arbetslivets 

hierarki utan hänsyn till ursprung, utbildning, klasstillhörighet eller arbetslivserfarenheter, på 

grund av ”deras kultur”. Detta gör en skillnad mellan ”svenskar” och ”invandrare” eller ”vi” 

och ”dem”. Arbetsgivarnas ökade krav på social kompetens kan ytterligare bilda ett hinder för 

ungdomar med utländsk bakgrund då de inte antas ha tillräckligt med dessa kvalifikationer 

(Ibid.). 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka erfarenheter ungdomar med utländsk 

bakgrund har gällande arbetsmarknaden när de försöker få ett arbete, vilka möjligheter som 

erbjuds samt försöka ge en bild av vad det finns för hinder som ungdomar med utländsk 
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bakgrund kan möta på den svenska arbetsmarknaden och hur de själva upplever bemötandet 

på arbetsförmedlingen. För att försöka förmedla ungdomar med utländsk bakgrunds egen bild 

kring sin arbetssituation, försöker jag förstå och beskriva deras upplevelser, inte att försöka 

förklara eller dra generella slutsatser av deras upplevelser. Syftet är dock inte att redogöra för 

alla hinder som kan uppstå, utan det är ungdomarnas eget perspektiv på upplevelsen av detta 

problem jag vill undersöka. Följande frågeställningar skall göra grunden för syftet. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Följande frågeställningar utgör grunden för syftet. 

• Hur upplever ungdomarna sin arbetssökning i förhållande till sin utländska bakgrund? 

• Hur påverkar arbetslösheten ungdomarnas identitet och livsvillkor? 

• Vilken betydelse har föräldrarnas etablering på arbetsmarknaden och i samhället för 

ungdomarnas möjlighet att få ett arbete?  

• Hur viktigt är det att ha socialt nätverk för att få ett arbete?  

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Jag håller jag mig till en grupp ungdomar med utländsk bakgrund som bor runtom i 

Stockholm, och fokus ligger på deras subjektiva beskrivningar. Jag har inte tagit en 

kontrollgrupp svenskar för att i min studie ligger fokus på ungdomar med utländsk bakgrund 

och inte på ungdomar i allmänhet i hela Sverige. Jag har begränsat studien till individer födda 

utomlands eller födda i Sverige med en eller båda föräldrarna födda utomlands. Studien 

avgränsas även till att endast omfatta personer med utländsk härkomst utanför Skandinavien. 

Därtill kommer jag inte att undersöka genus-, klass- eller åldersskillnader på grund av brist på 

både tid och utrymme. Jag kommer heller inte att göra några jämförelser mellan 

respondenternas olika nationaliteter. Slutligen avgränsar jag mig till gruppen ungdomar med 

utländsk bakgrund som är arbetslösa och inte de som redan har ett arbete 

 

1.5 DEFINITION AV BEGREPP 
Socialt kapital: Enligt Bourdieu (1999) definieras social kapital som de tillgångar som 

individer får genom sociala kontakter eller relationer 
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1.6 DISPOSITION 
I första kapitlet presenteras en inledning till uppsatsens problemområde. I andra kapitlet 

introduceras tidigare forskning där man presenterar vetenskapliga artiklar för uppsatsens 

syfte. Varje artikel presenteras enskilt och därefter ges en sammanfattning av de valda 

artiklarna. I tredje kapitlet motiveras och beskrivs en teoretisk och begreppslig referensram 

där de teorier som är relevanta för uppsatsen presenteras. Där redogör jag även för de 

sociologiska begrepp som senare används för att analysera det insamlade datamaterialet. I 

fjärde kapitlet framhålls hermeneutiken vilken är metodverktyget för denna uppsats. Jag 

beskriver även tillvägagångssättet i insamlandet av datamaterialet. Min förförståelse beskrivs 

för att jag sedan ska kunna använda mig av denna.  

I det femte kapitlet presenteras resultat och analys av det jag kom fram till. Jag beskriver två 

steg av tolkningar, där resultaten sammanställs i centrala teman. I det sjätte kapitlet sker en 

återkoppling från min uppsats till tidigare forskning och teori. I det sjunde kapitlet presenteras 

en slutdiskussion där jag reflekterar över denna uppsats och även granskar den kritiskt. 

2. TIDIGARE FORSKNING  

Tidigare forskning om ungdomar med utländsk bakgrund och deras möjligheter på 

arbetsmarknaden återfinns framförallt i kvantitativa studier. Den kvantitativa forskningen är 

baserad på ett större datamaterial och är därmed mer generell och övergripande. De 

kvalitativa studierna som här redovisas är mer avgränsade och är baserade på intervjuer samt 

fältstudier. En del studier gör en åtskillnad på ungdomar med utländsk bakgrund och tar 

hänsyn till faktorer som socioekonomisk position, livsvillkor, etnicitet samt ålder vid 

migration. Andra studier behandlar dessa ungdomar som en homogen grupp oavsett sådana 

faktorer. Valet av följande forskning är till att visa att de ovanstående fyra faktorer som jag tar 

upp här är betydelsefulla. Nu vill jag gå ett steg vidare och undersöka hur ungdomar som jag 

har intervjuat upplever det att vara arbetslösa, och hur arbetslösheten påverkar deras identitet 

och livsvillkor, samt hur påverkar det sociala nätverket deras sökande efter ett arbete. 

Samtidigt vill jag undersöka hur de hanterar arbetslösheten ur de ovanstående fyra aspekterna.  

Alireza Behtouis (2006: 30) avhandling handlar om analys av situationen för ungdomar med 

utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden. Studien visar vilken stor roll socialt 

kapital och socialt nätverk har för arbetsmarknadsetableringen. Resultatet av Behtouis studie 

visar att ungdomar med utländsk bakgrund har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden på 

grund av det svaga sociala kapitalet. 
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Behtouis avhandling består av tre empiriska undersökningar som tar reda på vilken effekt 

socialt kapital har för individernas arbetsmarknadsutfall. Den första delen handlar om vilka 

personliga egenskaper, till exempel utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar 

eller försvårar tillgången till socialt kapital. Här betraktas den utdelning som socialt kapital 

skapar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. Den andra delen 

analyserar vilken betydelse en stigmatiserad social identitet hos somliga invandrade har för 

tillgången till socialt kapital, och i vilken grad socialt kapital påverkar deras 

arbetsmarknadsutfall. Resultatet av de empiriska undersökningarna förklarar att invandrare 

och deras barn har mindre tillgång till socialt kapital och därför svagare arbetsmarknadsutfall. 

Behtoui, har använt teorier om stigma som visar att majoritetsbefolkningens värdering av 

människor påverkas om de är födda i ”fattiga” eller ”rika” länder. I hans studie är det tydligt 

att födelseorten påverkar vilken typ av jobb dessa personer får, särskilt för utomeuropeiska 

invandrare, även om utbildningen är densamma. 

Behtoui visade i en tidigare studie från 2004 att beroende på ungdomars bakgrund, skiljer sig 

möjligheterna åt på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med studien var att undersöka hur 

det har gått för ungdomar med utländsk bakgrund samt för de som är födda i Sverige men har 

utländska föräldrar på den svenska arbetsmarknaden. För att pröva några hypoteser i sin 

studie har han gjort jämförelser mellan ungdomar som har olika bakgrund En hypotes i 

studien var att ungdomar med samma utbildning kunde förväntas ha samma sannolikhetsgrad 

att bli anställda och ha lika mycket årsinkomst. Den andra hypotesen var att den grupp som 

inte är födda i Sverige men anlände till Sverige före skolstart har det svårare att få ett arbete 

jämfört med den grupp som är födda i Sverige men har två utrikesfödda föräldrar. Om hur 

länge föräldrarna har bott i Sverige är av vikt för att komma åt det svenska sociala kapitalet 

och överlåta det till sina barn, har utrikesfödda som invandrade till Sverige före skolstart ett 

underläge i jämförelse med dem som är födda i Sverige men har två utrikesfödda föräldrar. 

Den tredje hypotesen var att ungdomar med utländsk bakgrund har det svårare att få ett 

arbete. Det fjärde antagandet var att sociala nätverk är till stor nytta för att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden. Den femte hypotesen var att det är lättare för de ungdomar vars 

pappa är född i Sverige och mamman är utrikesfödd att få ett arbete jämfört med om det är 

tvärtom. Detta byggdes på antagandet att män som är födda i Sverige i större utsträckning har 

en högre ställning på den svenska arbetsmarknaden.  
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Sammanfattningsvis kunde det konstateras att chanserna för att få ett arbete är bättre ju 

tidigare en person har anlänt till Sverige. Det förklarades genom en ökad vetskap i det 

svenska språket, längre etableringstid och större socialt nätverk. Skillnader i tillträdet på 

arbetsmarknaden gäller inte bara ålder och hur länge de befunnit sig i Sverige utan även 

nationaliteten. Socioekonomiska positioner reproduceras mellan generationer men även etnisk 

diskriminering som följer invandrargrupper över generationerna. Det empiriska resultatet 

visar att ungdomar som är födda i Sverige men med utlandsfödda föräldrar får tillgång till 

deras sociala nätverk vilket sannolikt får en betydande effekt på arbetsmarknaden oavsett 

deras humankapital så som utbildning, kompetenser och andra färdigheter. Behtoui använde 

sig av den franska sociologen Pierre Bourdieus förklaring av socialt kapital och menade att 

socialt kapital ligger inbäddat i vårt sociala nätverk och bedöms olika beroende på tid och 

plats (Behtoui, 2004). 

En del amerikansk forskning (bl.a. Tonry, 1997; Mears, 2001) menar att eftersom invandrare 

vill göra rätt för sig och få ett bättre liv än de haft i sitt hemland så följer det nya landets lagar 

och normer ytterst noga, men trots detta erfar de många svårigheter på grund av den 

stereotypa bilden som samhället och arbetsgivaren har om dem I Nordeuropa, där 

invandringen har varit mer omfattande och pågått under längre tid är det vanligt att invandrare 

är långtidsarbetslösa, situationen är svårast för icke-europeiska invandrare. I en belgisk 

rapport (Heeringen, Vanderplasschen, 1999) beskrivs arbetsmarknaden vara etniskt 

stratifierad av bl.a. institutionella regler, ojämlika löner, segmentering av arbetsmarknaden 

och diskriminering på olika samhällsnivåer. Catarina Lundqvist (2010: 287) förklarar i sin 

studie att den etniska bakgrunden dominerar över genus och ålderns betydelse. 

En viktig anledning till den omfattande arbetslösheten bland ungdomar med utländsk 

bakgrund är att många har en låg utbildningsnivå, som bl.a. kan relateras till ojämlika chanser 

att delta i utbildningssystemet. Emellertid visar erfarenheter från Spanien (Espluga, Baltierrez 

& Lemkow, 1999) att unga invandrare med bättre utbildning och yrkeskvalifikationer många 

gånger har svårare att få arbete än de som har låga yrkeskvalifikationer, bland annat för att de 

förstnämnda söker arbete i relation till sin högre utbildningsnivå  

En studie utförd av författarna Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin och Curt Hagquist (1996) ger 

en översikt om ungdomsarbetslöshetens innerbörd och konsekvenser utifrån en internationell 

och svensk arbetslöshetsforskning. Författarna poängterar att det finns flera skäl till att 

uppmärksamma och problematisera ungdomsarbetslösheten. Allt fler ungdomar är idag 

arbetslösa under längre perioder och deras möjlighet minskar att ta sig in på arbetsmarknaden 
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(Ibid:11). Många ungdomar som drabbas av arbetslösheten befinner sig i en övergångsperiod 

mellan barndom och vuxenliv menar Rantakeisu. Konsekvenserna leder till att allt fler 

ungdomar som är arbetslösa känner nedstämdhet och utanförskap, vilket påverkar deras 

identitet på ett negativt sätt. Vid långvarig arbetslöshet känner man också att man blir ensam 

och isolerad, samt att man tappar intresset och successivt slutar planera inför framtiden. 

Arbetslösheten är inte ett bekymmer endast för individen utan för hela samhället i sig (ibid). 

I en studie utförd av Susanne Ewert, Marianne Liedholm och Göran Lindberg (2006) vid 

Lunds universitet beskrevs ett antal olika integrationsprojekt, för att klarlägga vilka 

konsekvenser långvarigt utanförskap har. Identitetsförlust och mindervärdes känslor var en 

aspekt av denna problematik. Syftet med studien var att förmedla kunskaper om 

integrationsprocessens problematik, och förklara vilka koncept som varit framgångsrika 

respektive mindre framgångsrika. Definitionen av integration i studien var att göra fler 

invandrare delaktiga i det svenska samhället vilket består av exempelvis att hjälpa arbetslösa 

invandrare ut i arbetslivet, öka kunskaperna om det svenska språket och samhället, rösta i 

politiska val och så vidare (Ewert m.fl., 2006:3). Målet med storstadssatsningen var även att 

integrationen i samhället eftersträvar ett mångkulturellt samhälle, i det avseendet att olika 

etniska och kulturella grupper ska leva jämställt utan diskriminering i samhället (Ibid:16). 

I studien kunde forskarna dra generella slutsatser om framgångsrika metoder för att lyckas 

med integration. Detta efter en utvärdering av olika projekt som utfördes inom den svenska 

regeringens storstadssatsning. Det är av stort betydelse att det finns öppna 

kommunikationskanaler där information kan spridas åt båda håll. För att detta ska förverkligas 

krävs det en grundläggande tillit bland deltagarna och på det personliga planet.Författarna 

visade i sin studie att genom ett långvarigt utanförskap, där hopp ständigt släcks, så 

småningom leder till modlöshet och likgiltighet (Ibid:3). Ett nätverk kan vara starkt, svagt 

eller frånvarande. I studien påvisades att ur integrationssynpunkt eftertraktas svaga sociala 

nätverk då de främjar kontakter, information och tjänster i större utsträckning än vad de starka 

sociala nätverken gör (Ibid:9).  

Studiens slutsats var att det inte bara finns en uppdelning mellan inrikesfödda svenskar och 

invandrare utan även utifrån religion, etnisk tillhörighet och släkt. I den svenska 

invandrarpolitiken eftersträvas multikulturell ideologi där olika etniska och kulturella grupper 

ska kunna leva tillsammans med sin ursprungliga identitet utan att bli diskriminerad. Det som 

utgör hinder i denna ideologi är vad forskarna kallar för strukturell diskriminering. Det 
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inrymmer exempelvis att det svenska språket utgör en självklar norm på arbetsmarknaden 

men även i form av kontaktnät och ”tyst” kunskap om vad som anses vara det rätta beteendet 

(Ibid:16). 

Wuokko Knocke (2000) har i en studie undersökt hur ungdomar med utländsk bakgrund 

förbereder sig för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Studien undersökte även 

ungdomarnas välplanerade val för att förverkliga sina mål angående den yrkesmässiga 

framtiden.  

Resultatet visade att etnisk diskriminering existerar på den svenska arbetsmarknaden och att 

ungdomar med utländsk bakgrund hade det svårare jämförd med andra ungdomar att få ett 

arbete. Studien visade även att det finns en risk att bortsorteras i urvalsprocessen på grund av 

förutfattade tankar om individens etniska tillhörighet. Att se ut annorlunda utseendemässigt 

skapar ett bekymmer för att bli negativt värderad. Utseendeskillnaderna ledde till känslor av 

att dessa ungdomar alltid kommer att se olika ut och att de ständigt skulle upplevas som icke-

svenskar. Trots att många av de anstränger sig till det yttersta med det svenska språket och 

kulturen skulle de aldrig bli ”riktiga svenskar”. Många såg sin mörka hud eller svarta hårfärg 

som ett permanent hinder på arbetsmarknaden. Knocke betonade dock att det inte är alla 

arbetsgivare som diskriminerar och alla utsätts inte för diskriminering. Däremot är det 

förekomsten av de diskriminerade mekanismerna som upptogs i studien detta påpekade en 

över- och underordning med etniska kännetecken, där föreställningen är att svenskhet är det 

normala och icke-svenskhet som det avvikande. Detta tyder på en misslyckad 

integrationspolitik. Resultatet visade att integrationen av invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden endast lyckas när det finns en mycket stor efterfrågan på arbetskraft och vid 

högkonjunkturer. Lågkonjunkturer leder till att invandrarna blir marginaliserade och 

segregerade (Ibid.). 

2.1 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 
Sammanfattningsviss kan man konstatera att utrikesfödda i större omfattning är arbetslösa än 

inrikesfödda., och att det finns en skillnad i chansen att få ett arbete beroende på hur länge 

invandrarna har bott i Sverige. Ungdomar som får tillgång till föräldrars sociala nätverk har 

förmodligen en betydande effekt för att få ett arbete oavsett deras kompetens och sociala 

grundförutsättningar. Tidigare forskning visar även att socialt och kulturellt kapital är av stor 

betydelse för att få ett arbete. Det sociala nätverket med familj, släkt och vänner är av stor 

betydelse. En av de ovannämnda studierna har handlat om en utvärdering av 



9   

integrationsprojekt för invandrare. Invandrarnas begränsade sociala nätverk kan leda till stora 

hinder vid rekrytering, då rekrytering i regel sker via familj, släkt och vänner, detta tyder på 

en faktor som är diskriminering. Ett utländskt namn kan även leda till vissa förutfattade 

meningar. Ytterligare forskning påpekar att det finns en risk att ungdomar med utländsk 

bakgrund sorteras bort på grund av arbetsgivares förutfattade meningar om deras utländsk 

bakgrund. 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP 
3.1 STIGMA 
Stigmateorin handlar om hur vissa individer eller grupper konstrueras som avvikare och 

underlägsna i förhållande till majoriteten. Teorin bygger på en föreställning om normalitet 

som verkar urskiljande och som utformar ”den avvikande”. Denna urskiljning stigmatiserar 

och stämplar avvikaren som annorlunda i förhållande till majoriteten.  

Enligt Erving Goffman kategoriseras och konstrueras avvikaren i sin interaktion med den 

sociala omgivningen. Under de sociala mötena skapas förväntningar och föreställningar om 

vad som är och inte är önskvärda egenskaper. Om det visar sig att en främling innehar en 

egenskap som ses som mindre önskvärd kan han bli utstött ur gemenskapen. Detta innebär en 

stämpling på individen som således stigmatiseras (Goffman, 2003). 

Bakgrunden till stämplingen av avvikaren kan variera. Tre olika typer av stigma brukar 

urskiljas. Den första beror på fysisk avvikelse t.ex. diverse kroppsliga missbildningar, och den 

andra är baserad psykisk avvikelse. Den tredje är baserad på en social avvikelse s.k. tribala 

stigman, som resulterar p.g.a. t.ex. ras, nationalitet och/eller religion (Ibid:13-14). Stigma kan 

även vara synligt eller osynligt. Individer med osynligt stigma behöver inte nödvändigtvis 

konfronteras med sin avvikelse i interaktion med andra, eftersom omgivningen för det mesta 

är ovetande om det osynliga stigmat. Men individer med synligt stigma kan inte dölja sitt 

stigma, således ökar möjligheten för konfrontationer. (Ibid). 

Stigmateorin får sin bemärkelse i studien då ungdomarna hade en uppfattning om att de hade 

blivit diskriminerade vid olika tillfällen när de har sökt arbete på grund av sin etnicitet. 

3.2 BOURDIEUS TEORI OM OLIKA KAPITAL OCH SOCIALA RUM  
Bourdieu använder sig av begreppet ”rum”. Rummet, det sociala rummet, eller rummet av 

sociala positioner som det även kallas, beskriver de olika positioner som en individ kan inta i 

samhället Bourdieu menar här att det är människans tillgång till ekonomiskt, socialt, 



10   

symboliskt och kulturellt kapital som avgör vilken position denne intar i det sociala rummet 

Människor med likartat kapital söker sig till liknande positioner och fält. Man kan också säga 

att det sociala rummet kan beskrivas som ett fält, där individer tvingas göra val och 

handlingar som skiljer sig åt beroende på var individen befinner sig i fältet. Detta bidrar 

därmed till att bevara strukturen i det sociala rummet. Ordningarna byggs upp av individens 

sociala bakgrund och gör att individen kan inrikta sig på fältet. På ett omedvetet sätt vägleder 

ordningen individens val och handlingar (Bourdieu, 1999: 17-24, 97f, 118-121). 

Enligt Robert Putnam (2000:18) är begreppet social kapital ett länk mellan individer och dess 

sociala nätverk. Socialt kapital finns endast mellan de länkar som uppstår bland individer i en 

grupp. Bourdieu betraktar att socialt kapital inte är en naturlig skeende utan kan snarare ses ur 

ett investeringsstrategiskt synsätt (Bourdieu, 1986:250). Till skillnad från ekonomiskt eller 

kulturellt kapital, kan inte socialt kapital lagras i materiella resurser anser Alireza Behtoui. 

Det sociala kapital en person skaffar sig, ökar möjligheten för att delta i nya nätverk, där 

andra har liknande socialt kapital. 

Vidare tycker Bourdieu att en invandrare som flyttar till ett nytt samhälle, där han eller hon 

har andra erfarenheter eller kapital än majoriteten som bor där, måste förändra sig för att bli 

en accepterad medlem i det nya samhället. Därför spelar utbildning en stor roll för individens 

Att skapa nätverk och kontakter är väldigt viktig för individen för att möjligen kunna få en fot 

in på arbetsmarknaden. Det finns två rekryteringskanaler enligt arbetsmarknadsforskning, 

formella respektive informella kanaler som fungerar som ett tillvägagångssätt för 

arbetsgivaren att ansluta till sig den mest passande arbetsstyrkan till sin verksamhet. Formella 

kanaler kan bestå av Arbetsförmedling, arbetssökandeverksamheter, annonsering på Internet 

och i dagstidningar. Informella kanaler kan bestå av olika nätverk och kontakter såsom 

vänner, släkt och bekanta (Brune, 1993: 24‐25). 

Den informella sökkanalen spelar en stor roll både inom den privata och offentliga sektorn, 

det är oftast den som leder till jobb. Danilda (2006: 21) påpekar att cirka 60-85 procent av alla 

jobb skaffas informellt eller via kontakter. Enligt Danilda har ungdomar med utländsk 

bakgrund svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, främst p.g.a. hinder i sin sociala miljö och 

omgivning. En annan anledning till att ungdomar med utländsk bakgrund upplever hinder på 

arbetsmarknaden är att de inte har ett välförgrenat och starkt socialt nätverk som ungdomar 

med svensk bakgrund har (Behtoui, 2006). 
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3.3 KATEGORIELL OJÄMLIKHET  
Att ojämlikhet finns i alla samhällen är det utan tvekan, och Charles Tilly (2004) beskriver 

och försöker förklara med sin bok ”Beständig ojämlikhet” vad är det egentligen som gör att 

ojämlikheten uppstår i alla samhällen?  

Tilly påstår att det finns olika förklaringsmodeller till ojämlikhet exempelviss man/kvinna, 

svart/vitt, medborgare/utlänning. Varför man delar in dessa individer i kategorier beror på att 

detta sätt löser organisatoriska frågor och gör det lättare att få en sammanfattning av olika 

grupper. Motivet över att man delar in individerna i sådana grupper är att man på detta sätt 

gör förklaringar i olika sociala relationer. Vissa får tillgång till områden medan andra stängs 

ute. Tilly tar oss tillbaka i tiden och kopplar sin förklaring till Max Webers teori ”social 

slutenhet”, som gynnar de mäktiga i deras stävande att utestänga mindre mäktiga människor 

från de fulla fördelarna av gemensamma projekt (Ibid:17). 

Tillträdet till en viss organisation som använder sig av slutenheter är ett exempel. Nämligen 

makthavarna som leder organisationen kan använda sig av denna form av slutenhet och på så 

sätt kontrollera och hindra sådana som de inte anser som eftersträvansvärda. Sådana system 

där dessa människor mer eller mindre medvetet utestänger vissa skapar en viss slutenhet, en 

kontroll och utslagning av sådana som inte är eftertraktade. På så viss uppkommer en 

kategoriell ojämlikhet mellan olika grupper (Ibid:17-18). 

Människor uppfann kategoriell ojämlikhet för tusentals år sedan och har tillämpat den på ett 

stort urval av sociala situationer. De upprättar mer eller mindre avsiktligt, system av 

kategoriell ojämlikhet. Ty den kategoriella ojämlikheten har två olika orsaksmekanismer. 

Exploatering och möjlighetsansamling. Exploatering innebär ett läge där en grupp av 

makthavare äger kontroll över en värdefull resurs som kräver deltagande av andra. Dessa 

”andra” fyller en funktion då dessa används för att få ut det totala värdet av en resurs och på 

så sätt skapas värdet till dem som äger resursen alltså makthavarna. Samtidigt utestängs de 

andra från att få ut det totala värdet av resursen, de står alltså bara för skapandet av värdet inte 

deltagandet i fördelningen av denna. Man ska lägga märke till att denna mekanism intar en 

central plats i den marxistiska teorin (Ibid: 98-99).Möjlighetsansamling å andra sidan utgår 

inte från att, makthavarna, utnyttjar utomstående att delta i arbete med förbättrande av 

resursen utan verkar för en total utestängning av dem som inte är makthavare eller 

utomstående. Denna mekanism skapar således slutna grupperingar av förmånstagare och 

stänger ut andra. Det skapar ett läge av vinnare och förlorare. (Ibid:103) 
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De ovanstående två orsaksmekanismer för kategoriell ojämlikhet aktiverar i förläggningen en 

tredje och fjärde mekanism som vidmakthåller ojämlikhet i samhället. Den ena mekanismen 

är företeelsen efterlikning. Efterlikningen innebär att en person eller grupp ”lånar” sociala 

strukturer av en annan grupp. Man försöker härma och likna den grupp som man lånar från så 

mycket som möjligt. Då en grupp lånar en dominerande grupps sociala strukturer hjälper de 

på samma gång till att återskapa dessa i den egna gruppen och föra det vidare. (Ibid:107-108) 

Anpassningen hjälper inte på liknande sätt att skapa sådana sociala strukturer utan istället 

syftar denna på bindandet av rutiner. För det första skapar det rutiner för att göra den dagliga 

interaktionen enklare, för det andra så skapar det rutiner hos individen för att denna skall 

kunna hantera situationer med ojämlikhet, rutiner som individen omedvetet utför utan 

förberedelser. Detta görs för att göra läget och handlandet förutsägbart även om de är 

ojämlika. Man gör om och anpassar rutiner för att skapa bättre förutsättningar för sig själv och 

andra, något som då kan ge positiva effekter för individen då en riktig handlande gynnar de 

makthavande. (Ibid:108-110) 

 

3.4 SJÄLVIDENTITETER 
Anthony Giddens förklarar i boken Modernitet och självidentitet (1997) att framväxten av 

självidentitetsmekanismer förekommer och formas i det moderna samhället. Genom sin kraft 

och dynamik skiljer sig det moderna institutioner från alla föregående former av traditionell 

social ordning. Den nutida moderna världen, präglas av osäkerhet. Här befinner sig individer 

mitt i förvirrande tillstånd, full av möjligheter och alternativ, vilket gör att individer måste 

inta en reflexiv inställning för att kunna skapa sitt själv. Genom att individerna skapar sin 

självidentitet bidrar de till att skapa de sociala påverkningarna, som är globala till sina 

konsekvenser. 

Enligt Giddens (1997:68) självidentiteten är självet så som det reflexivt uppfattas av individen 

mot bakgrund av dennes egen biografi. Att vara en ”person” handlar inte enbart om att vara en 

reflexiv aktör, utan även att ha en uppfattning om vad en person är, både i förhållande till sig 

själv och till andra. 

 Giddens menar att betydelsefulla övergångar i en individs liv, såsom från ungdom till 

vuxenlivet, kräver en psykisk omorganisering. Under modernitetens villkor måste det 

förändrade självet utforskas och konstrueras som en del av ett reflexivt förlopp. Detta inträffar 

genom att koppla ihop personliga och sociala förändringar (Giddens, 1997:45).  
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Högmoderniteten sträcker sig inte bara långt bortom individuella aktiviteter och personliga 

engagemang, utan tränger den också in i det innersta av självidentiteten och de personliga 

känslorna. De sociala omständigheterna kan inte endast betraktas som en yttre miljö till det 

personliga och är inte avskilda från det personliga livet. Modernitetens sociala villkor som 

påtvingar individerna att ”hitta sig själv” är en process bestående av aktiv intervention och 

förändring (Ibid:21). 

Eftersom den högmoderna världens levnadsvillkor kännetecknas av osäkerhet och många 

valmöjligheter får begreppet tillit en särskild betydelse för personlighetens utveckling. Tillit 

är direkt kopplad till formningen av ontologisk trygghet, det vill säga att individen har en 

känsla av att det finns ett sammanhang och ordning i dennes verklighet. Tillit har även en 

fundamental betydelse för den ”skyddshinna” som omgärdar självet när det kommer i kontakt 

med den vardagliga verkligheten (Ibid:11). 

Tillit är i sig i till själva sin natur, en viss mening kreativ, eftersom den inrymmer ett 

engagemang in i det okända eller en utmaning mot ödet, vilket medför att man är redo att 

möta nya erfarenheter. Tillit innebär även att individen (omedvetet eller på andra sätt) 

konfronteras med möjligheten av förluster. Rädsla för förlust genererar kraftansträngningar 

(Ibid:54f). 

Tillit har en slutgiltig betydelse för sambandet mellan dagliga rutiner och normala 

uppföranden. I vardagliga situationer kommer tilliten till uttryck genom att man sätter en 

parentes om händelser eller problem som i vissa fall skulle kunna framkalla bekymmer 

(Ibid:153.) 

Att det finns ett stort antal valmöjligheter i det moderna samhället, betyder inte att alla val är 

öppna för alla individer. Det betyder inte heller att alla människor fattar sina beslut i full 

vetskap om raden av tänkbara alternativ (Ibid:102). 

Med livsstil menar Giddens en uppsättning rutiniserade praktiker som individen följer och 

inbegriper val mellan en mängd olika möjligheter som ger en materiell inramning till en 

speciell skildring om självidentiteten. De rutiner som man följer är reflexivt öppna för 

förändringar, detta eftersom självidentiteten har en lättrörlig karaktär. Varje beslut och alla val 

som individen fattar, medverkar dennes rutiner, som inte bara handlar om hur man ska handla, 

utan även vem man vill vara. Livsstilen har alltså en viktig del i självidentiteten, dess 

skapande och återskapande (Ibid:101f). Livsstil kan låta lite vardagligt, eftersom det så ofta 

förknippas med ytligt konsumism- livsstilar såsom de presenteras i veckopress eller reklam. 

Man skulle tro att det bara referera till en mer välbeställda grupperna eller klasserna. De 

fattiga är mer eller mindre utestängda från livsstilsval. Detta är delvis sant Men livsstil är 
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något betydligt mer fundamentalt. Under hög modernitetens villkor följer man inte bara 

livsstilar utan tvingas i grunden göra det. Man har inget annat val än att välja. Detta gör att 

livsstils val blir allt viktigare vid konstitueringen av självidentiteten. Moderniteten i sig skapar 

skillnader, uteslutning och marginalisering. Därmed kan möjligheterna att göra livsstilsval 

variera, ojämlikheter som till exempel klass och etnisk tillhörighet kan delvis definieras 

utifrån olika möjligheter till självförverkligande och tillägnelse (Ibid:13f). 

 

3.5 SAMMANFATTNING AV TEORIER 
I denna uppsats utgår jag från fyra teoretiska referensramar. Varje teori fokuserar på olika 

områden, men tillsammans kan de förmedla en mer komplett bild, en helhetsförståelse för 

arbetslösheten bland ungdomar med utländsk bakgrund. 

Jag har i min studie gjort en så kallad teoritriangulering, som innebär att jag har använt mig av 

fyra olika teoretiska perspektiv i tolkningen av mitt material (Larsson 2005). Detta har gett 

mig olika infallsvinklar på det insamlade materialet. Anledningen till valet av flera teorier är 

att jag har fyra frågeställningar som skiljer sig ganska tydligt åt. 

Den första frågeställningen handlar om upplevelsen av att vara arbetslös. Den syftar främst till 

hur dessa ungdomar upplever och blir påverkade av denna period. Den andra frågeställningen, 

handlar om hur dessa ungdomars identitet och livsvillkor blir påverkade av arbetslösheten. 

Den tredje frågan handlar om dessa ungdomars föräldrars etablering i arbetsmarknad och 

samhället och vilken påverkan har det på ungdomarnas lycka i att få ett jobb. Slutligen 

handlar den fjärde frågan om det sociala nätverket som dessa ungdomar har och hur kan detta 

hjälpa dem att hitta ett jobb. Jag tyckte inte att en och samma teori kunde hjälpa mig att svara 

på dessa frågor, som är relativt olika, därför valde jag att använda mig av för det första: 

Goffmans teori som handlar om stigma, för att med hjälp av det kunna hitta svaren till frågan 

om upplevelsen av att vara en arbetslös ungdom med utländsk bakgrund. 

Sedan använde jag mig av Giddens teori som handlar om självidentitet och livsvillkor i det 

moderna samhället. Jag tyckte att den var viktig för att se på arbetslöshetens påverkan på 

ungdomarnas identitet, vilket resulterar i att se på sig själva som mindre dugliga individer i 

samhället, och att deras kunskap som de har skaffat sig genom utbildningen tros inte räcka till 

att få det arbete de har drömt om i hela sitt liv och förberett sig för. Samtidigt kan teorin 

hjälpa mig att förklara hur arbetslösheten begränsar dessa ungdomars livsvillkor. 
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Tillys teori om kategoriell ojämlikhet är användbar för att förklara både föräldrarnas och 

ungdomarnas begränsade etablering på både arbetsmarknaden och i samhället. 

Den fjärde teorin jag valde är Bourdieus teorier om olika kapital. Jag ansåg det skulle vara 

användbar att utgå ifrån då jag ville ha svar på hur sociala nätverket kan vara till hjälp för att 

få ett arbete. En återkoppling till min uppsats utifrån detta resonemang är att ungdomarnas 

uppväxtförhållanden och föräldrarnas sociala position ger dem olika förutsättningar för att få 

ett arbete. Föräldrarnas ägande eller avsaknad av olika slags kapital har en avgörande mening 

för ungdomars möjligheter att få ett arbete. 

4. METOD 

I detta avsnitt presenteras det kvalitativa tillvägagångssättet samt motivering till den valda 

metoden. Därefter presenteras hermeneutiken som undersökningsansats för att tolka och förstå 

det insamlade datamaterialet. 

Kvantitativ metod bör användas om syftet är att säga något om en urvalsgrupp och göra 

tvärsnitt av det undersökta fenomenet, för att möjliggöra betydelsefulla jämförelser och 

klargöra vilken omfattning ett fenomen har (Holme & Solvang, 1997: 77). I och med det var 

kvantitativ metod inte lämplig till min uppsats då den inte ger möjlighet att ge respondenterna 

utrymme att uttrycka sina egna erfarenheter och tankar. Utifrån min frågeställning har jag valt 

att använda mig av kvalitativ metod för att uppnå uppsatsens syfte. Uppsatsens syfte var att 

undersöka vilka erfarenheter ungdomar med utländsk bakgrund har av att söka arbete. 

Kvalitativ metod var lämpligast då den visar en helhetsbild av det studerade problemområdet. 

Detta gav en ökad förståelse av den sociala process och kontext som det kan innebära för 

ungdomar med utländsk bakgrund av att söka arbete. (Ibid). 

Jag tycker att intervjuer är den mest anpassade metoden för min undersökning, därför att jag 

vill beskriva och försöka förstå respondenternas erfarenheter och upplevelser. Den kvalitativa 

synen riktar intresset mot personen och hur den tolkar sin verklighet och detta passar min 

frågeställning. Jag har valt att göra intervjuer, eftersom upplevelser och känslor bör komma 

från en förstahandskälla. Genom intervjuer kan jag ställa följdfrågor, lyssna aktivt och spela 

in allt respondenterna säger. Jag valde den semistrukturerade intervjun, där jag först har några 

standardiserade uppvärmningsfrågor liksom ålder, vilket land man kommer ifrån osv. och 

därefter fyra stycken huvudteman med tillhörande underfrågor så att jag som intervjuar kan 

frambringa en dialog med mina intervjupersoner. 
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För att förstå respondenternas upplevelser och känslor, har jag vid tolkningen använt mig av 

en hermeneutisk ansats. Detta perspektiv tar inte ställning eller fördömer, utan kan ge en 

djupare förståelse mellan människor och det är vad jag vill uppnå med denna frågeställning. 

Med andra ord tycker jag att den hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2009:226) varit 

aktuell då jag i samband med transkriberingen och tolkningen av intervjuerna försökt att 

förstå texten utifrån dess olika delar och helhet. Genom att tolka textens delar och helhet 

växelvis fick jag en utförligare förståelse av textens innehåll och de berättelser som skulle 

tolkas.  

4.1 URVAL  
Med tanke på studiens syfte och frågeställningar har urvalet fokuserats på arbetslösa 

ungdomar med utländsk bakgrund. I genomförandet av val av intervjupersoner användes 

snöbollsmetoden, vilket innebär att kontaktpersoner föreslog deltagare till intervjuerna som 

bedömdes vara lämpliga och villiga att berätta om sina upplevelser. För att få bästa 

urvalskvalitet som möjligt har jag valt att ha några respondenter som är födda här i Sverige, 

några som har flyttat hit som barn och andra som kom till Sverige som vuxna, alltså efter en 

avslutad akademisk utbildning i sitt land. Respondenterna som medverkar i studien är mellan 

20 och 30 år. Det är viktigt att respondenterna har kunskap om problemområdet som ska 

behandlas. Valet av respondenterna har därför gjorts beroende på hur länge de har varit 

arbetslösa samt att de har varit inskrivna i någon arbetssökandeverksamhet. Det insamlade 

datamaterialet kommer att bestå av sex intervjuer med arbetslösa ungdomar med utländsk 

bakgrund Syftet med att välja genomföra 6 intervjuer beror på att jag inte har mycket tid på 

mig samt att jag anser att 6 intervjuer skulle kunna ge en relativt klar bild av min 

frågeställning. 

För att det inte ska gå att koppla de olika respondenterna i studien har stor vikt lagts på 

konfidentialitetskravet och därför kommer alla respondenter att benämnas med fingerade 

namn. 

 

4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Empirin grundades på semistrukturerade intervjuer. Valet av semistandardiserade intervjuer 

beror till viss del på att jag ville kunna kontrollera och samtidigt inte låta intervjuguiden helt 

styra utan också vara lyhörd på att det kan dyka upp intressanta frågor som inträder utanför 

mina valda frågor i intervjuguiden. Samt för att vara flexibel och inte binda sig till den 

ordning jag har i intervjuguiden. Detta för att man ska kunna tolka och förstå respondenternas 
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erfarenheter på ett grundligare sätt genom att ha friheten att ställa relevanta följdfrågor 

(Bryman, 2004:301-302). 

Vid rekrytering av respondenter användes snöbollsmetoden, vilket innebär att kontaktpersoner 

föreslog deltagare till intervjuerna som ansågs vara lämpliga och villiga att berätta om sina 

upplevelser (Bryman, 2004). Sex ungdomar kom att visa intresse att delta i studien. För att 

komma i kontakt med respondenterna kom jag överens med Kontaktpersonerna att de skulle 

förmedla kontaktinformation till dem som skulle intervjuas, varefter jag personligen kontaktade 

dem per telefon för att kortfattat förklara syftet med undersökningen och bestämma tid och 

plats för intervjun. Därefter skickade jag ett informationsbrev via e-post till varje deltagare så 

att de skulle få en bättre uppfattning om studiens generella syfte. Inför varje förfrågan till 

deltagande i min uppsats informerades respondenterna om de etiska riktlinjerna. Samtliga 

respondenter var över 18 år gamla och gav sitt bokstavliga medgivande till att jag fick 

använda det insamlade datamaterialet till min uppsats. Konfidentialitetskravet innebar att jag 

har tagit bort respondenternas personuppgifter så de inte på något sätt ska kunna identifieras. 

Jag har även förvarat datamaterialet så att obehöriga inte äger tillträde till det. Respondenterna 

informerades även om samtyckekravet vilket innebär att de när som helst hade möjlighet att 

avbryta sitt deltagande. Informationskravet innebar att jag förklarade syftet med uppsatsen 

samt nyttjandekravet som innebar att allt material endast skulle användas i studiesyfte (Kvale, 

1997: 104-113). Vid mötet spelades intervjuerna in med en diktafon och transkriberades 

därefter bokstavligt. Detta för att det var en stor svårighet att hinna med att både skriva upp 

allt under intervjuns gång och att fånga respondenternas uttryck av erfarenheten. 

 

4.3 HERMENEUTIKEN  
I detta avsnitt presenteras hermeneutiken som ett metodverktyg för uppsatsen. I 

hermeneutiken utgår forskaren alltid utifrån deduktion som innebär att slutsatser dras ur teorin 

med ett rationellt perspektiv. Denna forskningsansats var viktig för att besvara mitt syfte då 

min avsikt var att beskriva respondenternas erfarenhet. Därmed var tolkningen nödvändig för 

att förstå respondenternas erfarenhet. Hermeneutiken utformades från början för tolkning eller 

förståelse av texter (Bryman, 2004: 370). Gadamer utvecklade hermeneutiken som filosofi 

med syfte att förstå människans vara och tillvaro. När man arbetar efter det hermeneutiska 

synsättet har förförståelsen stor betydelse. Förförståelsen ligger som grund för att man skall 

kunna gå från helhet till delat och pendla här i mellan. Denna pendling kallas den 

hermeneutiska cirkeln (Larsson, 2005). För att få fram helheten av totala berättelsen har jag 



18   

vid tolkningen använt mig av den hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2009:226) då 

jag i anknytning till transkriberingen och tolkningen av intervjuerna försökt att förstå texten 

utifrån dess delar och helhet. Genom att tolka textens delar och helhet växelvis fick jag en 

bättre förståelse av textens innehåll och de berättelser som skulle tolkas. 

Enligt Heidegger kan förståelsen inte utskiljas från vår existens, då existensen och förståelsen 

är underlaget för tolkandet och samarbetar alltid med varandra. Förståelsen är förknippad med 

såväl framtiden som den egentliga situationen. Helhet är ett centralt begrepp hos Heidegger 

och syftar inte bara till vår miljö utan även den helhet och förståelse som individen befinner 

sig i. Denna helhet beskrivs som vår ”värld”. Tolkningar uttrycks vanligtvis i språk och blir 

därmed ett sätt att förstå. Tolkningen leder vanligtvis till förklaringar om varför en viss sak 

hänger ihop (Ödman, 2005: 17-18).  

Vidare har jag i min tolkning valt att kombinera två hermeneutiska undersökningslinjer. Dels 

har jag utgått från ett slags tilltrons hermeneutik som har sin grund i en fenomenologisk 

ansats. Varefter har jag noga beaktat aktörens position, begrepp och subjektiva upplevelser i 

min rekonstruktion av berättarutsagorna i resultatsektionen. Dels har jag utgått från en 

misstankens hermeneutik, som åsyftar att man försöker att gå bortom aktörens berättelse i 

sökandet efter underliggande mening. Detta innebär att jag intagit en kritisk och reflekterande 

hållning till det som berättats och försökt att studera eventuell dolda/omedvetna dimensioner 

av dessa utsagor. Vid detta har jag bl.a. problematiserat respondenternas utsagor genom att 

ställa kritiska frågor, söka efter motsägelser och tolka tystnader (Josselson, 2004). 

4.4 ABDUKTIV ANSATS  
I undersökningen har jag använt en kombination av deduktion och induktion, en så kallad 

abduktiv ansats. Abduktiva metoden har även likheter med det hermeneutiska 

tillvägagångssättet. Enligt Alvesson & Sköldberg, (2008) skulle hermeneutiker beskriva 

abduktionen som en hermeneutisk spiral i och med att tolkning av fakta inträffar med en viss 

förförståelse. Undersökningen utgår ifrån de teorier jag har använt mig av, men tillåter 

samtidigt empirin forma eventuellt nya teoretiska slutsatser. Deduktion och induktion används 

alltså växlande i undersökningen, där resultatet tolkas genom både modellen och empirin. 

(Olsson & Sörensen, 2007). Den induktiva processen användes genom att intervjupersonerna 

med egna ord fick möjlighet att beskriva och berätta om sina upplevelser. Den deduktiva 

processen innebar att jag som undersökare till viss del lät min förförståelse samt teoretiska 

perspektiv styra undersökningen. Detta medförde att jag lät teorin styra en del av de frågor 
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som ställdes under intervjun samt den efterföljande tolkningen av empirin. I detta fall innebär 

abduktion således att det under forskningsprocessen skett en alternering mellan teori och 

empiri, varvid båda omtolkats i skenet av varandra. Under processens gång utvecklades dels 

empirin successivt, dels justerades även teorin. 

4.5 UPPSATSENS TROVÄRDIGHET 
En stor utmaning med kvalitativ forskning är validiteten,. Det syftar på studiens giltighet 

d.v.s. om studien undersöker det den avser att undersöka (Bryman, 2001: 88)  

Validiteten kan delas in i tre olika kategorier, intern, extern och bergeppsvaliditet. Intern 

validitet handlar om själva projektet och den direkta koppling som finns mellan teori och 

empiri. Extern validitet handlar om resultatet är generaliserbart. Begreppsvaliditet handlar 

oftast om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses 

beteckna. Med denna studie strävar jag efter en hög validitet som möjligt, vilket jag anser att 

jag har uppnått då jag kan tolka och granska respondenternas uppfattning av den rådande 

situationen. För forskningens tillförlitighet är detta av avgörande betydelse. 

Reliabilitet eller tillförlitlighet som det kallas rör frågan om ifall resultatet från en granskning 

blir detsamma om granskningen genomförs på nytt (Bryman, 2001: 43). Reliabilitet anknyter 

till forskningsresultatets struktur och frågor som ställdes under intervjuerna (Kvale, 1997: 

213).  Vidare anser Kvale att en bra reliabilitet kan kopplas samman med hur pass bra 

intervjuaren är förberedd. Eftersom jag har använt mig av intervjuer som metod i mina 

tidigare studier anser jag att jag var väl förberedd då jag genomförde intervjuerna med 

respondenterna. Ytterligare aspekter på god reliabilitet i studien är att respondenterna fritt fick 

komma till tals om deras situation som arbetslösa.  I semistrukturerade intervjuer är 

reliabiliteten dock inte lika avgörande då frågornas formulering och ordningsföljd kan variera 

vilket gjorde att respondenterna antagligen tolkade mina frågor olika. Reliabiliteten kan ökas 

genom ledande frågor och kan vara bra för validiteten, men betydelsen av en öppen metod 

kan då förloras. Utifrån uppsatsens syfte försökte jag i intervjumallen formulera passande 

frågor och teman att diskutera med respondenterna. För att validiteten skulle bli god styrde 

uppsatsens syfte valet av metod, då validiteten är beroende av forskningsmetoden. En risk 

med kvalitativ metod är att jag som skrivit denna uppsats kan påverka resultatet då jag var 

delaktig under processens gång. Kunskapen som jag har nått genom denna uppsats har 

utvecklats genom dialogen med respondenterna, där jag var med och skapade kunskapen vid 

intervjutillfället. För att denna kunskap skulle bli tillförlitlig har jag under 
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forskningsprocessens kontrollerat tolkningarna och ifrågasatt kopplingarna till teori och 

tidigare forskning.  

Det tredje kriteriet i bedömandet av ett forsningsprojekt efter validitet och reliabilitet är 

generaliserbarhet, vilket innebär möjligheter att föra över resultat från exempelvis en studerad 

grupp till en annan. Mitt syfte var inte att generalisera uppsatsens resultat till en större 

population, utan syftet var att nå en djupare kunskap om respondenternas subjektiva 

erfarenheter av att söka ett arbete (Ibid: 213ff). 

4.6 INTERVJU DESIGN 
För att få en heltäckande beskrivning av respondenternas upplevelse och erfarenhet har jag 

använt mig av en tematisk semistrukturerad intervjuguide (Aspers, 2007:137). Denna 

intervjuform består ofta av öppna frågor, varvid respondenterna uppmuntras att med egna ord 

formulera sådana erfarenheter och attityder som är relevanta för problemställningen. Fördelen 

med semistrukturerade intervjuer är att respondenterna inte tvingas in i ett bestämt tankesätt, 

utan får möjligheten att fritt uttrycka sina åsikter. Intervjuguiden utformades efter olika 

teman, under vilka mer konkreta frågor ställdes. Guiden delades in i följande teman: 

 Tema 1: Arbetssituationen i Sverige 

 Tema 2: Bemötande på arbetsmarknadens  

 Tema 3: Personliga uppfattningar kring arbetssituationen 

Eftersom temana och de medföljande frågorna utformades utifrån min förförståelse och teori 

strukturerades det insamlade materialet på en tidig fas. Detta orsakade till att jag kunde se till 

att samtliga respondenter gav mig information inom de områden som studien omfattar, vilket i 

sin tur ökar studiens interna validitet. Respondenterna fick även möjlighet att under intervjun 

prata fritt kring de ämnen som frågorna täckte. Deras åsikter och upplevelser fick alltså ett 

stort utrymme, vilket är en av styrkorna i kvalitativa studier. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisar jag resultaten och analysen av undersökningen. Jag valde att integrera 

resultat och analys för att underlätta för läsaren att få en bättre inblick i hur min 

meningstolkning är sammankopplad med empirin. Under varje tema redovisas de citat som 

bäst klarlägger frågeställningen. Om svaren skiljer sig åt exemplifieras ännu mera citat för att 
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belysa vidden i respondenternas åsikter. De tre valda huvudtemana täcker vardera, i tur och 

ordning, de frågeställningar jag ställde i inledningen av studien. 

5.1 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 
I detta avsnitt sker en kort presentation av de sex respondenterna som medverkar i studien. 

Jag har valt att ge de fingerande namn på grund av de etiska principerna, deras ålder och 

nationalitet är däremot riktiga och de presenteras i den ordning som jag har utfört intervjuerna 

i. 

Azad, 28  

Kommer från Kurdistan i Irak, har bott i Sverige i 3 år. Han har slutfört sin akademiska 

utbildning som fotograf och kameraman i Irak innan han kom till Sverige. Han har i 

utbildningsnivå klarat SFI (svenska för invandrare) på D-nivå, just nu studerar han på 

kommunal vuxenutbildning. Han är gift och bor med sin fru som är också studerande på 

kommunal vuxenutbildning. 

Ciya27  

Kommer från Kurdistan i Irak, har bott i Sverige i snart 24 år. Hon har akademisk utbildning 

Hon har slutfört sin master examen våren 09. Hon bor med sina föräldrar. Båda hennes 

föräldrar har arbetat i några år. Just nu är fadern pensionär och modern är sjukskriven. 

Ayad 25  

Kommer från Kurdistan i Irak, har bott i Sverige i 13 år. Han har akademisk utbildning som 

flygingenjör och master examen inom maskin teknik Han har slutfört sin master examen 

hösten 09. Han bor med sin mamma och 2 systrar. Föräldrarna är skilda. Båda föräldrarna är 

sjukskrivna. 

Amra, 24  

Kommer från Bosnien, har bott i Sverige i 15 år. Hon har akademisk utbildning inom 

kriminologi. Hon har slutfört sin utbildning hösten 09. Hon bor med sin pojkvän. Hennes mor 

är sjukskriven och hennas far är död. 

Shilan, 26 

Kommer från Kurdistan i Irak, är född i Sverige. från lärarhögskolan. Hon är gift och bor 

tillsammans med sin man. Hennes mor är hemmafru och hennes far är bussförare i SL. 
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Maria, 24  

Maria är syrian, är född i Sverige. Hon har akademisk utbildning inom journalistik och 

sociologi. Hon har avslutat sin utbildning för ca ett år sedan. Hon bor hemma med sina 

föräldrar och syskon. Både fadern och modern arbetar. 

 

5.2 ARBETSSITUATIONEN I SVERIGE 

Utbildning 

Samtliga respondenter tycker att utbildning har stor betydelse, därför har alla skaffat sig minst 

en högskoleutbildning, och några av dem har t.o.m. masterexamen.  

När det gäller föräldrarnas yrke så finns det flera exempel på att de arbetar inom 

yrkeskategorier där det inte krävs högre utbildning, såsom skolassistent, lastbilschaufför inom 

vård eller industrin. Föräldrarna har också i flera fall varit sjukskrivna under perioder och 

slutligen blivit sjukpensionärer. Av föräldrarnas låga utbildning har ungdomarna lärt sig hur 

svårt det kan vara när man söker jobb utan att ha en högre utbildning. Shilan kommenterar 

som nedan: 

Om mina föräldrar hade en hög utbildning så skulle vi ha haft mycket bättre liv när vi var små. 

Visst har de ansträngt sig att fixa det mesta av det jag och mina syskon önskat oss, men det var 

på bekostnad av andra saker som de själva avstod ifrån, eftersom deras inkomst inte var så hög 

på grund av deras lägre utbildning. Och när de någon gång blev av med jobbet kände vi hur svårt 

var det att hitta ett annat jobb på grund av att de inte hade någon högre utbildning. Därför har 

både jag och mina syskon lärt oss att nyckeln till en bra ekonomi i framtiden är en högre 

utbildning. 

Tidigare arbetslivserfarenhet 

Respondenterna utsätts för en dubbelutmaning då de sällan ges chansen att få ett arbete. 

Denna utmaning omfattar brist på tidigare arbetslivserfarenhet på grund av deras unga ålder 

men även ett svagare socialt nätverk förutom deras familj och släkt. Detta kan bli en negativ 

spiral då de inte ges möjlighet att skaffa sig den arbetslivserfarenhet som krävs av 

arbetsgivaren för att få ett arbete. Två av respondenterna (Maria och Shilan) är födda här i 

Sverige, en (Azad)som bott i Sverige i 3 år, och resten har varit här sedan barndomen.  

Jag tycker att min ålder är det största hinder i mitt jobbsökandet, för de flesta som jobbar i det 

bransch jag har utbildat mig i är betydligt mycket äldre än jag, samtidigt har jag utbildat mig i en 

hel annan bransch än det mina föräldrar och mina syskon jobbar inom, så deras nätverk är 
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mycket svag i den bransch jag söker jobb i därför tycker jag att det är dubbelt så svårt för mig att 

söka jobb än de flesta andra ungdomar (Maria). 

Samtliga har haft sommarjobb vid flera tillfällen under studietiden förutom den som varit här 

kortast tid och han kommenterar som nedan: 

Ingen vill ge mig chansen att komma in i arbetsmarknaden, inte ens som praktikant. Jag har 

t.o.m. försökt att jobba utan lön bara för att praktisera mitt språk och få lite arbetslivserfarenhet 

men har inte lyckats med det heller (Azad). 

Dagens lågkonjunktur påverkar ungdomarnas möjlighet att få ett arbete ännu mera då det 

finns övertaligt med kvalificerad arbetskraft som innehar mycket erfarenhet. Amra uttrycker 

en stor hopplöshet att som ung med utländsk bakgrund, utan ett bra språk och erfarenheter, 

någonsin få möjligheten att få ett arbete, och säger: 

Det känns jätte tråkigt när man ringer en arbetsgivare efter ett tag efter att man har sökt ett jobb 

hos dem för att höra om lite information om det sökta jobbet och hur långt är det kvar tills man 

får något svar då säger de att för denna tjänst har t.ex. 80 personer sökt, då förstår man direkt att 

bland dem är det minst 20 stycken som har bättre kvalifikationer än jag, och då blir man deppat 

för då vet man redan svaret att man inte får chansen att få det jobbet , och detta händer mycket 

oftare nu när det är lågkonjunktur. (Amra). 

Samtliga respondenter är positiva till bemanningsföretagen som tillhör den formella kanalen, 

men tyvärr även där får de hinder för möjligheten att få jobb. Så fort de hittar en matchande 

jobb till sina klassifikationer blir de tillfrågat om de har några års erfarenhet  

Bemanningsföretagen hjälper en genom ett skicka hem (via e-post) de jobb som matchar ens 

kvalifikationer, på så sätt tycker jag att de både hjälper och underlättar jobbsökningen (Ayad). 

 

5.2.1 ANALYS TILL TEMA 1 
Samtliga av mina respondenter har en högskoleutbildning, En av dem har gjort det i sitt 

hemland och resten här i Sverige. Detta innebär att de nu tycker att de redan har tillräckligt 

med kunskap för att kunna få ett jobb. Detta kan man jämföra med vad Giddens menar med 

“kompetent aktör”. Problemet för respondenten (Azad) som hade utbildning från sitt hemland 

är att han nu måste “tolka” sin utbildning som kompetenta aktörer till det svenska samhället 

eller till den svenska arbetsmarknaden. Här i Sverige ställs det helt nya krav för sådana 

aktörer medens man i hemlandet hade förståelse för alla nya kunskapsmiljöer som skapades. 

Som jag tidigare har nämnt här ovan visar det sig att han har kunnat anpassa sig efter den 

svenska arbetsmarknaden. Dessa personer (respondenterna) har nu förstått att genom att 
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ständigt vara ”på hugget” ökar chansen till att bli en kompetent aktör i det moderna samhället 

och att utbildning sker kontinuerligt. 

Samtliga respondenter tycker att brist på arbetslivserfarenhet är ett stort hinder i deras 

jobbsökandet och detta kan underlättas genom det sociala nätverk som Bourdieu talar om. 

Respondenterna tycker att med hjälp av det sociala nätverket kan man skaffa jobb via 

kontakter och denna sökmetod kallas för det informella arbetssökandet, då man söker arbete 

via vänner, kontakter och bekanta. Även Bolinder (2005) belyser att denna sökmetod är 

väldigt vanlig bland yngre då de är mer arbetsmotiverade, saknar arbetslivs erfarenhet, samt i 

behov av bättre ekonomi. 

5.3 BEMÖTANDE PÅ ARBETSMARKNADEN 

Språk 

Mitt resultat visar att ungdomarna har alla en tydlig uppfattning om att lägga stor vikt på att 

ha goda språkkunskaper. Det finns en stark kännedom att språkkunskapen på många 

arbetsplatser måste vara god för att kunna kommunicera. Många arbetsgivare kräver goda 

kunskaper i tal och skrift i det svenska språket. En respondent säger: 

Jag har lagt märke till att det är t.ex bara på AF, Försäkringskassan, Migrationsverket och 

Flygplatserna man ser skyltar eller information på andra språk t.ex. engelska och ingen annan 

stans ser man någonting på något annat språk än svenska. Detta leder till att det svenska språket 

blir en jätte viktig faktor i jobbsökandet (Azad). 

Gemensamt tycker alla respondenter att goda språkkunskaper i svenska är en av den viktigaste 

kompetensen för att få ett arbete. Ett tydligt mönster var även att det var svårt att lära sig det 

svenska språket utan att bryta. Några av respondenterna säger: 

Det spelar ingen roll hur duktig man är både kunskapsmässig och språkmässig bara om man 

bryter då blir det svårt att få jobbet (Amra). 

Eftersom jag är född här så har jag inte problem på språket på samma sätt, men sen har jag t.ex. 

mina syskon som också är födda här och de bryter det är för att de har inte utbildat sig, de har 

gått ut gymnasiet och börjat jobba på restauranger och som frisör , men de har inte skaffat sig 

någon högskoleutbildning då har de inte utvecklat sitt språk och därmed har de inte heller någon 

bra ordförråd vilket försvårar deras jobbsökandet mycket mer än vad det gör för mig (Maria). 
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Jag tror att de först tittar på det yttre utseendet och hur man framför sig sen kommer utbildning, 

så jag tror att först är utseendet sedan språket därefter kommer utbildningen och de andra 

kvalifikationerna så om man klarar sig i första steget då har man gjort en bra framgång. (Shilan) 

Integration 

En av de intervjuade ungdomarna inser att den äldre generationen utrikesfödda vill bevara sin 

kultur från hemlandet och är därmed kritiska till att själva integreras i det svenska samhället. 

Maria uttrycker detta och säger: 

Oj de har inte kunnat etablera sig i det svenska samhället, det är svårt att göra det i segregerade 

områden då blir det lättare för de och behålla sin kultur på annat sätt än om de bodde i de 

svenska områdena nu när de har bott här I det starkt segregerade området så har de kunnat 

behålla sin jätte mycket och de är rädda och förlora det och då blir de också mer stränga, de blir 

mer extrema I sin kultur nä vad de kanske hade varit om de hade varit i sitt hemland (Maria). 

Samtliga respondenter var eniga om att det segregerade bostadsområde de flesta bor i spelar 

mycket stor roll vid jobbsökandet, nästan alla känner att det kan vara ett hinder som leder till 

deras bortsortering vid rekrytering. Nästan alla säger samma sak som Ciya: 

Ja visst det tror jag, faktiskt, jag har den känslan, och jag vet inte varför men jag har den känslan 

skriver jag Stockholm så är det ok men sen skriver jag Skärholmen då blir det ”jaha” du vet, 

hon kommer från det området och hon kanske är sånt som person, hon kanske kopplar mig som 

person och min utbildning till det stället jag lever i, så att det tror jag men jag har den känslan 

tyvärr, men det är ingenting jag kan ändrar på utan ”man får ta det som det är”(Ciya).  

Namnets betydelse  

Under intervjuerna jag ställde frågan om namnet spelade någon roll när de ska söka arbeten, 

då svarar samtliga respondenter att det kan vara negativt att ha ett utländskt namn. Under 

intervjun berättar Amra: 

Det är bra att jag har ett svenskt förnamn och är blond, då får jag ofta chansen att bli intervjuad 

men så fort de hör min brytning (hon skrattar) då tror jag att det är det som kraschar det hela 

(Amra). 

När jag frågade respondenterna om det finns skillnad mellan dem och en svensk 

arbetssökande, då fick jag svar av en av respondenterna att det kan det vara för hon har 

upplevt att det finns en risk att hennes CV blir bortsorterade på grund av hennes utländska 

namn vid första urvalet vid arbetssökningstillfällen. Resultatet blir därmed att hon inte ges 
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någon chans att överhuvudtaget bli kallad till intervju och visa såväl sina kompetenser som 

egenskaper. Ciya säger 

O ja bara namnet. Det kan vara så att jag är Ciya och inte t.ex. Maria Svensson, Erik Lundkvist 

eller Sofia Anderson, jag menar att en arbetsgivare kanske prioriterar en svensk person framför 

en invandrare. Det har jag fått höra från massor av mina kompisar, jag har en kompis som blev 

klar med sina studier år 2004 och fick jobb i år och så hade en arbetsgivare sagt till henne ”men 

lyssna på mig så här ligger det till det var en annan som kom innan dig och ni har likadana 

kompetenser och ni ligger på samma nivå men jag anställde henne bara för att hon är svensk”, 

rakt ut, så jag har fått höra massor av sådana. Min väninna är nu fastanställd i ett företag Kista  

och jag är glad för hennes skull (hon skrattar) (Ciya). 

När jag frågade respondenterna om de var beredda att byta namn ifall det skulle underlätta 

deras jobbskaffande, så svarade samtliga att de inte skulle göra det eftersom det är en del av 

deras personlighet. Shilan säger 

(skrattar) Det skulle vara jätte roligt (skrattar igen) men faktiskt inte, jag menar varför skulle jag 

göra det (Ciya). 

Arbetsförmedlingens betydelse 

Samtliga respondenter är negativt inställda till Arbetsförmedlingens roll i jobbsökandet. De 

tycker att handläggarna gör ingenting mer än att hjälpa dem med att skriva intresseanmälan 

och CV, vilket samtliga respondenter tycker sig kunna själva göra det på ett utmärkt sätt utan 

Arbetsförmedlingens hjälp och visa dem hur och var man söker jobb och även detta kan de 

göra själv utan andras hjälp. Några av dem utrycker sig som nedan: 

Min syn på de är inte så bra, (kort paus), när jag har en högre utbildning och redan vet hur jag 

skriver en CV men ändå försöker de lära alla inklusive mig hur man skulle skriva ett CV är bara 

bortkastat tid tycker jag (Amra). 

När man skriver in sig hos dem då säger de: Du kan komma hit och söka jobb på internet, men 

jag kan lika gärna göra det hemma för jag har en dator hemma och jag har internet. Mer än så 

kan inte de hjälpa mig med (Maria).  

Ett diskriminerade bemötande 

Några intervjuade respondenter har någon gång känt sig diskriminerande på grund av sitt 

ursprung, då med avseende på namn, hårfärg, hudfärg, språk eller/och kultur. En annan har 

även erfarenhet av att svenska arbetsgivare kan vara fördomsfulla mot ungdomar med 

utländsk bakgrund. Amra berättade följande: 
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Många chefer är fördomsfulla mot vissa etniska grupper. En gång när jag jobbade som 

sommarvikarie var jag timanställd, nästan alla andra sommarvikarier hade fått ett schema för 

hela perioden med mycket mer tid än vad jag har fått och jag var en av dem som inte fått något 

schema och fick så lite tider. När jag diskuterade det med chefen blev hon upprörd och sa: hotar 

du mig? Ska du skicka den Jugoslaviska maffian till mig? 

De ungdomar jag har intervjuat är överens om att bakgrunden egentligen inte är intressant 

utan det handlar mer om individens personlighet och förhållningssätt. På grund av förutfattade 

meningar hos många arbetsgivare ges utländska ungdomar sällan en chans att visa sina 

personliga kunskaper och kvalifikationer. Istället tenderar de att bli kategoriserade som 

invandrare. Maria berättar följande: 

På ett sätt hoppas man att det inte är det, men det är så verkligheten ser ut (kort paus) och du kan 

inte göra någonting åt det. Du kan bara gå dit och vara dig själv och visa din bästa sida och sen 

hoppas att de tycker om dig och vill ha dig på sin arbetsplats. Jag tror att de skiljer mellan 

utländska personer och svenskar Jag tror att det finns skillnad på hur man uppfattar personen, 

hur man samtalar med personen, jag tror att man får andra frågor också när du har 

etniskbakgrund. Så det finns skillnader men du kan inte göra något åt de men tyvärr det är så, 

om jag hade varit i USA så hade det inte spelat så stort roll eftersom alla är invandrare där, men 

här gör det (Maria). 

Generellt är respondenterna optimistiska till att deras bakgrund inte ska ha någon betydelse 

vid rekrytering till arbeten. Erfarenheten är ändå att det finns en viss form av diskriminering 

på arbetsmarknaden, men för att minska effekten av diskriminering och den etniska 

bakgrundens betydelse har respondenterna olika förslag bl.a. Amras kommentar enligt nedan: 

Man borde titta på USA  där tittar man tänker inte på den arbetssökandes etniska bakgrund eller 

utseenden utan man koncentrerar sig mer på vad personen har för utbildning, erfarenhet osv  

(Amra). 

5.3.1 ANALYS TILL TEMA 2 
När man som arbetssökande med utländsk bakgrund söker arbete sker det i interaktion med 

svenska arbetsgivare en positionering ur den relation de båda har till varandra. Bourdieu 

(1999) menar att detta handlar om att de båda aktörerna försöker bevara sin status gentemot 

varandra. Med detta menas att de båda aktörerna (arbetssökande med utländsk bakgrund och 

arbetsgivaren) visar upp och jämför olika värderingar och kunskaper de kan tänkas ha. Det 

första en arbetsgivare lägger märke till är hur personen ser ut alltså det yttre 

utseenden.(Bourdieu, 1999) Det förväntningar arbetsgivaren har på den som söker arbetet är 

enligt Goffman arbetssökandes virtuell sociala identitet. Bara namnet på den arbetssökande 
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kan väcka förväntningar hos arbetsgivaren. De flesta av mina respondenter håller med om att 

arbetsgivaren kanske är rädd för att anställa en person med annorlunda utseende eller att man 

kommer från en annan kultur. 

Arbetsgivaren räknar med att den arbetssökande är kompetent, det förväntas också att den 

arbetssökande ska tala obehindrad svenska och att denna förstår det kulturella spelet på 

samma sätt som en svensk arbetssökande. För att den arbetssökande skall kunna få ett jobb 

krävs det att denne är kunnig, alltså en kompetent aktör i det svenska samhället så som 

Giddens uttrycker det. Det innebär också att personen med utländsk bakgrund har kunnat 

anpassa sig till det svenska samhället, så att det inte skall uppstå några “störningar” i 

arbetssituationen. Med andra ord kan man säga att de kulturella skillnaderna inte får vara för 

stora. På så sätt att man har lyckats anpassa sig i den svenska kulturen. (Giddens, 2002). 

Om den arbetssökande skulle avslöja ett enligt arbetsgivaren opassande beteende, då skulle 

det leda till att denne blir en märkt individ. Arbetsgivaren skapar då en nedvärderande åsikt 

om personens karaktär. Om flera arbetssökande med samma “etniskbakgrund” uppvisar dessa 

beteende gång på gång då genereras stereotyper hos arbetsgivaren. Med andra ord kan man 

säga att vad som börjar med stigmatisering av en persons karaktär kan sluta med att dessa 

egenskaper stämplas på en hel grupp av individer. Om denna grupp skulle bestå av utländska 

personer har man då enligt Goffmans teorier skapat en så kallad tribal stigmatisering. Detta 

tror jag är en viktig del i stigmatisering av invandrare. Utifrån Goffmans teori handlar det för 

den arbetssökande att personen ska visa arbetsgivaren sin egentliga identitet, att man visar 

upp sina erfarenheter och sin kompetens. Men om arbetsgivaren redan har skapat en bestämd 

uppfattning om personer med utländsk bakgrund, kan detta innebära att arbetsgivaren 

tillämpar den på arbetssökanden även om denne inte har dessa egenskaper. Arbetsgivarens 

uppfattning eller stereotypa synsätt innebär att man tillskriver den arbetssökandes faktiska 

sociala identitet och att det är det man ser. Detta innebär då att det inte stämmer överens med 

den identitet som arbetsgivaren efterfrågar. Med detta menar jag att arbetsgivaren redan har 

skapat uppfattning om den arbetssökandes identitet. Detta blir då den arbetssökandes skenbara 

sociala identitet. Om arbetsgivaren innan ett samtal med den arbetssökande har tillskrivit 

mindre önskvärda karaktärsdrag för personen så innebär detta att det redan har skett en 

stigmatisering. Vad som då skulle kunna vara väsentligt för att en stigmatisering ska ske är 

utifrån Goffmans teori arbetsgivarens inställning eller arbetsgivarens uppfattning av personer 

med utländsk bakgrund samt dessa personers faktiska sociala identitet och förhållningssätt till 

sitt eget stigma. 
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Invandraren framställer olika rutiner för att förbättra den dagliga interaktionen och den 

dagliga situationen då han har tvingats acceptera sitt stigma för att senare kunna hantera den 

ojämnlika situationen. Individen gör detta för att skapa bättre förutsättningar för sig själv och 

sedan också minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå när man inte kan räkna med 

ett “riktigt” handlande. I längden anpassar man sedan sig själv efter de dominerande 

grupperna i omgivningen då situationen kräver det. Detta förhållande stämmer överens med 

vad Tilly nämner som anpassnings strategi för en individ. Här vill jag belysa att individen inte 

gör någon total anpassning utan vissa kulturella olikheter mot svenskar hålls kvar. Med andra 

ord kan jag säga att anpassningen inte är fullständig utan tillåter vissa olikheter mot vad som 

är “norm” hos svenskar. 

 

5.4 PERSONLIGA UPPFATTNINGAR KRING ARBETSSITUATIONEN 

Socialt nätverk 

Det sociala nätverket förtydligas av samtliga respondenter vara av mycket stor betydelse. Det 

kan till och med kännas vara av större vikt än kvalifikationer. Utan någon personlig kontakt 

på arbetsmarknaden kan det kännas mycket svårt att få ett arbete. Detta beskriver Ayad 

Det går mycket fortare att få ett jobb när någon står bakom mig och säger ja, hon är duktig och 

klarar av jobbet. Det skiljer sig med 98% om jag söker jobbet bara med min högskole utbildning 

utan någon kontakt (Ayad). 

Att respondenterna har ett starkt socialt nätverk med släkt och bekanta. Däremot har samtliga 

av respondenterna ett svagare socialt nätverk med svenskar. Många respondenter upplever att 

ett svagare socialt nätverk med svenskar minskar deras möjligheter till att få ett arbete. Många 

av respondenterna berättar om att de har haft inrikesfödda svenska vänner, men efter 

avslutade studier umgås de till största del med andra invandrare. Respondenterna tror att detta 

försvagar deras möjligheter till ett utökat socialt nätverk och integration i det svenska 

samhället. Lösningen på detta problem, menar Amra kan vara: 

Problemet är att jag behöver söka mig sociala nätverk med svenskar, för det främsta sociala 

nätverk jag har med personer som kommer från samma land som jag, jag tror att jag gör samma 

fel som många andra att jag inte integrerar mig mer men samtidigt tror jag att det är lite svårt 

och komma in I någon annans territorium och ibland tycker jag att det är svårt att bli kompis 

med svanskar för de har svårt och släppa in en känns det som , jag tror att det är lika mycket mitt 

fel att jag inte integrerar mig men jag tycker att det är så svårt (Amra). 
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Arbetets betydelse 

Mina resultat visar att arbetets betydelse, såväl ekonomisk som social, är av stor vikt för 

ungdomarna med utländsk bakgrund. Samtligas upplevelse vid arbetslöshet är en ständig 

stress och känslor av oro över framtiden. Två av respondenterna säger: 

Dagarna bara går och för varje gång man får ”tack för visat intresse, det är någon annan som har 

fått tjänsten” blir jag ledsen, men jag ger inte upp tack nare den uppmuntran jag får av mina nära 

och kära och säger nästa gång kanske blir det kanske min tur och få ett jobb. Att vakna varje 

morgon och inte ha något arbetsplats och vända sig till är inte så roligt i slutändan leder det till 

att man blir lat, inte går ut hemifrån och blir ensam (Shilan) 

På grund av den långa arbetslösheten blir  hemma bunden, kroppen förlorar konditionen och ofta 

blir man internet beroende (Azad). 

Att vara ekonomiskt självständig är en stark drivkraft till att få ett arbete och ingen vill vara 

ekonomiskt beroende av vare sig sina föräldrar eller socialbidrag. Detta påpekar två av 

respondenterna: 

Det är en sak att få bidrag från föräldrar och syskon när man är studerande och en annan sak när 

man är klar med studien och har fått examen. Jag menar att det inte känns lika jobbigt när man är 

student och får ekonomisk hjälp från föräldrar och syskon. Trots det föredrar jag att i första hand 

använda mina besparingar och försöker hitta ströjobb här och där eller få ekonomisk hjälp av 

mina föräldrar och syskon framför att söka bidrag hos socen, alltså man kan inte söka a-kassa 

eftersom man inte har haft möjligheten att jobba när man har studerat i flera år och fått examen 

det hör inte ihop. Samtidigt kan man inte söka alfakassa eftersom man har hunnit och passera 25 

år. Det är det som är så jobbigt att man hamnar mellan stolarna (Maria.). 

Många respondenter påpekar även att självkänslan blir kränkt och upplevelsen av utanförskap 

är stark. Brist på arbetets struktur och sociala betydelse leder till starka känslor av 

utanförskap. En upplevelse av hopplöshet att få ett arbete är ytterligare en gemensam känsla 

bland samtliga respondenter Ayad säger: 

Man blir mycket ledsen och deprimerat när man söker så många jobb utan resultat. Det känns 

som bara tiden går och man gör ingenting, Man får känslan över ensamheten oduglighet och 

utanförskap när man tänker på dem som har jobb och är upptagna hela dagarna, jag tänker vad är 

det som fattas i min personlighet som gör att jag inte får något jobb (Ayad). 

5.4.1 ANALYS TILL TEMA 3 
Arbete uppskattas högt i Sverige, då arbete är en förutsättning för vårt livsuppehälle vilket gör 

att det blir själva kärnan i majoriteten av folks liv. Respondenterna upplevde att arbetslöshet 
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har till följd många konsekvenser både för hälsan och för deras livsvillkor. Samtliga av 

respondenterna kände att de inte hade en trygg ekonomisk situation då de fick begränsa sina 

utgifter. En del av respondenterna upplevde att när de saknade jobb då saknade de en viktig 

rutin i sin vardag, då stora delar av deras vardag bestod av att vara hemma. Ulla Rantakeisu 

poängterar att den största orsaken till att de arbetslösa isolerar sig socialt beror på ekonomiska 

problem och brist på sysselsättning (Rantakeisu m.fl, 1996:118). Rantakeisu menar att 

arbetslöshetstidens längd har stor betydelse för den psykiska hälsan, då kortvarig arbetslöshet 

har mindre effekt för hälsan än vad långvarig arbetslöshet har (Rantakeisu, 2002:55). 

För respondenterna i studien skulle ett arbete öppna nya möjligheter och ge nya chanser i 

livet, då de värderar arbete väldigt högt. Samtliga var väldigt medvetna om vilka 

konsekvenser arbetslösheten har för individen i sin vardag. Respondenterna kände att deras 

välbefinnande hade fått negativa effekter då de var socialt isolerade utan att ha några 

vardagliga sysslor. En del av respondenterna fick ta avstånd från sina vänner och bekanta då 

de inte hade någon ekonomisk trygghet för att kunna göra aktiviteter tillsammans. En annan 

del av respondenterna kände en skam över att inte ha ett arbete efter en periods arbetssökande 

vilket påverkade deras identitet och livsvillkor på ett negativt sätt. Samtliga respondenterna 

föredrog att i första hand använda sina besparingar, hitta ströjobb eller få ekonomisk hjälp av 

sina familjer framför socialbidraget, eftersom de hade en negativ uppfattning om 

socialtjänsten, trots att de tyckte att det första alternativet inte var heller så lätt och acceptera 

nu när de var färdiga med sina studier men de var tvungna och välja något av alternativen och 

som sagt så valde de familjens bidrag framför socialbidraget. Vidare tyckte respondenterna att 

deras samvete påverkades av att behöva leva under sådana förutsättningar. 

6. SLUTDISKUSSION 

Uppsatsen syfte var att undersöka vilka erfarenheter ungdomar med utländsk bakgrund hade 

av att söka ett arbete, vilka möjligheter som erbjöds samt vilka hinder kunde uppstå. Målet 

med kvalitativ metod är inte att generalisera till en stor population utan mitt intresse låg i att 

få en mer nyanserad bild av ungdomarnas egen erfarenhet. Jag kan dock konstatera att mitt 

resultat tydligt överensstämmer med tidigare forskning och teori och därmed känns den nya 

kunskapen trovärdig. 

Det finns många hinder som kan uppstå vid arbetssökande för ungdomar med utländsk 

bakgrund. Syftet var dock inte att redovisa alla hinder som kan uppstå, utan det var 

respondenternas egen överblick på upplevelsen av detta problem jag ville undersöka. Jag 



32   

anser att syftet och frågeställningarna besvarades då de intervjuade ungdomarna berättade om 

sin erfarenhet av att få ett arbete, ur deras möjligheter och perspektiv på hinder som kunde 

uppstå. De möjligheter som dök upp utifrån mitt resultat är att det svenska samhället erbjuder 

utbildning och annan relevant sysselsättning för att få ett arbete. 

En av svagheterna som dök upp är att uttrycka sig i tal och skrift i det svenska språket vilket 

utgör ett hinder för ungdomar med utländsk bakgrund. Kulturkrock var ett annat hinder som 

stod i vägen för integrationen av invandrare i det svenska samhället. Min förståelse och 

kunskap inom detta område har blivit starkare och det har varit mycket intressant att få ta del 

av respondenternas erfarenheter och berättelser. Utifrån uppsatsens resultat kan det 

konstateras att en del av de intervjuade ungdomarna någon gång har utsatts för diskriminering 

i samband med arbetssökande. De flesta av respondenterna tycker att åldersdiskriminering är 

den främsta sortens diskriminering de stött på. Det utländska namnet tycks vara ytterligare en 

orsak till att inte lyckas och få ett jobb. Respondenterna hade en misstanke om att de hade 

blivit diskriminerade vid olika tillfällen när de sökte jobb, då de inte fick svar från 

arbetsgivare. De upplevde detta som väldigt stigmatiserande, då de nekades inte till följd av 

deras meriter utan på grund av att de hade en annan etnicitet. Goffman beskriver att 

stigmatiseringen kan ske på tre olika sätt, kroppsligt stigma, fläckar på karaktären och sist 

kulturell tillhörighet. Det som jag hittar i det empiriska materialet är att det är den tredje 

formen som respondenterna utsätts för. Det diskuteras ofta i massmedier om ungdomars 

diskriminering på arbetsmarknaden, men sällan hålls löften om konkreta åtgärder. I 

lågkonjunkturer drabbas dessa ungdomar extra hårt. 

Resultatet visar att beroende på skillnaden i både respondenternas och deras familjers 

bakgrund i utbildningsnivå och sociala status, leder det till olika sociala förutsättningar för det 

sociala nätverket. I stället för att det skulle leda till en integration i samhället så kan det leda 

till en segregation av ungdomar med utländsk bakgrund. Även föräldrarnas avsaknad av 

integration tycker ungdomarna är av stor betydelse för att få möjlighet till att få ett jobb. Detta 

då ungdomarnas erfarenhet är att anställning på en arbetsplats i regel sker via kontakter från 

ett utvidgat socialt nätverk.  

Avslutningsvis vill jag lägga märke till att deltagarna i studien hade en uppfattning om att 

arbetslösheten påverkade deras livsvillkor på ett negativt sätt. Samtliga hade en uppfattning 

om att arbetslösheten bidrog till ett försämrad välbefinnande, både psykiskt och fysiskt. 

Respondenternas försämrade välbefinnande ledde till att de blev socialt isolerade då de 
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saknade sysselsättning. Respondenternas försämrade välbefinnande berodde inte bara på 

minskat sysselsättning utan också på ekonomiska belastningar. En annan faktor till 

respondenternas försämrade välbefinnande var att de gång på gång fick avslag på sin 

jobbansökan. Respondenterna tyckte att den främsta orsaken till avslaget är att de inte har ett 

lika utvecklat socialt nätverk som svenskfödda ungdomar har. Detta är något som sociologen 

Pierre Bourdieu påpekar i sin forskning. Han menar att det sociala kapitalet, spelar en stor roll 

när det gäller individens socialisering in i samhället. Socialt kapital har även en betydande roll 

för individens inträdande på arbetsmarknaden, något som forskaren Alireza Behtoui 

poängterar. Enligt Behtoui så spelar det sociala kapitalet en stor roll i att öppna upp informella 

kanaler som kan bidra till att individen enklare kan träda in i arbetsmarknaden. Man kan säga 

ju större socialt kapital individen har, desto större socialt nätverk kan han/hon vända sig till 

och förlita sig på, än vad individen med ett mindre socialt kapital har. 

6.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
Då jag påbörjade slutsatserna i denna uppsats tyckte jag att det skulle vara av intresse att 

fördjupa studierna med en komparativ studie genom att inkludera arbetslösa ungdomar med 

utländsk bakgrund som hade gått ut gymnasiet eller någon yrkesskola. Med andra ord de som 

inte hade någon högskoleutbildning i undersökningen. Eftersom studiens storlek var 

begränsad, var jag tvungen att begränsa mitt arbete. Av den anledningen tycker jag att det 

vore intressant att i framtiden kunna göra en studie som undersöker ifall svårigheten i att få ett 

jobb skiljer sig åt mellan ungdomar med utländsk bakgrund med högskoleutbildning eller utan 

det. En annan intressant infallsvinkel skulle vara att se på köns skillnader i svårigheten i att få 

ett jobb för ungdomar med utländsk bakgrund. 
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