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Abstract 

 
Research shows that non-european academics are discriminated in the labor market. The 

purpose of this study is to examine non- European academics narratives about their Job 

search process. By applying an intersectional approach, this study aims to demonstrate how 

the interplay of different aspects such as gender, class and etnicity shape the interviewees 

experience in swedish labour market. A postcolonial perspective is applied in order to 

contribute to deeper understanding of the discriminating structures that the interviewees 

deal with.  

 

The analysis shows that colonial conceptions are embedded in the validation system and 

institutions such as employment service. This mechanism affects the interviewees 

negatively in their Job search process. The result shows that they had their degrees 

degraded and advisers and employers had doubted their competence. This has placed the 

interviewees in a working-class experience with strenuous jobs resulting in poor health. 

The informants use strategies to challenge power but feel that they who are in power 

positions do not listen to them. 

 

Keywords: Inclusion, exclusion, strategies, discrimination, postcolonialism, 

intersectionality, foreign scholars, subaltern voices 
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1. INLEDNING 

 

I dag lever människor från hela världen i Sverige och nya svenskheter har formats. Men 

inom medier, tycks inte den medvetenheten ha vuxit fram än. Där förknippas fortfarande 

begreppet ”invandrare” med olika typer av problem som till exempel arbetslöshet. Trots att 

invandrarbegreppet delar in människor i ”vi” och ”dem” används det dagligen i medier, 

politiska debatter och forskning. Med utgångspunkt från utländska akademikers berättelser 

om exkludering i sin jobbsökningsprocess, vill jag få syn på vilka mekanismer som hindrar 

dem. Hur maktförhållanden baserade på föreställningar om klass, kön, och etnicitet 

påverkar deras villkor. Vilken inverkan den koloniala historien har på deras 

jobbsökningsprocess. Och på vilket sätt informanterna skapar handlingsutrymme genom 

sina handlingar, berättelser och strategier.  

 

Bakgrund 

 

Jusek, (akademikerfack och fackförbund) har gjort en undersökning med namnet, 

”Invandrade akademiker- Hur tufft är det?” (2010). Den visar att de med utländsk 

bakgrund har fått det svårare på arbetsmarknaden 2007 jämfört med 2001, detta trots 

högkonjunktur och en uttalad ambition att förbättra integrationen. Jusek har undersökt hur 

bra civilekonomer, jurister, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare med utländsk 

bakgrund etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Det ingår även en jämförelse med 

samhällsvetare med svensk bakgrund. Under 2007 hade 85 procent med svensk bakgrund 

ett arbete som krävde högskoleexamen, i jämförelse med 50 procent av dem med utländsk 

bakgrund. Var fjärde person med svensk bakgrund hade en inkomst över 500 000 kronor 

om året, jämfört med var tionde med utländsk bakgrund. Skillnader mellan dessa grupper 

har ökat mellan 2001-2007. Det var fem procentenheter fler med svensk bakgrund som 

hade ett jobb som krävde högskoleutbildning 2007, jämfört med 2001. För de med utländsk 

bakgrund var det tvärtom. Av dem var det sex procent färre som hade ett jobb som krävde 

högskoleutbildning 2007 i jämförelse med 2001 (Jusek 2010). 
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I rapporten ”Samma villkor för alla akademiker” (2009) belyser TCO i vilken utsträckning 

utrikes födda akademiker har samma möjligheter som inrikes födda att få användning av 

och avkastning på sin utbildning på den svenska arbetsmarknaden. I rapporten visas att en 

tredjedel av alla som har invandrat till Sverige har en akademisk utbildning Det är en 

nästan lika stor andel som för den infödda befolkningen (Schröder 2009:12) OECD (2007) 

(Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling), diskuterar att utrikes födda 

akademiker, har en sämre ställning än infödda, i alla industriella länder med representativ 

demokrati och marknadsekonomi. I alla 20 länder som ingår i undersökningen framgår att 

utlandsfödda i lägre grad har ett jobb. Då de har ett jobb är de utlandsfödda i större 

utsträckning överkvalificerade än de inrikes födda (Schröder 2009: 7).  

TCO:s granskning tyder på att diskriminering och brist på resursstarka nätverk är två 

orsaker till att utrikes födda akademiker har sämre chanser på arbetsmarknaden än inrikes 

födda (Schröder 2009: 5). 

    

I sin studie, Maktens (o) lika förklädnader (2005), om kön, klass och etnicitet belyser 

Paulina de los Reyes och Irene Molina att personer med utländsk bakgrund länge har haft 

rollen som reservarbetskraft i Sverige och därför varit först att förlora sina jobb vid 

lågkonjunkturer. Under 1980- talets ekonomiska krissituation började ett mönster framgå, 

där de från utomeuropeiska länder placerades längst ner i den etniska hierarkin. När 

konjunkturen steg, i slutet på 1990-talet fanns stora klyftor mellan inrikes födda och 

personer födda i länder utanför Europa. Arbetsförmedlingen redovisade att år 2000 hade 75 

% av den Sverigefödda befolkningen, oavsett etnicitet jobb. Personer från andra EU-länder 

hade nästan i lika stor utsträckning jobb. Men utomeuropéer hade en betydligt sämre 

position. Personer från Mellanösten hade sämst positioner (49 %) av dem hade arbete. 

Personer som har varit i Sverige en lång period har generellt sett en bättre ställning på 

arbetsmarknaden (de los Reyes, Molina 2005:302).  

 

Lena Schröder (2009) diskuterar Ekberg och Rooths (2004) undersökning av vilken det 

framgår att utlandsfödda akademiker som varit i Sverige mellan 16 och 35 år i mindre 

utsträckning har ett kvalificerat arbete än personer födda i Sverige. Endast personer från 

Norden och Västeuropa har 2009 i lika stor utsträckning som inrikes födda ett kvalificerat 
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arbete. Den största skillnaden finner man bland män från Afrika och kvinnor födda i 

asiatiska länder. Bland kvinnor från Mellanösten har enbart hälften av akademikerna ett 

kvalificerat arbete efter en lång tid i Sverige (Schröder 2009:21). Trots allt lönar det sig 

med utbildning för alla. Många utrikes födda akademiker får lägre avkastning på sin 

utbildning än de som är födda i Sverige (Schröder 2009:23). 

 

Irene Molina och Paulina de los Reyes (2005) diskuterar i sin studie, en undersökning (LU 

1999/2000,bil 6) om arbetslösa utländska akademiker som just hade fått arbete. Den visade 

att 70 % av dem ansåg att utseendet i första hand mörk hud och hårfärg påverkade deras 

möjligheter att få jobb. Även ett utländskt efternamn antogs göra det svårare att bli anställd. 

Utlandsfödda och Sverigefödda var i undersökningen överens om att hud och hårfärgs har 

betydelse för om man får ett jobb eller inte. Denna bild har lett till att många har avstått 

från att söka ett visst jobb på grund av sitt namn och sitt utseende. Dessa föreställningar har 

gjort att det finns associationer hos många människor mellan utseende och kompetens i 

arbetslivet (de los Reyes, Molina, Mulinari 2005:305).  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

 

 

Syftet är att undersöka utländska akademikers berättelser om sin jobbsökningsprocess på 

den svenska arbetsmarknaden.  

 

Centralt för den här studien är att lyfta fram informanternas röster och ge deras perspektiv 

och utrymme i samhällsdebatten. Genom att undersöka mina informanters berättelser vill 

jag söka svaren på följande frågor:  

 

Frågeställningar 

 

1. Vilka mekanismer hindrar informanterna att få kvalificerade jobb?  

2. Hur påverkar maktförhållanden baserade på föreställningar om klass, kön och 

etnicitet informanternas position på arbetsmarknaden? 

3. Vilken inverkan har den koloniala historien på informanternas 

jobbsökningsprocess?  

4. På vilket sätt skapar informanterna handlingsutrymme genom sina handlingar, 

berättelser och strategier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Tidigare forskning 

 

Det finns två olika perspektiv inom forskningen, som har olika förklaringar till varför 

personer från icke-europeiska länder har det svårare än etniska svenskar på 

arbetsmarknaden.  

 

Det ena perspektivet fokuserar på att ”kulturavståndet” har ökat mellan ”invandrare” och 

svenskar. Det ses som orsaken till att språkproblem, religiösa och kulturella traditioner har 

försvårat utträdet i arbetslivet. Inom perspektivet anses också att det har skett en förändring 

av kompetenskraven i arbetslivet i riktning mot mer kulturspecifik kompetens. (Broomé, 

Bäcklund 1998:9,10) Det andra perspektivet pekar ut den strukturella diskrimineringen som 

avgörande för exkludering vid inträdet till arbetsmarknaden och invandrades underordning i 

arbetslivet. (SOU 2005:56, s 25) Masoud Kamali, Paulina de los Reyes och Diana Mulinari 

är forskare inom det andra perspektivet som har gjort analyser som visar att ojämlika 

maktförhållanden mellan majoritet och minoritet är en förklaring till marginalisering, 

exkludering och diskriminering på arbetsmarknaden (SOU 2005:56). 

 

Paul Lappalainen och Masoud Kamali (2005) belyser i den statliga utredningen, Det blågula 

glashuset – strukturell diskriminering i Sverige att det ena perspektivet fokuserar på brister hos 

invandrade. Författarna diskuterar vidare att forskningen länge har dominerats av en 

kompetensbristdiskurs. Det innebär att ”invandrades” situation på arbetsmarknaden har 

förklarats med brister hos denna grupp. Dessa ”brister” har enligt detta synsätt utgått från 

egenskaper som anses avvikande från de ”svenska”. Avvikelserna har associerats med en 

patriarkal kvinnosyn, religion, kulturella skillnader och en auktoritär syn på ledarskap. 

Andra förklaringar till att personer från icke-europeiska länder har en svår situation på 

arbetsmarknaden har varit: brist på relevant utbildning, svenskkunskaper, social kompetens 

och anpassning till ”svenska koder”( SOU 2005:56, s 25-26).  

 

Katarina Mattsson (2001) belyser att en del av forskning om invandring och arbetsmarknad 

är problematisk. I sin studie (o)likhetens geografier är hennes benämning för denna typ av 

forskning, kompetensbristdiskurs (Mattsson 2001:8). Perspektivet har varit ett av de mest 

tongivande forskningsperspektiven på området invandring och arbetsmarknad under 1990-
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talets andra hälft (Mattsson 2001:9). Inom perspektivet ställs två motstridiga krav på den 

person som har invandrat. Å ena sidan ska personen anpassa sig och bli som svenskar. Å 

andra sidan framställs personen vara helt och oföränderligt annorlunda. Definitionen av 

kultur är inom detta perspektiv statisk och essentialistisk (Mattsson 2001:180).  

 

Ett par böcker präglas av kompetensbristdiskursen. Några av dem är: Varför sitter brassen 

på bänken - varför har invandrarna svårt att få jobb? och S-märkt. De bygger på intervjuer 

med arbetsgivare. Författarna för fram kompetensbrister och krav på nationsspecifik 

kompetens som huvudförklaring till invandrares arbetslöshet. (Mattsson 2001:14)  

 

Per Broomé och Ann- Katrin Bäcklund (1998) har skrivit studien S-märkt. I studien görs en 

ingående kartläggning och analys av ”etniska vägval”. Personer i olika befattningar i 

svenska företag har intervjuats (Broomé, Bäcklund 1998:7). Författarna har en hypotes om 

varför ”invandrare” har haft allt sämre förankring på arbetsmarknaden från 70-talet och 

framåt. De menar att det beror på en kombination av två parallella processer.  Den ena är att 

invandringens karaktär sedan slutet av 60-talet har förändrats. Den nordiska och väst- och 

sydeuropeiska arbetskraftsinvandringen har i allt större utsträckning ersatts av en flykting 

och anknytningsinvandring från tredje världen och Östeuropa. Detta menar författarna har 

ökat ”kulturavståndet” mellan ”invandrare” och svenskar. Den andra processen anses vara 

att det skett en förändring av kompetenskraven i arbetslivet i riktning mot mer 

kulturspecifik kompetens (Broomé, Bäcklund 1998:9,10) Förklaringen till en allt svagare 

arbetsmarknadsanknytning hos invandrare i Sverige är enligt författarnas mening är 

huvudsakligen den tekniska och organisatoriska strukturomvandlingen under 70- och 80-

talen och den därmed förstärkta favoriseringen av svenskar.( Broomé, Bäcklund 1998:17) 

 

Mattsson (2001) diskuterar studien S-märkt. Hon lyfter fram att det saknas ett kritiskt 

förhållningssätt till de bilder av ”invandrare” och ”svenskar” och kulturella skillnader som 

har kommit upp i intervjuundersökningen. De intervjuade arbetsgivarnas vardagligt 

strukturerade berättelser om kultur har omformats till en vetenskaplig teori menar hon 

(Mattsson 2001:127). Hon belyser att uppdelningen mellan dikotomierna svensk och 

invandrare gör det svårt för människor att identifiera sig som både och. Inom postkolonial 
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teori har statiska synsätt på människors identiteter ifrågasatts utifrån begreppet hybriditet. 

Begreppet visar att människor befinner sig i vad Olsson kallar det uteslutna tredje. Dessa 

personer har erfarenhet av att befinna sig mitt emellan och på båda sidor av liknande 

kategorier. De är varken svenska eller invandrare eller både och. Det kan i vissa fall handla 

om människor som lever i ett annat land än det de är födda i. Dikotomierna invandrare och 

svenskar är problematiska eftersom de inte tillåter denna form av mixade identiteter. 

Indelningen fryser identiteter och utesluter de flerdimensionella sätt som 

identifikationsprocesser sker på. Identitetsforskning har framhävt att människors identiteter 

är komplexa och växlar mellan olika situationer. Olika dimensioner av människors 

identiteter samspelar med varandra. Det kan handla om nationell eller etnisk identitet, kön, 

sexualitet och ålder (Mattsson 2001:138, 139). 

 

Per Broomé, Ann-Katrin Bäcklund, Christer Lundh och Rolf Ohlsson(1996) har skrivit 

studien Varför sitter ”brassen” på bänken? Materialet bygger på en undersökning med 

personalansvariga i fyrtio svenska företag och förvaltningar i olika branscher. Författarnas 

grundläggande fråga är: Vad betyder det moderna arbetslivets kompetenskrav för 

invandrarna? Författarnas hypotes till varför ”invandrares” förankring på arbetsmarknaden 

försämrats är den samma som hypotesen i studien S-märkt som jag tidigare nämnde. 

(Broomé, Bäcklund, Lundh, Ohlsson 1996:19) Författarna argumenterar utifrån en fjärde 

ekonomisk teori, nämligen den nya tillväxtteorin som handlar om varför det skulle vara bra 

med ett större inslag av invandrad arbetskraft för svenska företag. De poängterar att 

invandrare i flera avseenden har viktig kompetens att tillföra det svenska näringslivet, 

kompetens som inte utnyttjas. Det menar de är en välfärdsförlust ur samhällsekonomisk 

synvinkel. I internationaliseringen är heterogen arbetskraft positiv. Författarna pekar på 

amerikanska studier som visar att etniskt blandade företag är mer framgångsrika än andra. 

Några förklaringar kan vara att invandrare har andra förhållningssätt, språkkunskaper och 

nya synsätt (Broomé, Bäcklund, Lundh, Ohlsson 1996:106). 

 

Paul Lappalainen och Masoud Kamali (2005) poängterar att inom kompetensbrisdiskursen 

saknas fokus på de samhälleliga processerna av över- och underordning av människor och 

ett kritiskt förhållningssätt till kategoriseringar av ”vi” och ”dem” (SOU 2005:56: 253). 
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Inom flera vetenskapliga discipliner som kulturgeografi, sociologi, ekonomisk historia och 

etnologi har det på senare år blivit allt vanligare att forskare riktar blicken mot 

diskriminerande praktiker. Istället för att se brister hos icke-européer som orsak till att de 

blir exkluderade på arbetsmarknaden har dessa forskare riktat in sig på att hitta orsakerna 

till den strukturella diskrimineringen. Dessa forskare har även ställt frågor om hur 

arbetsmarknadens institutionella aktörer, som arbetsförmedlingen och 

fackföreningsrörelsen hanterar och förhåller sig till etnisk segregering och diskriminering 

(SOU 2005:56: 253). Denna forskning visar att ett bristtänkande varken kan förklara 

skillnader som finns när det gäller möjligheten att få inträde på arbetsmarknaden eller när 

det gäller skillnader i villkor för dem som fått jobb. Den visar även att en stor andel av 

personer med utländsk bakgrund i Sverige har låglöneyrken, speciellt inom servicesektorn 

(SOU 2005:56: 25-26).  

 

De Los Reyes och Mulinari (2005) lyfter i sin studie Intersektionalitet fram att det är viktigt 

att rikta sökarljuset på den institutionella ordningen i arbetslivet och på arbetsmarknadens 

funktionssätt. De lyfter fram att om man inte tar hänsyn till ett institutionellt perspektiv 

finns det en risk att förstärka den stigmatisering som drabbar underordnade grupper i 

samhället (de los Reyes, Mulinari 2005).  

 

De los Reyes (2005) har ett genusperspektiv på exkludering av utländska akademiker. Hon 

belyser att välutbildade kvinnor ofta har arbeten under deras kompetensnivå. Och en 

ökande andel kvinnor har aldrig fått fotfäste på arbetsmarknaden. Detta problem har i den 

officiella diskursen förklarats med ”kulturella särdrag” och ”traditioner från hemlandet” (de 

los Reyes, Molina, Mulinari 2005:40). Hon diskuterar att det under 1970-talet när ett nytt 

kvinnoideal etablerades i Sverige också växte fram en bild av invandrarkvinnor som 

osjälvständiga, förtryckta och isolerade. När lönearbetet blev normen för svenska kvinnor, 

knöts invandrarkvinnor till familjen och hemmet. Invandrarkvinnor tog över de 

arbetsuppgifter som svenska kvinnor inte ville ha och hade i stor utsträckning låglöneyrken 

(de los Reyes, Molina, Mulinari 2005:39). 
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Jag använder mig av det senare forskningsperspektivet som jag belyst. I likhet med Masoud 

Kamali, Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Katarina Mattsson med flera anser jag att 

det är viktigt att rikta sökarljuset mot diskriminering och ojämlika maktförhållanden på 

arbetsmarknaden. Jag är kritisk till den första forskningsinriktningen som utgår från ett 

bristtänkande hos individer, eftersom det gör dessa individer skyldiga till sin egen 

underordning.   

 

Teoretiska ingångar 

 

I min studie använder jag mig av begreppet rasifiering. I artikeln rasifiering i rapporten 

Bortom vi och dem belyser Irene Molina att rasifieringsprocessen av Sverige har pågått 

sedan flera hundra år tillbaka och innehållit varierande men samtidigt kontinuerliga 

diskursiva element. Dessa praktiker strukturerar samhället längs genusifierade och 

klassbestämda rasmarkörer i alla sina arenor. Varje samhälle skriver sin egen historia 

genom vardagslivs- och institutionaliserad praxis. Begreppet, etnicitet har däremot den 

effekten att dölja de maktasymmetrier som rasism skapat i samhället. Begreppet rasifiering 

visar däremot på aktion, process och skapande (SOU:41: 95). Eftersom jag vill lyfta fram 

en maktdimension i min studie är begreppet rasifiering användbart, då jag vill upptäcka 

vilka mekanismer som hindrar personer med utländsk examen i arbetslivet. Genom att 

lyssna till informanternas berättelser vill jag förstå om och hur rasifiering är närvarande i 

deras vardagsliv. 

 

Jag har använt mig att de teoretiska perspektiven postkolonialism och intersektionalitet. 

John McLeod (2000) diskuterar i sin studie postkolonialism. Han poängterar att 

postkoloniala perspektiv utmanar ett koloniala synsätt. Koloniala värderingar lever kvar 

även efter att en koloni förklaras formellt självständig. Koloniala representationer, litteratur 

och värderingar finns fortfarande i världen. Språket för med sig antaganden som kan 

uppfattas som sanningar. Fortfarande har många av dessa antaganden inte blivit utmanade. 

Enligt ett postkolonialt perspektiv finns möjligheter att förändra dessa antaganden och 

redan har en viss förändring skett. (McLeod 2000: 32-33) Postkoloniala perspektiv hjälper 

mig att förstå varför det än idag finns så många förutfattade meningar om personer från före 

detta kolonier. Jag kan med hjälp av perspektiven se ett historiskt samband. Det 
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postkoloniala är centralt, eftersom det vill bidra till förändring till ett mer jämlikt samhälle 

utan särskiljande av människor, på grund av föreställningar om kön, klass och etnicitet, där 

vissa personer värderas högre än andra. Postkoloniala perspektiv bidrar med ett försök att 

utmana våra invanda synsätt. Perspektiven är användbara när jag vill få syn på vilka 

mekanismer som hindrar personer med utländsk examen i arbetslivet. Samt när jag 

undersöker vilken inverkan den koloniala historien har på informanternas 

jobbsökningsprocess (McLeod 2000). 

 

McLeod (2000) belyser Edward W. Saids (1978) verk Orientalism. Orientalism är en 

maktanalys och ett viktigt inslag i postkolonialismen. Edward W. Saids (1978) pekar på att 

kolonialmakterna producerade kunskap om de koloniserade. De gjorde antaganden om 

”Orienten” som mystisk och exotisk, feminin, passiv, oföränderlig och omodern.  Det 

skapades bilder av de koloniserade som ignoranta, naiva, fanatiska och så vidare. Dessa 

antaganden framställdes som sanningar. Denna negativa bild av ”Orienten” lever kvar i 

många människors medvetanden. Tack vare denna bild kan väst skapa sig en god självbild. 

Väst ses som sätet för kunskap och lärande (McLeod 2000: 44) Said belyser att hela 

institutionella strukturer, genomsyras av perspektiv och teser om orienten som cirkulerar 

som objektiva kunskaper och fullständiga sanningar (Mc Leod 2000: 42). Här ser jag en 

koppling till mina informanters situation på arbetsmarknaden. Antaganden och 

föreställningar om att väst är ett säte för kunskap kan påverka synen på utländska 

akademikers kompetens negativt. Eftersom flera av dem kommer ifrån Mellanöstern är det 

relevant för mig att använda mig av Orientalism.  

 

I Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och ”det vita västerländska” (SOU 2005:41) 

för Katarina Mattsson en diskussion kring hur idéer om svenskhet ser ut och vilka 

innebörder och betydelser som skapar positionen ”svensk” som en normerande social 

position. Hon belyser vidare att förståelsen av vithet under inflytande av modernitetens 

ideal kom att knytas allt mer till den koloniala och rasistiska världsbild som växt fram 

sedan 1500-talet och som etablerades inom västerländsk vetenskap under 1700-talet. 

Rasistiska ideologier skapade själva idén om rasernas hierarkier där ”det vita” placerades 

på toppen (SOU 2005:41:143). Mattsson belyser att det är viktigt att vara medveten om att 
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idéer om svenskhet handlar om att positionera nationen Sverige och den föreställda 

befolkningen svenskar i ”det moderna vita västerländska” (SOU 2005:41:151). 

 

Mattsson (SOU 2005:41) ser i enlighet med den kritiska vithetsforskningen att 

föreställningar om vithet är både instabila och föränderliga till sin karaktär. Svenskhet är 

inte en naturlig följd av att vara född i Sverige, vara delaktig i en ”svensk kultur” eller se 

”svensk” ut. Svenskheten har varierande gränser menar Mattsson Det finns många idéer om 

svenskhet. Här följer dominerande sätt att använda termen svensk och olika definitioner av 

begreppet svensk i forskares studier: Den första definitionen är att vara född i Sverige, 

andra definitioner är att ha svenskt medborgarskap, att båda föräldrarna är födda i Sverige, 

vara ”kulturellt svensk”, där kristen, modern, västerländsk och att ha svenska som 

modersmål inkluderas i begreppet och slutligen svensk som en kategori baserad på 

utseende, att se ”svensk” ut, i praktiken att vara ”vit”. (SOU 2005:41:148,149)  

 

Dessa varierande gränser som Mattsson (SOU 2005:41) belyser är relevanta för mig att ta 

hänsyn till för att förstå hur informanterna förhandlar om gränser och identitet. Människor 

blir uppfattade och klassificerade som svenskar av andra människor. Det sker en 

förhandling kring identiteter och de som har tolkningsföreträde är medlemmar av den 

privilegierade gruppen, i det här fallet ”svenskar” respektive ”vita”. Kriterierna för hur 

människor kategoriseras ligger bortom enskilda individers räckhåll och förflyttas ständigt. 

Därmed är flexibiliteten i gränsdragningen ett nödvändigt inslag i en diskriminerande 

praktik, eftersom det skapar en variation av grunder utifrån vilken diskrimineringen kan 

ske. Gränser som dras kring ett tänkt svenskt ”vi” och ett avvikande invandrat ”dom” 

grundar sig på en komplex överlappning av gränser. Svenskhet och vithet/västerländsk som 

norm formas och befästs i institutionella sammanhang (SOU 2005:41:152). ”Rasism formas 

kring maktrelationer, där vithet som norm förutsätts och skapas i relation till det ”icke-

vita”, skriver Mattson. Själva idén om vithet har skapats i sociala och politiska processer. 

Idéer om svenskhet som en social position ger vissa människor möjligheter och tillgång till 

sammanhang som är stängda för andra. Mattsson poängterar att vithet som en strukturellt 

priviligerad position bör ses i relation till andra system för privilegium som till exempel 

klass och kön.  
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Denna förståelse är relevant för min studie, då jag vill få syn på hur föreställningar om kön, 

klass och etnicitet påverkar informanternas position på arbetsmarknaden.  

 

I sin studie Intersektionalitet om kritiska relationer över (o) jämlikhetens landskap belyser 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) begreppet intersektionalitet och dess 

relevans för att förstå komplexa och heterogena globala maktrelationer. Författarna förstår 

makt som sammansatt, komplex, instabil, rörlig och kontextbaserad (de los Reyes, Molina, 

Mulinari 2005). 

 

Ett intersektionellt perspektiv är relevant för mig då det ser att den hierarkiska ordningen 

ständigt återskapas genom processer av motstånd och dominans. Inom ett intersektionellt 

perspektiv framhålls att flera maktordningar samverkar med varandra. Av perspektivet 

framgår att individers levnadsvillkor formas i skärningspunkten för flera maktstrukturer 

som är kontextbaserade (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005).  Detta perspektiv kan ge 

mig redskap att analysera hur föreställningar om till exempel informanternas etniska 

tillhörighet eller kön kan påverka vilken status de kommer att ”tillhöra” 

 

I Diversity – gender, color and culture (1996) diskuterar Philomena Essed vardagsrasism. 

Hon belyser att stigmatisering av etniska grupper påverkar personer tillhörande dessa 

grupper i vardagssituationer. Våra handlingar och attityder i vardagen påverkas av våra 

föreställningar om andra människor. Men negativa attityder mot personer från andra etniska 

grupper har en tendens att passera obemärkta i vardagen (Essed 1996: 11).  

 

I artikeln Vardagsrasism (SOU:41) belyser Essed sambandet mellan vardagsrasism och 

institutionell rasism. Vardagsrasism ingår i en strukturell kontext. I vardagen smälter 

sociologiska distinktioner mellan ”institutionellt” och ”interaktionellt”, mellan ideologi och 

diskurs, och mellan livets ”privata” och ”offentliga” sfärer samman och formar en 

sammanhängande helhet av sociala relationer och situationer. Vardagsrasism och 

institutionell rasism är beroende av varandra. Begreppet vardagsrasism kan vara ett 

användbart instrument, för att se att rasism som process inbegriper ett oavbrutet och ofta 

omedvetet utövande av makt som grundar sig på ett privilegierande av ”vithet”. Begreppet 
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vardagsrasism trotsar föreställningen att rasism måste vara antingen ett individuellt eller ett 

institutionellt problem. Den institutionella dimensionen refererar till olika samverkande 

system som bildar en del av maktapparaten. Institutioner förkroppsligar kulturella 

värderingar som organiseras kring en speciell funktion. Rasismen förmedlas ideologiskt via 

rådande praktiker inom dessa institutioner (SOU:41: 76).  

 

Vardagsrasismen poängterar Essed (SOU:41) omfattar praktiker som ofta är dolda och 

svåra att sätta fingret på. Rasismen verkar genom tre huvudprocesser i vardagen. Det är: 

”marginalisering av rasmässiga och etniska grupper, problematisering av gruppernas 

(tillskrivna) egenskaper och kultur, samt repression av potentiellt motstånd”. 

Vardagsrasism är aldrig en isolerad handling (SOU:41:78). Den får mening i relation till 

den sammanhängande helheten av relationer och praktiker. Essed poängterar att protester 

mot rasismens intrång i våra vardagsliv leder till en avgörande förändring, eftersom 

motverkandet av vardagsrasism innebär en utmaning av rasmässig ojämlikhet över huvud 

taget. Att lyssna uppmärksamt på berättelserna från dem som dagligen utsätts för rasism är 

avgörande för att kunna förnya vår kollektiva kunskap om rasism (SOU:41: 89). Begreppen 

vardagsrasism som Essed diskuterar är ett användbart instrument för mig, då jag 

undersöker informanternas berättelser där de relaterar händelser och bemötanden i vardagen 

till sin jobbsökningsprocess. Genom att lyssna till dessa berättelser vill jag få syn på vilka 

mekanismer som hindrar informanterna i arbetslivet. Med hjälp av den här förståelsen 

kommer jag att undersöka på vilket sätt informanterna skapar handlingsutrymme genom 

sina handlingar, berättelser och strategier. Och genom min studie vill jag bidra till att 

förnya vår kollektiva kunskap om rasism.  

 

John McLeod (2000) belyser i sin studie, Gayatri Chakravorty Spivaks essä, Can the 

subaltern speak? (1988). I sin essä problematiserar Spivak att de subalterna ofta har ansetts 

sakna röster eller historia. Med de subalterna menas personer som har en svag position i 

samhället. De subalterna som kvinnor har hamnat ännu mer i skuggan. De för sin talan men 

blir inte hörda. De har svårt att få en position där de får uttrycka sig. Istället talar andra för 

dem. Själva blir de tystade. När de subalterna uttrycker sig vet inte de andra hur de ska 

lyssna. De subalternas ord blir inte tolkade på rätt sätt (McLeod 2000:191). Viktigt i min 
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studie är att informanterna ska få möjlighet att uttrycka sig som de själva vill.  

De los Reyes och Mulinari (2005) lyfter i sin studie fram att alteritetstänkande är ett viktigt 

inslag i en intersektionell forskningsstrategi. Detta tänkande handlar om polyfona 

berättelser, subalterna röster och motdiskurser. Alteritet betyder dels att erkänna existensen 

av ett subalternt subjekt. Men framför allt betyder det att synliggöra att maktutövande alltid 

ger upphov till olika former av motstånd. Ett alteritetstänkande lyfter fram maktens 

instabila konstruktion. Att artikulera en motberättelse är att återerövra en förvägrad 

subjektivitet och rätten till problemformulering. De Los Reyes och Mulinari menar att 

osynliggörande av subalterna röster även är en politisk handling. Om man ignorerar dessa 

röster reproducerar man maktens objektifiering av en underlägsen andra. När man 

formulerar en ”motberättelse” öppnar man rum för att formulera problemet och gör sig till 

subjekt istället för objekt (de los Reyes, Mulinari 2005: 93) Alteritetstänkande är viktigt för 

mig, då det innebär en förståelse av makt som en instabil konstruktion. Med den 

förförståelsen vill jag undersöka hur informanterna skapar handlingsutrymme genom sina 

handlingar berättelser och strategier. 

 

Material och metod 

 

Idén till uppsatsen uppstod när att jag var kontaktperson till en familj från Azerbajdzjan. 

Både mannen och kvinnan har utländsk examen. Paret har haft stora svårigheter att 

komplettera sina examina i Sverige. Den processen har varit svår för dem och båda jobbar 

idag med serviceyrken istället. De har gett upp sina förhoppningar om att få jobb i enlighet 

med sin kompetens. Deras öden gav mig inspiration att skriva uppsatsen. En av 

informanterna kände jag sedan tidigare. Det är mannen i familjen som jag nyss nämnde. De 

andra är bekanta till några av mina vänner. Jag har intervjuat tio personer varav fem är 

kvinnor och fem är män. Jag försökte medvetet ha balans mellan kvinnor och män, för att få 

en så nyanserad bild som möjligt, med tanke på att jag även analyserar utifrån ett 

könsperspektiv. Tre av informanterna kommer ifrån Latinamerika och de andra ifrån 

Mellanösten. Fyra av dem har en ekonomiexamen. Det var en slump att så pass många har 

just den typen av examen. Några kom som flyktingar och en kvinna för att hon träffat en 

etnisk svensk partner. Två andra kvinnor för att de träffat en partner från deras hemland, 

Turkiet som bor i Sverige.  
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När jag slutfört alla intervjuer fick jag av en bekant höra om en person med utländsk 

examen som hade lyckats göra karriär i Sverige. Jag tyckte att det skulle tillföra 

undersökningen något att ha med en informant med erfarenheter som skiljer sig från de 

andras. Det skulle förhoppningsvis ge en mer nyanserad bild. Majoriteten av intervjuerna 

har jag genomfört i informanternas hem. Intervjuerna styrdes mycket utifrån 

informanternas berättelser. Jag lät dem berätta vidare, trots att det hände att de gled ifrån 

ämnet. Det var inte värt att avbryta dem, eftersom de kände att det var viktigt att berätta 

mer om sig själva. Informanterna fick utrymme att berätta i den följden som kändes mest 

naturligt och jag ställde strukturerade frågor som var relevanta för mitt syfte och mina 

frågeställningar. Eftersom intervjuerna inte var strukturerade, tror jag att det kom fram fler 

intressanta detaljer som inte hade kommit fram annars. Informanterna gav svar på en del 

frågor som jag inte hade kommit på att ställa själv.  

 

Intervjuerna tog mellan en och två timmar vardera. Någon nämnde att det kändes som 

terapi att få prata av sig lite. De var mycket öppna med sina känslor och berättade spontant 

om sina upplevelser. Efter flera av intervjuerna pratade vi vidare och då kom det fram fler 

intressanta saker. Jag frågade om det var okej att sätta på bandspelaren igen och det var det. 

Till en början var några obekväma med bandspelaren men de vande sig ganska snart. Flera 

gånger ursäktade sig informanterna eller påpekade att de kanske inte pratar så bra svenska. 

Men jag tycker att alla pratade bra och jag hade inga problem att förstå dem.  I Företagande 

i minoritet om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje av 

Oscar Pripp (Pripp 2002), framgår att hans informanter har en utbredd uppfattning om att 

”de flesta svenskar var känsliga för språkliga misstag och avvikelser, till exempel en stark 

accent” (Pripp 2002:92). Här ser jag en koppling till mina informanter som jag också tror 

utgår ifrån att svenskar är mycket språkkänsliga och att jag blev en representant för en 

svensk i intervjusituationen. En kvinna som jag hade tänkt intervjua ställde slutligen aldrig 

upp på någon intervju. I början var hon positivt inställd till det men när jag sedan ringde 

henne, sköt hon upp intervjutillfället och svarade till slut inte alls på mitt samtal. Min 

tolkning är att det kändes obekvämt för henne. Det kanske kändes för känslomässigt när 

hon tänkte efter.  
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Jag fick en känsla av att flera av dem blev glada över att jag intresserade mig för deras 

situation. Med alla informanter etablerade jag snabbt en varm ”relation” och skapade 

förtroende. Det kändes som om de kunde öppna sig för mig. Några av dem ville träffas en 

annan gång för att umgås. En av dem sa att jag kunde få bo hos hennes släktingar i Turkiet 

om jag skulle resa dit. Möjligtvis kände de ändå en viss samhörighet när jag vid vissa av 

intervjuerna sa att min pappa kommer ifrån ett annat land, Österrike. Då hade vi gemensamt 

att ingen av oss är helt etniskt svenskar. Jag fick uppfattningen av att många av 

informanterna mest umgås med personer från sina hemländer och därför är intresserade av 

att få fler svenska vänner. Därför kanske de var extra öppna mot mig. Eftersom jag var 

intresserad av att höra hur deras liv har förändrats sedan de kom till Sverige och hur det har 

gått med deras karriärer och när de förstod vad min uppsats handlar om så fick de säkert 

ytterligare sympatier för mig. Jag blev någon som brydde sig och som de antagligen 

uppfattade stod på deras sida trots att jag försökte förhålla mig neutral under intervjuerna. 

Men säkert visade jag mitt känslomässiga engagemang och min förståelse i 

intervjusituationen. Jag blev mer som en av dem, inte den typen av majoritetssvensk som 

de upplever försvårar deras möjligheter att få jobb och stänger dörrarna till 

arbetsmarknaden för utländska akademiker.  

 

Fataneh Farahani (2008) diskuterar, i sin studie Diasporic Narratives of Sexuality - Identity 

Formation Among Iranian-Swedish Women den “insider” och ”outsider” position en 

forskare kan ha i relation till sina informanter. En ”insider” position betyder att forskaren 

har en förförståelse för informanterna och deras berättelser. Genom egna erfarenheter kan 

forskaren ha kunskap om deras bakgrund.  Denna förförståelse påverkar vilka frågor som 

ställs i intervjusituationen, hur man väljer ut relevant intervjumaterial, informanternas svar 

och vad de antar att man vet (Farahani 2008: 48). Eftersom jag känner personer personligen 

som har liknande erfarenheter som informanterna och då jag är vän med en av 

informanterna har jag redan hört mycket om utländska akademikers situation på 

arbetsmarknaden. Det har säkert påverkat mina frågor och mitt hörhållningssätt under 

intervjusituationerna. Jag har många vänner från Mellanöstern och Latinamerika, vilket 

antagligen har påverkat mitt förhållningssätt och skapat en större gemenskap med och 

förförståelse för informanterna.  
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Till viss del har jag på så sätt haft en ”insider” position i relation till informanterna i en del 

sammanhang, samtidigt många av våra erfarenheter skiljer oss åt.  

 

Fataneh Farahani (2008) belyser även begreppet ”in- between position”. Det innebär att 

forskaren varken betraktas som en riktig ”insider” eller en riktig ”outsider (Farahani 

2008:49). Min uppfattning är att jag har haft en ”in- between” position i många 

sammanhang. När flera av informanterna sa ”dem” och syftade på svenskar så betraktade 

de antagligen inte mig som ”dem”, vid något tillfälle påpekade en informant att han inte 

inkluderade mig när han sa ”dem”. Men ändå upplever de antagligen mig som svensk med 

tanke på att jag troligen har det lättare på arbetsmarknaden, vilket de märkte, när jag 

berättade att jag snart var färdigutbildad journalist. Samtidigt kan faktumet att jag har en 

akademisk examen skapa gemenskap. Jag är uppvuxen i det svenska samhället som skiljer 

sig markant från deras hemländer vilket också bidrar till en olikhet mellan oss. Skillnader 

och likheter mellan mig och informanterna var ständigt närvarande i intervjusituationen, 

fick jag en känsla av.  

 

Billy Ehn och Barbro Klein (Ehn, Klein 1999) redogör i sin studie för kulturvetenskaplig 

reflexivitet. Enligt författarna handlar ”reflexivitet” om forskarens självmedvetenhet, i 

mötet med den Andre. Och etnologen är en del av det som studeras, inte bara en distanserad 

åskådare. Genom att som forskare studera andra studerar man i viss mån även sig själv. För 

att bättre förstå hur kunskap kommer till menar Ehn och Klein att det är bra att bli 

medveten om den egna närvarons betydelse. I mötet med den andre blir det viktigt för 

forskaren att även ifrågasätta sig själv och sin egen kultur. Ordet ”reflexivitet” har med 

spegling att göra. Det är betydelsefullt att tänka om sitt eget tänkande (Ehn Klein 1999: 

10,11). Den som studerar andra är känslomässigt inblandad i sitt ”material”, som också är 

han själv (1999:13). Jag blev känslomässigt berörd av många av informanternas berättelser 

och kände med dem, det kan ha inverkan på min uppsats även om jag försökt att inte låta 

mina egna känslor påverka vetenskapligheten.  
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Reflexivitet skapas genom en kombinerad granskning av form och innehåll, text, och 

erfarenhet. Frågan är vad texten avslöjar om sin egen tillkomst (Ehn, Klein 1999:48). Jag 

har försökt reflektera, tänka och skriva så att jag inte reproducerar begrepp, i den koloniala 

rasifierande diskursen. Begreppet ”invandrade” har jag endast använt i min uppsats, då jag 

vill visa på maktrelationer som redan finns i samhället. Ibland vill jag skriva invandrare av 

bara farten men sen reflekterar jag över att det är ett väldigt onyanserat begrepp som 

kategoriserar människor. Hertzberg och ett flertal andra forskare ifrågasätter användandet 

av begreppet ”invandrare” som en analytisk kategori. Det är problematiskt att använda sig 

av det ordet även om man gör det i avsikt att analysera maktrelationer (Hertzberg 2003: 33).  

 

Disposition 

 
Informanterna berör i sina berättelser olika teman. I varje kapitel behandlas ett huvudtema 

som jag sedan delar upp i olika kortare avsnitt. Kapitel 2, Validering av utländsk examen 

handlar om hur informanterna berättar om hur deras möjligheter på arbetsmarknaden 

påverkas av valideringssystemet samt Arbetsförmedlingens och arbetsgivares syn på 

utländska examina. Kapitel 3, Bemötande i arbetslivet behandlar informanternas möten 

med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. I kapitel 4, Klasspositioner, rasifiering och 

hälsa berättar informanterna om hur deras klassposition och hälsa har påverkats av att de 

inte fått jobb i enlighet med deras kompetens. Kapitel 5, Röster, strategier och alternativa 

identiteter handlar om hur informanterna skapar handlingsutrymme genom sina handlingar, 

berättelser och strategier. I kapitel 6, Avslutande diskussion redogör jag för mina slutsatser 

och för en avslutande diskussion om min analys.  
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2. VALIDERING AV UTLÄNDSK EXAMEN 

 

I det här kapitlet undersöks informanternas berättelser om validering av deras examina samt 

hur arbetsförmedlare och arbetsgivare ser på deras utländska kompetens.  

 

Berättelser om nedvärdering av utländsk examen 

 

Alla informanter har fått sina examina degraderade. De flesta tycker att valideringssystemet 

i Sverige har brister och att det vore bättre om de fick göra ett kunskapstest som visar deras 

kunskaper. Farzaneh är utbildad till revisor i Iran. I 23 år jobbade hon på Röda Halvmånen 

(motsvarighet till Röda Korset) i Iran. Jag möter Farzaneh i hennes hem, stämningen är 

avslappnad och hon bjuder på te. Vi slår oss ner i köket för att börja intervjun. Hon är en 

mycket varm och insiktsfull person och berättar öppenhjärtat om sina erfarenheter. Vi var 

bekanta sedan tidigare, då vi pratat med varandra, efter ett föredrag på Röda Korset, för 

några år sedan. Det bidrog antagligen till att en viss tillit redan fanns. Vi börjar prata om 

hur hennes examen blivit validerad i Sverige. Farzaneh berättar: 

 

I Sverige kunde de inte värdera min utbildning, eftersom jag har examen från ett Institut, 

men det motsvarar universitetsstudier. Min examen från Iran räknas inte som en 

akademisk examen i Sverige. Högskoleverket värderade min utbildning som 

gymnasieutbildning och jag var tvungen att komplettera svenska och engelska. Tyvärr är 

min utbildning inget värd här men jag kan mycket om ekonomi. Det är en orättvis 

bedömning. De kunde värdera min 23 år långa arbetslivserfarenhet, och skriva något om 

den på intyget. Jag skulle kunna jobba med ekonomi i Sverige också, eftersom ekonomi 

inte skiljer sig så mycket åt mellan olika länder.  

 

Per Andersson, Åsa Hult och Ali Osman (2005) klargör i sin studie Validering som 

sortering som ingår i Rapport Integration 2005 att själva idén med validering är att erkänna 

och ge värde åt människors tidigare kunskaper. Meningen är att kompetens ska synliggöras, 

värderas och dokumenteras. Det som händer i praktiken är att validering av utländsk 

kompetens ofta leder till degradering. Det visar en studie av validering av utländsk 

yrkeskompetens i tre kommuner. Resultaten bygger dels på intervjuer och dokument från 

kommunernas valideringsverksamhet och dels på intervjuer med tidigare deltagare i 

validering (Andersson, Hult, Osman 2006:9).  
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Anderson, Hult och Osman (2006) för en diskussion om att valideringssystemet skapar 

exkluderande gränser som leder till underordning. Själva systemet präglas av en syn av att 

utländsk kompetens har brister. Det kan enligt författarna tolkas som en form av 

diskriminering och rasism (Anderson, Hult och Osman 2006:48). Att Farzanehs examen 

helt förlorade sitt värde efter validering tolkar jag som ett tecken på att valideringssystemet 

sätter gränser som i Farzanehs fall har lett till underordning. Hon har goda kunskaper inom 

ekonomi och lång arbetslivserfarenhet, men får trots det inget jobb. Det är på grund av 

ekonomiska omständigheter inte möjligt för henne att komplettera sina studier.  

 

Hulya har också en examen i ekonomi som blev nedvärderad i Sverige. Hon kom till 

Sverige från Turkiet år 2000, för att hennes man bodde här. Vi är hemma hos Hulya och 

hon berättar ganska snart att hon haft en depression, på grund av att hennes 

arbetslivserfarenhet från Turkiet inte är något värd i Sverige. Hon har fått börja om med allt 

från början, vilket tagit på hennes krafter. I Turkiet hade hon mycket mer energi. Där gick 

hon ut och åt och träffade vänner nästan varje dag efter jobbet men här i Sverige känner 

hon sig orkeslös. Hulya ger ett intryck av att vara en kvinna med stark karaktär och är klar 

över vad hon vill, men självkänslan har försämrats av hennes situation. Hon har 26 års 

arbetslivserfarenhet från Turkiet, där hon läste en fyraårig utbildning på det bästa 

universitetet. De sista åren i hemlandet jobbade hon på den holländska, Amro bank. 

Tidigare hade Hulya jobbat som handlare i 18 år, innan hon till sist blev finanschef på 

Philips. På högskoleverket i Sverige värderades hennes magisterexamen endast som en 

kandidatexamen. Handläggarna skickade resultatet av valideringen men hon förstod inte 

ens vad kandidatexamen betydde då. Ett år kompletterade Hulya en ekonomiassistent 

utbildning. Resultatet av rapporten Validering som sortering visar att valideringssystemet i 

Sverige har stora brister. Det förkommer ofta att en akademisk utbildning nerklassas till en 

närliggande kompetens på lägre nivå. Det görs som en arbetsmarknadsåtgärd och för att 

personen lättare ska kunna få jobb, där det är arbetsbrist. Det har hänt att sjuksköterskor 

med utländsk utbildning har fått sina examina validerade till motsvarande undersköterska 

eller vårdbiträde i Sverige. Det har förekommit att lärare med utländsk examen har 

validerats till barnskötare. Maskiningenjörer har blivit validerade till bilmekaniker. Än så 

länge är ingen organisation, myndighet eller arbetsgivare skyldiga att validera (Andersson, 
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Hult, Osman 2006:41). Hulyas ekonomiexamen blev validerad till en examen på lägre nivå. 

Det tyder på att en del av hennes kunskaper osynliggjordes. Det är ett tecken på att det finns 

exkluderande mekanismer inbyggda i valideringssystemet.  

Sibel kommer liksom Hulya ifrån Turkiet och de är vänner med varandra. Sibel är utbildad 

till specialist inom neurokirurgi. Jag sitter hemma hos henne i köket och vi dricker te. Sibel 

är en glad och sympatisk person. Hennes lille son är ute och leker i parken under intervjun. 

Sibel berättar att hon och hennes man separerat. Sibel flyttade till Sverige från Turkiet 

1999, därför att hennes föredetta man bodde i Sverige. Hon börjar med att berätta om sin 

arbetslivserfarenhet från Turkiet och hur hennes examen blivit validerad i Sverige. Sibel 

gick två år på universitetet och två år på en specialinriktad skola för sjuksköterskor i sitt 

hemland, fast jobb fick hon två månader efter examen. Under 13 års tid jobbade hon som 

avdelningschef på det bästa sjukhuset i Turkiet. I Sverige blev hennes examen värderad på 

så sätt att hon behöver komplettera fyra ämnen, på sjuksköterskeutbildningen. Det har hon 

inte gjort på grund av att hon måste försörja sig själv och hennes son. Istället tog hon ett 

städjobb. Sibel berättar: 

 

Om en svensk flyttar till Turkiet är det inga problem att få jobb. Jag förstår inte varför 

skandinaviska länder har så hårda diskriminerande regler. Vi har kunskaper men enligt 

svenska regler kompliceras allt. Sverige förlorar på det. Vi kan bidra till en bättre 

ekonomi men allt byråkratiskt arbete går långsamt här. Vi är människor. Man kan inte 

göra så här ens mot djur. Det har blivit som två läger, invandrare och svenskar. Vi måste 

hålla ihop istället, då går det bättre för Sverige.  

 

 

Efter att ha lyssnat till Sibels historia ser jag kopplingar till postkolonialismen. Aleksandra 

Ålund (2005) beskriver i sin artikel Etnicitet, medborgarskap och gränser att koloniala 

bilder fortfarande är närvarande och bärs upp av moderna former av karaktärisering och 

åtskillnader av människor som kulturellt annorlunda och olika mycket värda (de los Reyes, 

Molina, Mulinari 2005:291). Sibels berättelse bekräftar att koloniala bilder fortfarande 

lever vidare än idag. Enligt henne har en etnisk svensk det lättare på arbetsmarknaden i 

Turkiet än vad Sibel och personer från icke-europeiska länder har det i Sverige.  
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Shirin, biolog kom till Sverige från Kurdistan 1999 på grund av familjeproblem i Irakiska 

delen av Kurdistan. Vi träffas på ett café och pratar om hennes erfarenheter. Hon berättar 

att det första året i Sverige var jättejobbigt och att hon mått dåligt av den stora 

omställningen som det innebar att lämna sitt liv och hemland. Jag upplever att Shirin är 

besviken över sin livssituation. Hon håller en viss distans till mig samtidigt som hon är 

öppen i sina berättelser. Men de andra intervjupersonerna berättade mer om sina egna liv 

utan att jag bett dem berätta. Shirin börjar med att berätta att hon lät validera sin examen 

hos högskoleverket när hon kom till Sverige. De rekommenderade henne att studera biologi 

ett år. Eftersom hon redan har studerat ämnet en lång period och har lång erfarenhet av 

yrket tycker Shirin att det är mer effektivt att få göra ett kunskapsprov som visar hennes 

kunskaper. På grund av att hon har läst flera år på SFI har hon glömt bort mycket av sina 

yrkeskunskaper.  

 

Enligt forskning som redovisas i rapporten Validering som sortering, händer det ofta att 

man genom validering skiljer ut vilka brister kompetensen har i jämförelse med formella 

svenska krav, i stället för att visa vad personen verkligen kan. Många utländska akademiker 

avstår från komplettering, för att det tar lång tid och de har dålig ekonomi. Ofta tvivlar de 

på att komplettering kommer att leda till jobb. (Andersson, Hult, Osman 2006:49) Shirin 

hade i likhet med flera av de andra informanterna inte ekonomisk möjlighet att komplettera 

sina studier. Rafael anser att bedömarna som validerar utländska examina i Sverige har brist 

på kunskap. De gör för ytliga undersökningar och missbedömer ofta, menar han. 

Valideringssystemet menar jag är präglat av ett kolonialt synsätt, där västerländsk 

kompetens värderas högst. Av rapporten Validering som sortering framgår att det i det 

svenska valideringssystemet finns dolda mekanismer som anpassar ”de andra” efter det 

svenska systemet (Andersson, Hult, Osman 2006).  

 

Berättelser om arbetsförmedlingens och arbetsgivares syn på utländsk examen 

 

Rafael är utbildad agronom och kom till Sverige från Peru som politisk flykting 1990. Han 

är väldigt pratsam och samhällsintresserad. Vi sitter om småpratar före intervjun i hans 

hem. Runt omkring i rummet ligger det saker överallt, minst sagt lever han enkelt och 

bohemiskt. Han för in samtalet på politisk filosofi och vill dela med sig av sina kunskaper 
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och perspektiv till mig. Det framgår tydligt att politik är en stor del av hans liv och 

engagemanget för rättvisa och solidaritet är närvarande i samtalet. När vi samtalet glider 

över i intervjun berättar Rafael att han gått en sjuårig agronomutbildning i Peru. Enligt 

högskoleverkets validering likställs hans masterexamen med en treårig svensk 

kandidatexamen. Han blev rekommenderad att komplettera två år av sin utbildning. Dan-

Olof Rooth och Olof Åslund (2006) fokuserar i sin studie på avkastningen på utbildning 

och kunskaper i svenska språket ur ett individperspektiv. Slutsatserna visar att investering i 

viss svensk utbildning för gruppen som har invandrat i vuxen ålder medför högre inkomster 

jämfört med att enbart ha en utländsk utbildning (Rooth, Åslund 2006:123). Förklaringar 

kan vara att den kompletterande svenska utbildningen har ökat den utländska utbildningens 

överförbarhet till den svenska arbetsmarknaden eller att viss extra svensk utbildning 

fungerar som en signal om individens kunskaper (Rooth, Åslund 2006:24).  

 

Rafael valde att avstå från att komplettera stora delar av sin utbildning, eftersom han ansåg 

valideringen vara diskriminerande. Han läste istället en fempoängskurs på 

Lantbruksuniversitetet men det gav ingen framgång på arbetsmarknaden. Investering i viss 

svensk utbildning var i Rafaels fall ingen garanti, för att han som utländsk akademiker 

skulle få arbete, efter komplettering. Agronomer och handledare på arbetsförmedlingen har 

ifrågasatt kvaliteten på Rafaels utbildning:  

   

De tror att utbildningssystemet i Peru är gammamodigt och att jag har utbildat mig med 

inriktning på ett traditionellt och gammalmodigt jordbruk som inte finns i Sverige. De 

tror att jag kommer ungefär från stenåldern där det inte finns moderna maskiner. Men det 

är inte alls så i praktiken. Utbildningsnivån är lika hög i Peru som på 

lantbruksuniversitetet och jag utbildade mig på ett av de bästa universiteten i Peru. Ändå 

tror de att min utbildning är primitiv. 

 

Rafael talar återkommande om ”de” när han berättar. Min tolkning av det är att han 

verkligen markerar att ”de” har behandlat honom orättvist. Han berättelse ger mig 

associationer till postkolonialismen. Han bemöts av omvärldens koloniala bilder av 

utbildning och kompetens. Ett postkolonialtperspektiv visar på att kunskap är reserverat för 

väst, öst anses vara allt som väst inte är alltså präglat av ignorans, enligt Saids maktanalys - 

Orientalism (McLeod 2000). Jag tror att det denna maktanalys, i viss utsträckning och i 

Rafaels fall även går att förknippa med personer från Latinamerika.  
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Dan- Olof Rooth och Olof Åslund (2006) analyserar den enkätundersökning (2006) som 

Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) genomfört angående arbetsgivares syn på 

”invandrares” utbildning och kunskaper i svenska. I undersökningen ingår två grupper av 

chefer inom svenskt arbetsliv. Den första är personalchefer i de 200 största företagen, 

statliga myndigheter, kommunerna och landstingen. Den andra är rekryterande chefer i 

Stockholms läns landsting (Rooth, Åslund 2006:97). En stor andel har ingen uppfattning 

om huruvida det skulle finns kvalitetsskillnader mellan utbildningar från olika länder eller 

om utbildningssystemet är bättre i Nordamerika och Västeuropa än i övriga världen. Över 

hälften av svarspersonerna uppgav ”vet inte” på frågorna. De som hade en uppfattning 

trodde att västerländsk utbildning är bättre. De som besvarat frågan om hur användbara 

utländska utbildningar är i Sverige verkar anse att dessa utbildningar har ett värde även här. 

Det är vanligare att män och högre chefer tycker att utbildningssystemen i Nordamerika 

och Västeuropa håller högre kvalitet än i andra länder. En liknande skillnad finns i svaren 

på frågan om utländska utbildningars användbarhet. Kvinnorna är mer positiva till dessa än 

vad männen är. Många ser ett värde i att man har kompletterat sin utländska utbildning. 

Detta kan ses som en paradox. Arbetsgivarna upplever även validering som värdefullt men 

ändå är de inte beredda att bekosta validering själva (Rooth, Åslund 2006: 102-105).  

 

Min tolkning är att arbetsgivarna tycker det är positivt om den utländska kompetensen 

anpassas till västerländska mått. I den aspekten är koloniala bilder närvarande. 

Informanternas liv påverkas negativt av dessa föreställningar som leder till att de blir 

rekommenderade att komplettera stora delar av sina studier. Det gör att det tar lång tid att 

komma ut på arbetsmarknaden, vilket är ekonomisk påfrestande. Därför tar många 

okvalificerade arbeten istället och ger upp sina karriärer. Många tappar tron på sig själva.  

 

I det här kapitlet har det i samtliga informanters fall framgått att viss tidigare kompetens 

blivit osynliggjord. Många har avstått från att komplettera sina studier på grund av dålig 

ekonomi. Flera berättar att de mötts av misstro av arbetsgivare och arbetsförmedlingen.  
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3. BEMÖTANDE I ARBETSLIVET 

 

I det är kapitlet undersöks berättelser om brist på kontakter, höga språkkrav i arbetslivet, 

”överkvalificering”, arbetsgivares tystnad och ”positiv särbehandling”.  

 

Brist på kontakter 

 

Alla informanter har berättat att de haft brist på informella kontakter inom arbetslivet. 

Därför har det varit nödvändigt för dem att vända sig till Arbetsförmedlingen. Allan är 

utbildad idrottslärare. Han är politisk flykting från Irakiska delen av Kurdistan och kom till 

Sverige 2001. Vi träffas på Studentpalatsen, i Stockholm. När vi väl hittar en ostörd plats 

flyter samtalet på och Allan berättar uppriktigt och engagerat. Det märks att han förtroende 

för mig, då han går in på varför han stannar kvar i Sverige, trots att han i dagsläget kan 

återvända till hemlandet. Det har med personliga familjeskäl att göra och han valde att dela 

med sig av personliga detaljer lite då och då under intervjun. Allan flyttade till ett mindre 

samhälle i Sverige och startade en livsmedelsbutik. Han trodde att det skulle vara lättare att 

få ett jobb i enlighet med sin kompetens i en ort med nästan enbart svenskar men det hjälpte 

inte. Många av informanterna umgås mestadels med personer från deras hemländer eller 

personer från andra länder än Sverige. Genom dessa kontakter har de i vissa fall fått jobb 

men inte i enlighet med sin kompetens.  

 

Masoud Kamali (2005) diskuterar i den statliga utredningen Det blågula glashuset, om 

strukturell diskriminering i Sverige olika förklaringar till att högutbildade utländska 

akademiker utestängs från arbetsmarknaden. Han framhåller att många utländska 

invandrade missgynnas på grund av att de inte har lika många informella kontakter som 

personer födda i Sverige. De flesta jobb i Sverige förmedlas via informella kontakter och 

inte via arbetsförmedlingen (SOU 2005:56). Att informella kontakter är så viktiga på den 

svenska arbetsmarknaden tolkar jag som ett hinder för informanterna.  
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Lena Schröder (2009) diskuterar i rapporten Samma villkor för alla akademiker att personer 

födda i Sverige får högre eller samma lön när de använder sig av kontakter. Men för 

personer födda i icke-västliga länder leder användningen av egna kontakter till jobb med 

lägre löner. Det beror på att inrikes födda oftare har nätverk som består att personer med 

goda positioner på arbetsmarknaden (Schröder 2009). 

 

Höga språkkrav  

 

Mandesa är ung och utbildad advokat på Harvard i USA. Hon är uppvuxen i Trinidad i 

Latinamerika. År 2003 flyttade hon till Sverige, eftersom hennes man är svensk. Vi sitter på 

ett café i centrala Stockholm. Miljön är lite bullrig men det fungerar bra ändå. Vi pratar om 

hennes uppfattning av hur betydelsefullt det är att kunna bra svenska för att får jobb i 

Sverige. Mandesa tycker att det är svårt att veta varför hon inte får arbete, om det beror på 

bristande språkkunskaper eller någon annat. Hon har en känsla av att många svenskar är 

känsliga för utländsk brytning. Många av informanterna tror att de inte fått något jobb på 

grund av att arbetsgivarna inte anser att de kan tillräckligt bra svenska. De upplever 

frustration över de höga språkkraven. Mandesa är intresserad av att jobba på Röda Korset 

och sökte en praktik där som riktade sig till personer som inte kan svenska bra. Röda 

Korsets motivering till att hon inte fick praktiken var att de ansåg att Mandeza pratar för bra 

Svenska. Då gav hon upp. Hon har en känsla av att det i arbetslivet alltid krävs något mer 

av henne. Om hon uppnår "perfekt svenska", krävs istället lång arbetserfarenhet. Dessa 

berättelser visar att utländska akademiker blir exkluderade om de inte talar svenska 

tillräckligt bra, men Mandeza fick inte heller arbete då hon ansågs tala för bra svenska, när 

Röda Korset hade en särskild satsning för de som inte talar så bra svenska. Farzaneh fick 

heller inte anställning, då hon hade avslutat SFI och lärt sig bra svenska. Det visar att även 

om de kämpar för att lära sig språket blir de ändå exkluderade.  

 

Farzaneh är liksom Mandesa intresserad av att jobba på Röda Korset. De första två åren i 

Sverige praktiserade Farzaneh på Röda Korset. Praktiken fick hon genom en kompis och 

eftersom hon hade jobbat länge på Röda Halvmånen i Iran passade praktiken henne bra. 

Först började hon på flyktingavdelningen. Farzaneh jobbade med ekonomi och även 

enklare uppgifter som att stämpla eller hjälpa till där det behövdes. Praktiken gav henne 
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möjlighet att praktisera svenska. Efter två år var praktikperioden slut. Hon ville gärna jobba 

kvar men fick inte jobbet. Arbetsgivaren sa att det var på grund av att de inte hade råd att 

anställa men Farzaneh är övertygad om att det var för att de inte tycker att hon kunde 

svenska tillräckligt bra och för att hon är "invandrare". Farzaneh berättar att hon var en stor 

tillgång under praktiken och har stor kunskap. Hon har återkommit och sökt jobb på Röda 

Korset två gånger efter att hon blev klar med SFI, men det har inte hjälpt henne.   

 

Informanterna som är utländska akademiker i Masoud Kamalis rapport, Sverige inifrån - 

Röster om etnisk diskriminering (SOU 2005:69) upplever att kriterierna för att få jobb hela 

tiden förändras. När en arbetssökande med utländsk bakgrund äntligen uppnått ett 

kriterium, till exempel goda kunskaper i det svenska språket ställs nya krav på andra 

områden och färdigheter. Deltagarna uppger att det finns en föreställning om en svenskhet 

som verkar vara nödvändig att uppnå för att komma in på arbetsmarknaden. Mina 

informanter upplever samma sak, nämligen att gränsen för vad som krävs hela tiden flyttas, 

när de lärt sig god svenska räcker inte det längre. Det är ett tecken på att makten är rörlig 

och flexibel.  

 

När Farzanehs praktik på Röda Korset var slut var hon tvungen att försörja sig och tog 

därför den vårdbiträdeskurs som socialen rekommenderade henne. Farzaneh såg hur en 

manlig kollega behandlade en av de boende illa och sa till honom att det var fel. Han 

svarade att hon inte har rätt att säga till honom, eftersom hon inte har något ansvar. 

Kollegan pratade med chefen och sa att Farzaneh inte förstår de andra på grund av brister i 

svenska och det därför blir missförstånd. Då fick hon sparken av chefen. Chefen lyssnade 

inte på Farzaneh. Chefen misstrodde henne. När vi kom in på detta ämne under intervjun 

blev Farzaneh känslomässigt berörd, eftersom det var en svår period. Den här berättelsen 

tyder på att personer i vissa fall kan kritisera andra språkkunskaper för att bli av med 

personen i fråga. Kritiken kan fungera som ett maktmedel. Kollegans anklagelse om att 

Farzaneh inte behärskar svenska är enligt min tolkning ett exempel på vardagsrasism 

(SOU:41: 76). 
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I den statliga utredningen, Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige 

framgår att forskning visar att allt flera arbetsgivare ställer höga krav på kunskaper i 

svenska. Det kan utestänga akademiker födda utanför Sverige. Orimligt höga krav på 

kunskaper i svenska i förhållande till vad arbetsuppgifterna kräver, utgör en form av 

diskriminering. Att utesluta någon på grund av utländsk brytning kan ses som 

diskriminering (SOU 2005:56). Ur flera tidigare studier har det framgått att man i Sverige 

tenderar att ha mycket låg tolerans för utländsk brytning. Om en arbetsgivare bedömer en 

utrikes född persons språkförmåga efter dess brytning finns en stor risk att de gör en 

felaktig värdering (Rooth, Åslund 2006).  

 

Souleiman är politisk flykting från Azerbajdzjan. Han kom till Sverige 2003 med sin fru 

och dotter som då var sex år. I hemlandet har han jobbat både som advokat och journalist. 

Han kommer ifrån en framgångsrik familj, fadern var professor och många i omgivningen 

kände till honom. Det har alltid känts naturligt att även Souleiman ska lyckas inom 

karriären. Vi blev vänner i samband med att jag var kontaktperson till honom och hans 

familj under den första tiden i Sverige. Det kändes naturligt att intervjua Souleiman i 

hemmet, eftersom jag ändå besöker dem med jämna mellanrum. Jag har en förförståelse för 

många av hans berättelser. Alltså har jag en viss ”insider” position som Farahani belyser i 

sin studie, då jag redan har hört flera av hans berättelser tidigare (Farahani 2008:49). Jag 

ställer självklart frågor som jag redan ställt tidigare men svaret blir ändå annorlunda och 

nya erfarenheter kommer fram. Antagligen avstår jag från att ställa en del frågor, med tanke 

på min förförståelse men det är svårt att säga exakt vad jag låter bli att fråga om, eftersom 

det sker utan att jag reflekterar över det under intervjun. Souleiman är mycket intelligent, 

driftig och verbal och formulerade sina berättelser väl. Han har en förmåga att lyfta fram 

kärnan i budskapet direkt. Han förstår mycket svenska men känner sig mer bekväm med 

engelska under intervjun, som han studerat i Azerbajdzjan. När vi kommer in på temat 

språk berättar Souleiman att han anser att ”de” behandlat honom nonchalant på 

arbetsmarknaden, eftersom han inte behärskar det svenska språket fullt ut. Ibland ringer han 

affärssamtal, i samband med en ny affärsidé. Med svenskar använder han sig av det 

engelska språket, eftersom bemötandet då är mer positivt. Souleiman är en person med 

många nya idéer. Han vill mycket om ger inte upp. Målet är att avancera uppåt och gå 
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vidare. Vad han än tar sig för klarar han sig galant och hans självkänsla har inte påverkats 

avsevärt av den komplicerade situationen.  

 

Oscar Pripp (2001) belyser att de intervjuade företagarna i hans studie gärna talar om 

språkets betydelse. De upplever till exempel att svenskar är mycket känsliga för språkliga 

variationer (Pripp 2001: 66) Företagarna berättar om en känsla av att en arbetsgivare, en 

kund eller en myndighetsperson tolkar dem på ett visst sätt. De möter sällan personer som 

öppet deklarerar sina inställningar till ”invandrare”. Souleiman har bemötts på liknande sätt 

som Pripps informanter.  

 

Allan påminner om Souleiman på så sätt att även han ger ett intryck av att ha starkt 

självförtroende och att han aldrig ger upp. När det gäller temat språk som vi berörde tidigt i 

intervjun menar Allan att det enda sättet att verkligen lära sig ett språk är genom ett arbete:  

 

Det är en paradox att många kräver ”perfekt svenska” men de är inte villiga att ge 

”invandrare” någon chans att få praktisera de språkkunskaper som de lär sig på Svenska 

för invandrare (SFI). "De tänker bara på språk, språk, språk. Det handlar inte om att jag 

ska delta i en komplicerad debatt jag tycker att mina språkkunskaper räcker för att blir 

idrottslärare. Ingen kan behärska ett språk hundra procentigt. 

 

Ernesto är utbildad civilekonom och kom till Sverige 1987 från Chile, därför att han hade 

en flickvän i Sverige. Jag träffar honom i hans hem i lantlig miljö nära vårt sommarställe. 

Vi sitter på hans altan och fikar. Hans sambo är också med under intervju och visar stort 

intresse. Ernesto talar med yviga gester och stort självförtroende. Han är mitt uppe i och har 

en karriär bakom sig i Sverige. Han utstrålar stolthet på ett positivt sätt över sitt yrkesliv. 

Ernesto är otroligt social och pratsam. Han berättar mycket detaljerat om alla sina 

erfarenheter. Den första tiden i Sverige sökte Ernesto jobb på Lufthansa, eftersom han hade 

jobbat på samma flygbolag i Chile. På grund av bristande svenskkunskaper fick han inte 

jobbet. Men han talade däremot perfekt engelska. De sa att han kunde komma tillbaka när 

han lärt sig språket. Ernesto tycker att det var orättvist, eftersom han haft många kollegor 

från USA som fick jobb, trots att de bara kunde engelska. Han tror att det har att gör med 

vilket land man kommer ifrån. Om man kommer ifrån Chile måste man bevisa att man kan 

saker. Det är enklare om man kommer, exempelvis från USA. 
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Katarina Mattsson (2005) diskuterar i sin artikel, Diskrimineringens andra ansikte – 

svenskhet och ”det vita västerländska”, (SOU 2005:41) att det sker en förhandling kring 

identiteter och de som har tolkningsföreträde är medlemmar av den privilegierade gruppen, 

i detta sammanhang ”svenskar” respektive ”vita”. Svenskhet och vithet/västerländsk som 

norm formas och befästs i institutionella sammanhang. Eftersom Ernestos arbetsgivare var 

svensk och tillhörde den privilegierade gruppen med tolkningsföreträde kategoriserade han 

antagligen Ernesto som sydamerikan och kollegorna från USA som västerlänningar, vilka 

utgör normen inom företaget. Denna kategorisering ledde till att det krävdes mer 

ansträngning av Ernesto, för att visa att han var lika kompetent som sina kollegor.  

 

Ernesto har full förståelse för att arbetsgivaren kräver att han ska kunna svenska, eftersom 

han är medveten om att man i väst inte är insatta i vilken kvalitet utbildningen har i Chile. 

Ernestos arbetsförmedlare sa till honom att han måste lära sig svenska, för att få ett jobb. 

Av informanternas berättelser framgår att de många gånger upplevt eller känt av att 

arbetsgivare och arbetsförmedlare som de kommit i kontakt med har sett kritisk på deras 

kunskaper i svenska språket. Många av informanterna påpekar under intervjuerna att de inte 

pratar så bra svenska. Under intervjuerna hade vi inte några svårigheter att kommunicera 

med varandra. Informanterna upprepar det som de hört av andra, bland annat 

arbetsförmedlare och arbetsgivare, under våra samtal. Flera av informanterna tror att de inte 

fått jobb för att de pratar för dålig svenska. Flera av informanterna påpekar samtidigt att det 

finns en utbredd diskriminering inom arbetslivet.   

 

Ernesto bestämde sig för att lära sig svenska på högst ett år. Om han inte lyckades med det 

skulle han åka vidare till ett annat land. På SFI gick det för långsamt för honom. Han 

frågade om gruppen kunde ha extraundervisning under sommaren men det ville inte de 

andra. En lärare ställde upp och ordnade privatlektioner under sommaren. Hans 

arbetsförmedlare uppskattade hans envishet och erbjöd honom en svenskkurs för utländska 

akademiker. Nästan alla var civilekonomer i gruppen och det ingick en praktik. Den 

ansvariga för kursen ringde upp flygbolaget SAS. De behövde en ekonom och Ernesto blev 

kallad till intervju. Under anställningsintervjun förde den ansvarige för språkkursen 

Ernestos talan. Arbetsgivaren ville att Ernesto skulle uttala sig själv och han fick jobbet.  
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”Överkvalificerad”  

 

Ernesto är den enda av informanterna som har fått ett fast jobb, i enlighet med sin utländska 

examen inom ekonomi. Det speglar sig i hans berättelser som är optimistiska. Svaren på 

mina frågor är väldigt långa, utbroderade och nyanserade. Han går in på detaljer, när det 

gäller sitt yrkesliv som verkar ha haft en stor betydelse i hans liv. I kronologisk ordning 

berättar han om sitt yrkesliv och om det mesta som hänt. Även om berättelserna svävade ut 

och inte höll sig inom ramen för vad jag förväntade mig att han skulle svara på, lyssnade 

jag med intresse och avbröt honom inte gärna. Jag finner det relevant att lyssna till det han 

vill berätta om, eftersom det förmedlar någonting om vad som är viktigt för honom att lyfta 

fram, ett intressant yrkesliv, erfarenheter och händelser på de många affärsresorna. Även 

beskrivningar av arbetsuppgifter och strategier berördes under samtalet. Intervjun med 

Ernesto var den längsta av samtliga intervjuer. 2008 tog hans karriär en vändning. Han 

slutade på sitt jobb på Electrolux, efter en lång och framgångsrik karriär i Sverige, inom 

olika företag. Tidigare hade han ofta fått nya uppdrag genom kontakter inom företagen. 

Men nu fanns inte längre något skyddsnät. "Jag kände mig som en astronaut utan farkost", 

påpekar Ernesto. Situationen var annorlunda nu, eftersom han inte längre var så ung. Det 

kändes som om han hade kommit till Sverige på nytt. Skillnaden är att han idag behärskar 

svenska och har arbetslivserfarenhet. Ernesto säger: 

 

Min känsla var att jag var själv. Jag åkte till arbetsförmedlingen och fick en 

kontaktperson. När hon läste mitt CV var hon optimistisk och trodde inte att det skulle 

vara några problem för mig att få jobb. Mitt problem är att jag betraktas som 

överkvalificerad. På de anställningsintervjuer jag varit på har arbetsgivarna varit otydliga. 

De har inte sagt rakt ut att jag är överkvalificerad men jag upplever att de betraktar mig 

som ett hot, eftersom jag har hög kompetens och lång arbetslivserfarenhet. Arbetsgivarna 

tror med största sannolikhet att jag ska utkonkurrera kollegorna. Arbetsgivarna är osäkra 

och vågar inte säga rakt ut varför jag inte får jobben. De använder sig av andra verktyg 

som att säga att de ska ringa men gör det inte, med motiveringen att de inte har tid. Ingen 

arbetsgivare har gett mig någon förklaring till varför ja inte fick jobbet. Jag skulle föredra 

att arbetsgivarna var tydliga och ärliga.  

 

I början av sitt jobbsökande skickade Ernesto hela sitt CV. Sen började han använda sig av 

olika strategier, nämligen att frisera det, eftersom arbetsgivarna blev skrämda på grund av 

alla poster han haft. Till slut hade han sex olika CV beroende på vem han skulle skicka det 

till. En del arbetsgivare förstod inte innebörden av hans tidigare titlar. "Jag försökte säga att 
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jag inte är något hot. Men det gick inte fram. Jag var fortfarande ett hot. De såg att jag hela 

tiden hade gått vidare och bytt jobb”.” Jag är inget hot” upprepade Ernesto mer än fem 

gånger under intervju.  

 

Ordet överkvalificering nämndes av några arbetsgivare i projektet SNS Arbetsmarknad 

(2006). Det framgick att personer blir utestängda från kvalificerade jobb, därför att de anses 

vara överkvalificerade. Men arbetsgivarna gav ingen förklaring till varför det skulle vara 

negativt att anställa ”överkvalificerade” sökande. Även att vara överkvalificerad kan 

fungera exkluderande på arbetsmarknaden. Begreppet överkvalificerad pekar på att man 

inte har rätt sorts kompetens. Att hävda att någon är ”överkvalificerad” är ett uttryck för 

rasifierad diskriminering när man bedömer någons lämplighet för ett arbete. Studier visar 

att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland ”överkvalificerade” 

anställda (Rooth, Åslund 2006).  

 

Min tolkning är att informanterna i min studie upplever att de blivit exkluderade på 

arbetsmarknaden, för att de anses vara ”överkvalificerade” har blivit utsatta för 

diskriminering. Att ha mer kunskap än vad som krävs för ett arbete borde inte vara något 

negativt. Det är inte någon relevant orsak till att man inte skulle få ett arbete. När 

arbetsgivare inte anställer på grund av att de sökande är ”överkvalificerade” är det ett 

uttryck för makt. Det blir ett maktmedel som exkluderar utländska akademiker från goda 

positioner.  

 

I likhet med Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (de los Reyes, Molina, Mulinari 

2005) förstår jag makt som sammansatt, komplex, instabil, rörlig och kontextbaserad. I 

Ernestos fall har han uppnått en gedigen arbetslivserfarenhet och har haft högt uppsatta 

poster, men när han efter många år i sin karriär igen behöver vända sig till 

arbetsförmedlingen måste han tona ned sina meriter. Han upplever att de ses som ett hot på 

de arbetsplatser han är intresserad av att jobba på. Kriterierna för vad som krävs för att få 

ett visst jobb ändrar sig hela tiden och beror på vem som söker jobbet och i vilken kontext 

det handlar om. Flera av de andra informanterna saknar istället arbetslivserfarenhet och 

bland annan därför är det svårt för dem att få kvalificerade jobb. Jag tolkar att det bekräftar 



33 

 

att makten är rörlig, komplex och instabil. Idag har Ernesto nyligen lyckats få ett nytt jobb 

inom ekonomi på Saab-Scania i Södertälje, genom en annons på AMS hemsida.  

 

Även Sibel har nekats jobb på grund av att arbetsgivaren uppfattat henne som 

överkvalificerad. Hon sökte jobb hos Conex som spärrvakt men de sa att hon är 

högutbildad, vilket inte ansågs lämpligt för detta jobb. ”Det är alltid något som fattas”, 

säger Sibel, med irriterad röst. Hon upplevde frustration över att inte ens kunna få ett jobb 

på Conex. Speciellt när anledningen var att hon ansågs ”överkvalificerad”. Det är ett tecken 

på att hur informanterna än gör, om de lär sig svenska, skaffar sig erfarenhet eller har en 

universitetsutbildning fattas det ändå alltid någon kompetens enligt arbetsgivarna. Men 

informanterna får endast i undantagsfall reda på vilken kompetens som fattas. Få 

arbetsgivare har sagt rakt ut varför intervjupersonerna inte fått jobbet de sökt.  

 

Alla informanter har någon gång blivit rekommenderade arbeten av arbetsförmedlingen 

under deras kompetensnivå. Sibel blev rekommenderad att söka jobb som undersköterska, 

trots att hon jobbat och är utbildad hjärnkirurg. Mandesa har inte fått ett kvalificerat jobb 

inom juridik i Sverige. På arbetsförmedlingen säger de att hon ska fråga sin man som är 

advokat om han kan hjälpa henne att hitta arbete. Men hennes man har inte kunnat hjälpa 

henne och egentligen vill hon inte ha ett arbete med hjälp av honom. Även Souleiman är 

utbildad advokat. De sociala myndigheterna har sagt till honom att han måste hitta ett 

arbete och om han skulle vilja studera är det hans eget problem. Den linjen får många att 

stoppa sin egen utveckling anser han. Majoriteten av informanterna har utbildningar inom 

ekonomi eller juridik. Det kan vara en bidragande faktor till att de inte har fått arbete i 

enlighet med sin kompetens. Souleiman hade varit tvungen att läsa om hela sin 

juristutbildning i Sverige, vilket han inte orkade. Istället satsade han på att köra taxi och 

försöka starta eget. Han har nyligen sökt flera juridiska kurser på Stockholms Universitet 

med internationell inriktning och väntar på besked om antagning.  

 

Taher är utbildad ekonom och kom till Sverige som politisk flykting från kurdiska delen av 

Iran, 1988. Vi träffas hemma hos Taher och han visar mig först runt i lägenheten. Han är 

lugn, ödmjuk, klok och positiv. I sitt hemland var han frihetskämpe, vilket gett honom 
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mycket styrka i livet. Det har hjälpt honom att hantera sin situation, när det gäller jobb i 

Sverige och trots alla motgångar har han lyckats behålla ett optimistiskt förhållningssätt. 

Han ville fortsätta jobba som ekonom i Sverige men det blev inte som han hade önskat. 

Taher berättar: 

 

Jag blev rekommenderad en snabbkurs i städning av arbetsförmedlingen. Jag sökte många 

okvalificerade jobb men blev inte ens kallad till intervju, därför vågade jag inte söka ett 

jobb i enlighet med sin kompetens. Arbetsförmedlingen rekommenderade mig sedan att 

gå verkstadslinjen, vilket ledde till jobb. Det tog jag, eftersom jag var tvungen att 

prioritera att försörja min familj framför kompletteringsstudier i ekonomi. Ingen av de 

handläggare jag mötte på arbetsförmedlingen tog hänsyn till den mänskliga aspekten. De 

var säkert tvungna att följa direktiv uppifrån.  

 

 

Rooth och Åslund (2006) visar i sin studie, att överförbarheten varierar mellan olika 

utbildningsinriktningar. Utrikesfödda med läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning eller 

med utbildning inom naturvetenskap har ungefär samma lönenivå som personer födda i 

Sverige. En förklaring är att det inom dessa sektorer finns det en större efterfrågan och ett 

mer utarbetat system, för att jämföra och godkänna utbildningar från andra länder. Däremot 

har utländska akademiker med utbildning inom juridik, ekonomi- eller 

ingengörsutbildningar lägre inkomster än inrikes födda. Löneskillnaden är störst för män 

med juristutbildning, den når 48 %. En trolig förklaring är att denna typ av utbildning är 

speciellt svår att överföra till svenska förhållanden (Rooth, Åslund 2006).  

 

De Los Reyes och Mulinari (2005) pekar i sin studie på vikten av att rikta sökarljuset på 

den institutionella ordningen i arbetslivet och på arbetsmarknadens funktionssätt. Om man 

inte tar hänsyn till ett institutionellt perspektiv finns det en risk menar hon att den 

stigmatisering som drabbar underordnade grupper i samhället förstärks (de los Reyes, 

Mulinari 2005). I den statliga utredningen Det blågula glashuset, om strukturell 

diskriminering i Sverige (SOU:2005:56: 253) diskuterar Masoud Kamali att nyare 

forskning har analyserat de rasifierade hierarkier som inskränker olika gruppers 

möjligheter på arbetsmarknaden. Frågor om hur arbetsmarknadens institutionella aktörer 

som till exempel arbetsförmedlingen hanterar och förhåller sig till etnisk segregering och 

diskriminering har alltmer belysts.  
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Informanternas berättelser visar på ett kritiskt förhållningssätt gentemot arbetsförmedlingen 

som är en institutionell aktör. De påpekar att arbetsförmedlarna själva inte har så stort 

handlingsutrymme utan styrs av institutionens regler. Men samtidigt poängterar de att 

arbetsförmedlarna skulle kunna ta mer hänsyn till den mänskliga aspekten och genom 

enskilda handlingar kunna hjälpa utländska akademiker på ett bättre sätt.  

 

Fredrik Hertzberg (2003) diskuterar hur arbetsförmedlare beskriver och förklarar de hinder 

och möjligheter som ungdomar med invandrarbakgrund möter på arbetsmarknaden. Hans 

tolkning är att villkoren för att ungdomarna ska inkluderas på arbetsmarknaden är att de 

anpassar sig till en ”svenskhet”. Denna ”svenskhet” associerar arbetsförmedlarna med bland 

annat tidpassning, vårdad klädsel och korrekthet, jämställdhet. Dessa föreställningar menar 

Hertzberg försvårar möjligheten för invandrade att få jobb. Han diskuterar vidare att 

arbetsförmedlarna är nyckelbegrepp för förståelsen av den rasifierade arbetsmarknaden. 

Enligt honom tyder mycket på att arbetsförmedlingen som institution bidrar till rasifierade 

processer. Han tar upp ett fall då journalister ringde till arbetsförmedlingen och låtsades 

vara arbetsgivare. De bad att slippa få personer från andra länder skickade till sig och det 

godtogs av arbetsförmedlarna. Ett annat exempel är att regeringen har satt krav på att 

diskriminering inom arbetsförmedlingen verksamhet måste förhindras genom tydliga regler 

och utbildningsinsatser (Hertzberg 2003:20). Dessa föreställningar om ”svenskhet” som 

finns inom Arbetsförmedlingen som institution och av enskilda arbetsförmedlare tolkar jag 

begränsar informanterna i sina jobbsökningsprocesser. Dessa föreställningar skapar gränser 

mellan ”vi” och ”dem” och stämplar invandrade som annorlunda i en negativ bemärkelse.   

 

I artikeln Vardagsrasismi i den statliga utredningen Bortom Vi och Dom- Teoretiska 

reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU:41) diskuterar 

Philomena Essed sambandet mellan vardagsrasism och institutionell rasism. 

Vardagsrasism ingår i en strukturell kontext. I vardagen smälter sociologiska distinktioner 

mellan ”institutionellt” och ”interaktionellt”, mellan ideologi och diskurs, och mellan 

livets ”privata” och ”offentliga” sfärer samman och formar en sammanhängande helhet av 

sociala relationer och situationer. Vardagsrasism och institutionell rasism existerar inte 

utan varandra. Begreppet vardagsrasism trotsar föreställningen att rasism måste vara 
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antingen ett individuellt eller ett institutionellt problem. Institutioner förkroppsligar 

kulturella värderingar (SOU:41:71).  

 

När det gäller Esseds syn på relationen mellan vardagsrasism och institutionell rasism ser 

jag kopplingar till hur informanternas berättelser om sin jobbsökningsprocess i vardagen 

och mötet med Arbetsförmedlingen. Informanternas möjligheter påverkas av föreställningar 

som finns om dem som utländska akademiker inom Arbetsförmedlingen som institution 

och av föreställningar som finns hos enskilda arbetsförmedlare och arbetsgivare. De 

värderingar som arbetsförmedlare har är utbredda i samhället och institutionen 

Arbetsförmedlingen förkroppsligar dessa kulturella värderingar. I likhet med Esseds synsätt 

menar jag att disktinktioner mellan ”institutionellt” och ”interaktionellt” smälter ihop i 

vardagen. I den statliga utredningen (SOU 2006:60) diskuterar Anders Neergaard att 

orsaken till att utlandsfödda blir underordnade på arbetsmarknaden är en följd av 

vardagsrasism som samsas med institutionella praktiker. Dessa är ofta svåra att synliggöra 

eftersom det inte uttrycks på ett öppet och direkt sätt  

 

Arbetsgivares tystnad 

 

Flera av informanterna har sökt flera hundra jobb men aldrig blivit kallad till en 

anställningsintervju. Allan, idrottslärare har en känsla av att arbetsgivare endast ger jobb till 

personer som de känner. Han har sökt 400 jobb och inte blivit kallad till en enda intervju. 

Det var enbart sju arbetsgivare som på eget initiativ svarade och meddelade att någon annan 

fått tjänsten. Informanterna berättar att de oftast inte fått någon förklaring till varför de inte 

blivit kallade till anställningsintervju. Även om de ringt och bett om en motivering har 

arbetsgivaren inte haft tid för samtalet, lovat att återkomma men inte gjort det. 

Informanterna har sökt jobb hos företag som är etniskt homogena. Arbetsgivare kan ha 

föreställningar om utländska akademiker som resulterar i att de väljer någon annan för 

jobbet. Men själva avsikten behöver nödvändigtvis inte vara att diskriminera. Paulina de los 

Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari 2005 belyser i sin studie att det idag stiftas lagar 

mot diskriminerande handlingar i arbetslivet och att staten och arbetsmarknadens parter 

utformar mål och drar igång projekt för att skapa mer mångfald i arbetslivet. Men de 

poängterar att diskrimineringen fortfarande pågår i det tysta (De los Reyes, Molina, 
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Mulinari 2005). Med tanke på informanternas berättelser om att inte ha fått någon 

förklaring till vilken kompetens som saknas, trots att de ringt och frågat gör det svårare för 

informanterna att hantera situationen, göra motstånd och påverka den ojämlika 

maktbalansen. Det tyder på att de blivit utsatta för dold rasism. Diskrimineringen pågår i 

det tysta.  

 

Rafael har sökt flera hundra jobb. Inte heller han har fått veta vad anledningen är till att han 

inte blivit kallad till ens en anställningsintervju. Han tror att det kan påverka att han har ett 

utländskt namn. Forskare vid Stockholms Universitet har genomfört ett namnprojekt. 

Professor Mahmood Arai och docent Peter Skogman Thoursie, vid Nationalekonomiska 

institutionen har genomfört det vetenskapliga arbetet med namnprojektet som presenteras i 

rapporten, Måste alla heta som Svensson? (2006). De frågor som undersöktes handlar om 

personers byten av namn och efternamn. En av frågorna handlar om ifall det spelar någon 

roll för en persons framgångar om namnet låter svenskt eller utländskt. Det är troligt menar 

författarna att personer byter namn, eftersom de uppfattar att majoritetssamhället har en 

negativ syn på utländska namn. Det vanligaste namnet som byts ut är Mohammed, vilket 

tyder på att personer från Mellanösten känner sig särskilt diskriminerade. Resultatet av 

undersökningen visar att de som bytt till ett svenskt efternamn lättare fått jobb. I genomsnitt 

höjs årsinkomsten för en person som byter sitt namn med mellan 10 000 och 15 000 kronor. 

Detta visar på att arbetsgivare i större utsträckning är villiga att anställa någon med ett 

svenskklingande namn (Arai, Schröder, Skogman Thoursie, Thoursie 2006). Här ser jag en 

koppling till postkolonialism och Orientalism. McLeod (2000) diskuterar postkolonialism 

och orientalism, varav dessa perspektiv det framgår att bilden av personer från ”Orienten” 

ses som inkompetenta och kopplas ihop med en rad negativa egenskaper (McLeod 2000). 

Därför tror jag att personer från mellanöstern är särskilt utsatt på arbetsmarknaden och i 

störst utsträckning väljer att byta namn.  
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”Positiv särbehandling” 

 

Hulya fick hopp när hon såg en annons, där skatteverket sökte 500 medarbetare varav 100 

skulle vara utländska. Via arbetsförmedlingen fick hon veta att skatteverket sökte 

”invandrare” som var födda i Sverige. Hulya är exkluderad på arbetsmarknaden och ingår 

inte heller i den gruppen som kan bli inkluderad för att man är exkluderad.  

 

Annonser tyder på att gränser dras kring ett tänkt svenskt ”vi” och ett avvikande invandrat 

”dom”. Katarina Mattsson (SOU 2005:41) belyser att svenskhet och vithet/västerländsk 

som norm befästs i institutionella sammanhang, som tillexempel här hos skatteverket som 

gör en uppdelning mellan svenskar och ”utländska”, där svenskar utgör normen. Idéer om 

svenskhet som en social position ger vissa människor möjligheter och tillgång till 

sammanhang, i det här fallet jobb, som är stängda för andra, i det här fallet Hulya. Utifrån 

annonsen inkluderades och prioriterades personer med utländsk bakgrund, just därför att de 

har svårt att få jobb. Men det är personer med utländsk bakgrund som är födda i Sverige 

som egentligen hade förtur. Det tyder på att de har det svårare på arbetsmarknaden, trots att 

de är födda i Sverige. Svenskheten har varierande gränser. Det räcker alltså inte med att 

vara född i Sverige för att bli betraktad som svensk. Människor blir uppfattade och 

klassificerade som svenskar av andra människor. De som har tolkningsföreträde i 

förhandlingen kring identiteter är medlemmar av den privilegierade gruppen, i detta fall, 

”svenskar”, med andra ord ”vita”.  

 

I den statliga utredningen På tröskeln till lönearbete – Diskriminering, exkludering och 

underordning av personer med utländsk bakgrund diskuterar Anders Neergaard (2006) 

bland annat begreppet ”inkluderad underordning”. Det betyder enligt honom att man vill 

bryta arbetslöshet för personer med utländsk bakgrund genom att öka sysselsättningen inom 

underordnade positioner inom arbetslivet, vilket bidrar till en utökad låglönesektor (SOU 

2006:60: 22). Det här begreppet är användbart för mig, då jag med hjälp av det kan tolka 

Hulyas berättelse. De 100 personer skatteverket sökte som skulle ha utländsk bakgrund, 

hade chans att bli inkluderade på arbetsmarknaden, därför att de redan är exkluderade. Det 

tyder på ”inkluderad underordning”.  
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Philomena Essed (1996) diskuterar i sin studie hur positiv “positive action” verkligen är. 

Hon belyser att det är ett känsligt och kontroversiellt ämne. Hon tar upp att det finns en del 

saker med ”positive action” som är problematiska”. Till exempel att allt fokus riktas på 

personer med en annan etnisk bakgrund istället för att rikta sökarljuset på själva 

organisationen eller företaget. Det är ”utländska” personer som anses ickekapabla att få 

jobb tack vare sina egna meriter (1996:68). ”Positive action” är tänkt att ge andra än de 

tillhörande den vita normen företräde till jobb men fortfarande ifrågasätts inte den vita 

normens företräde och den ses som positiv. Studier har visat att även om det finns en 

exempelvis turkisk man med bättre meriter går jobbet automatiskt till den vita mannen. 

Etnifieringen är institutionaliserad (Essed 1996:74,75). 

 

Essed (1996) diskuterar att om en kvinna med utländsk bakgrund blir anställd med hjälp av 

”positiv särbehandling” kan det leda till att hennes arbetskamrater ifrågasätter hennes 

egentliga kompetens. De kan tro att någon annan egentligen är mer lämpad för jobbet. En 

utländsk kvinna som blir anställd har stor press på sig att prestera mycket goda resultat i 

arbetet. Om hon gör något misstag tillskrivs ofta hennes misstag hela den etniska gruppen 

och stereotypen bekräftas. Hon blir gruppens ”ambassadör” (Essed 1996: 76). Essed tar 

även upp flera inkluderingsmekanismer. Hon efterlyser att cheferna på arbetsplatserna som 

tar in personer med hjälp av positiv särbehandling skulle kunna förtydliga för medarbetarna 

att den nyanställda har lång erfarenhet inom branschen och har hög kompetens. Det är ett 

sätt att minska missförstånd och fördomar. Essed hävdar att om man inser det positiva med 

kulturellt mixade grupper resulterar det i att bryta sönder mekanismer där vita associeras 

med enbart positiva egenskaper och utländska personer associeras med negativa 

karaktärsdrag. Det kan handla om att de ses som inkompetenta, oproffesionella och 

oambitiösa. I själva verket betyder kulturellt mixade grupper större möjligheter till bättre 

jobbresultat och ett bättre arbetsklimat på sikt. Om arbetsgivare med sina handlingar inte 

skulle diskriminera utländska personer skulle det inte heller behövas positiv särbehandling. 

Ljuset bör riktas på deras handlingar inte på de utländska akademikerna (Essed 1996:81).  
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Jag håller med Essed om att mer fokus bör riktas emot arbetsgivare och att det behövs mer 

insikt om det positiva med att de anställda har olika typ av bakgrund. Positiv särbehandling 

ser jag mer som en nödlösning. I Ernestos fall behövdes inte positiv särbehandling. Hans 

arbetsgivare insåg fördelen med att Ernesto har utländsk kompetens och att mixade grupper 

ger bättre resultat: 

 

När jag sökte jobb på flygbolaget SAS var det en tillgång att jag är chilenare och kan 

spanska. En stark bidragande orsak till att jag fick jobbet var att flygbolaget hade nära 

samarbete med Lan Chile, ett chilenskt flygbolag. Jag fick uppgiften att översätta deras 

lokala redovisning från spanska till engelska. Efter tre år avslutades SAS avtal med Lan 

Chile, därför kunde jag inte jobba kvar.  

 

 

Att Ernesto fick jobbet, för att det just då behövdes en spansktalande tyder på inkludering 

och tillvaratagande på utländsk kompetens men att han inte fick jobba kvar, då projektet 

som riktade sig till Latinamerika var slut tyder på att det inte räckte för honom att ha en 

ekonomiexamen. För att bli anställd var det något extra som behövdes.  

Essed (1996) lyfter fram att de vita stannar i centrum av den politiska och ekonomiska 

scenen. Det leder till att arbetsmarknaden bli skiktad i etniska linjer. ”utländska personer 

befinner sig fortfarande i marginalerna. Till exempel Turkar jobbar oftast med andra turkar 

men infödda kan välja att jobba med personer från olika länder (Essed 1996:75). Ernesto 

blev hänvisad att jobba med andra spansktalande i ett projekt som hade med Latinamerika 

att göra. Även om han var nöjd med det hade han inte valfrihet att jobba med andra frågor. 

Det tyder på att han ur denna aspekt fortfarande befinner sig i marginalen på 

arbetsmarknaden. 

 

I det här kapitlet framgår att alla informanter har haft brist på informella kontakter, vilket 

leder till att de kvoteras in på arbetsplatser. De har blivit rekommenderad arbeten som de är 

överkvalificerade för. Flera har också råkat ut för att bli nekade jobb därför att de ansetts 

vara ”överkvalificerade”. Informanterna upplever att arbetsgivare inte säger rakt ut varför 

de inte får jobb. De upplever att arbetsgivare har höga språkkrav och att gränsen för vad de 

behöver uppnå för att få jobb hela tiden förflyttas.  
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4.  KLASSPOSITIONER, RASIFIERING OCH HÄLSA 

 

Informanterna berättar i det här kapitlet om hur deras klassposition och hälsa har påverkats 

av att de inte fått jobb i enlighet med deras kompetens. Jag diskuterar sambandet mellan 

klass, kön, etnicitet och hälsa. Hur de påverkar varandra och är kopplade till en 

maktdimension med exkluderande och inkluderande mekanismer.  

 

 

Ofrivilliga klassresor 

 

 

Shirin har förlorat den position hon hade i Kurdistan. Nu har det lugnat ned sig politiskt i 

hennes hemstad men själv har hon inte längre några karriärmöjligheter där. Hon säger: 

 

Jag jobbade inom en FN organisation i Kurdistan. Men i Sverige känner man sig 

vilsen på en gång. Jag känner att jag aldrig kommer hitta min plats här och kan 

inte åka tillbaka till mitt hemland. Jag har tappat allt jag hade och vet inte hur det 

kommer att bli i framtiden. 

 

De flesta av informanterna berättar att de har haft en stark längtan tillbaka till sina 

hemländer, speciellt den första tiden i Sverige. Många av dem stannar i Sverige för sina 

barns skull, eftersom de tror att barnen får en ljusare framtid här. Flera av kvinnorna 

berättar att de har fått mycket sämre självkänsla och hamnat i depressioner. Några av de 

manliga informanterna har också mått väldigt dåligt. Även om flera av informanterna vill 

återvända till sina hemländer idag, för att de inte fått jobb i Sverige har de förlorat sina 

karriärmöjligheter i hemländerna, eftersom de inte varit där på flera år. Deras situation på 

arbetsmarknaden är problematiskt både där och här. Essed (1996) belyser i sin studie de 

olika faser personer går igenom när de kommer till ett nytt land, speciellt som flykting. Den 

första fasen innebär att blicka tillbaka. I början tror man att man ska kunna återvända, 

frågan är bara när. Personen lever i det nya landet men känslomässigt lever man kvar i sitt 

hemland. Efter ett tag blir det viktigt att få en god position i det nya samhället och man kan 

känna sig ledsen.  Barnens framtid blir viktig och central. I den andra fasen, riktas fokus på 

diskriminering och rasism. Utan jobb kan man lätt känna sig värdelös (Essed 1996).  

 



42 

 

Hulya berättar att i Sverige tillhör hon en ”fattig klass”. Och nu är det jättesvårt för henne 

att hitta jobb i Turkiet, eftersom konkurrensen blivit hård. Hon lämnade sin post som 

finanschef på Philips, för att flytta med sin man till Sverige. När hon sökte praktik hos detta 

företag i Sverige gav de henne ingen möjlighet. ”I Turkiet säger detta företag att ”Vi är en 

familj, vart du än kommer så kan du få jobb. Men det går inte här i Sverige. Det går i andra 

länder men inte här, vilket kan bero på fördomar”, säger hon. Nu är det för sent att få 

tillbaka det jobb Hulya hade i Turkiet, med en hög lön. Där tjänade hon tre gånger mer än 

sin man. Hulya liksom Allan nämner att om en svensk kommer till deras hemländer Turkiet 

och Kurdistan har de lätt att få jobb. En etniskt svensk vän till henne från Sverige flyttade 

till Turkiet och fick jobb på en gång. En annan vän som kommer från Turkiet åkte till 

England och fick jobb omedelbart. Hulya förstår inte varför det är så komplicerat här i 

Sverige.  

 

Sibel har jobbat som städerska i Sverige. I Turkiet hade hon en städerska anställd hos sig 

hemma. Där gick hon ofta på restaurant men i Sverige har hon inte råd med någonting. 

Under sex års tid har hon inte varit hos frisören en enda gång. Det enda hon gör i Sverige 

utöver det vardagliga livet är att gå med sin son till simhallen. Det är ”lyx” för henne. 

Sibels mor får till och med ibland skicka pengar till henne från Turkiet, för att hon och 

hennes son ska klara sig. Det är bara hennes mor som vet att hon har jobbat som städerska. 

Sibel säger: 

 

Städerska är inte ett dåligt jobb men i Turkiet hade jag allt och när jag kom till Sverige fick 

jag börja om från början. Jag väljer att stanna i Sverige, eftersom jag tänker på min sons 

framtid. Det här landet är hans hem nu och jag kan inte slita upp honom igen. Jag offrar mig, 

eftersom jag egentligen inte har någonting meningsfullt att göra i Sverige. Reglerna 

diskriminerar mig. Min utbildning och mitt körkort ifrån Turkiet men ingenting accepteras 

här.  

 

Neergaard har i den statliga utredningen (SOU 2006:60) med ett bidrag som heter 

Rekrytering som en institutionell praktik av inkluderad och exkluderad underordning. Han 

diskuterar att personer i Stockholm med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade i 

arbetarklassyrken. Kommunala arbetsgivare anställer många personer med utländsk 



43 

 

bakgrund till arbetarklassjobb. På så sätt inkluderar de personer med utländsk bakgrund. Att 

individer får jobb skapar i och för sig inkludering men när man i själva verket är 

överkvalificerad för dessa arbeten visar det på underordning. Debatten kring rasifierade 

gruppers position på arbetsmarknaden rör sig i alltför hög grad om en diskussion kring 

exkludering inkludering utan kopplingar till den maktdimension som kan förstås genom 

underordning - överordning (SOU 2006:60 s 255, 256). 

 

Allan tillhör en överklassläkt, varav många är guldsmeder. Släkten är väldigt erkänd i den 

kurdiska delen av Irak. I Sverige, däremot tillhör han ”den tredje klassen”, som han själv 

uttrycker det. ”Det finns många som byter klass radikalt. Man blir tokig men vad ska man 

göra”, säger han. Allan kom till Sverige av politiska skäl. Idag stannar han här enbart på 

grund av att han har barn som han tror kommer få en bättre framtid i Sverige. Farzaneh, 

ekonom berättar att hon tillhörde den ”övre medelklassen” i Iran men i Sverige jobbar hon 

som undersköterska och har placerats i en arbetarklassposition. När jag pratade om klass 

med Farzaneh påpekade hon att hon tar avstånd från en klassindelning. Hon menar att det 

inte spelar någon roll vilken klass man tillhör, det viktiga är att man har lika rättigheter. 

Fataneh Farahani (2008) diskuterar i sin studie att det finns vissa svårigheter att definiera 

”klass”. Vad menar vi egentligen när vi pratar om klass? Syftar vi på, identitet, 

klasstrukturer, medvetande eller handling etc, när vi pratar om klass? Innebörden av 

kategorierna: ”medelklass”, ”arbetarklass” och ”överklass” skiljer sig åt i en iransk och i en 

svensk kontext. ”Medelklass” i Sverige är ofta men inte alltid förknippad med 

utbildningsnivån. Men en person tillhörande ”medelklassen” i Iran behöver inte vara 

välutbildad. ”Klass” och ”status” skiljer sig åt. Pierre Bourdieu (1987,1989) menar att 

”klass” innefattar olika former av kapital som: ekonomiskt, kulturellt, symboliskt och 

socialt. Efter migration belyser Fataneh att dessa olika former av kapital hos kvinnorna i 

hennes studie på olika sätt förändras. En del av hennes informanter får en förbättrad 

ekonomisk situation i Sverige än i Iran men de kan ändå positioneras i en lägre klass i 

jämförelse med andra klasser i Sverige och de kan ha en lägre status än de hade i Iran. 

Även det sociala, kulturella och symboliska kapitalet förändras. I Sverige betraktas de 

många gånger på ett stereotypt sätt som ”muslimska” kvinnor och ses som ”den andre” i 

sociala och kulturella kontexter (Farahani 2008:53). 
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Min tolkning är att nästan alla informanterna i min studie har fått en lägre status i Sverige 

än de hade i sina hemländer. De har även positionerats i en lägre klass i jämförelse med 

andra klasser i Sverige. I Sverige däremot har klasstillhörighet ofta att göra med 

utbildningsnivå, inte alltid men ofta. Allans har fått betydligt sämre status i Sverige än i sitt 

hemland. De kvinnliga informanterna i min studie betraktas liksom informanterna i 

Farahanis studie på ett stereotypt sätt som ”muslimska” kvinnor och betraktas som ”den 

andre” i kulturella och sociala kontexter. Denna stereotypa bild påverkar det sociala, 

kulturella och symboliska kapitalet. När dessa kapital förändras påverkas 

klasstillhörigheten. 

 

Ernesto är den enda av intervjupersonerna som har haft ungefär samma karriärväg i Sverige 

som han hade haft i Chile. Men även han skulle ha levt ett lyxigare liv i Chile och haft 

högre status där. Hans kompisar från universitetstiden i Chile har idag höga positioner, fina 

bilar, hembiträden och flera bostäder. I Chile skulle han ha tillhört en elit i samhället, i 

Sverige tillhör han medelklassen, med en god materiell standard som han är nöjd med. 

Hans berättelse visar på att även om han anser sig tillhöra ”medelklassen” både i Sverige 

och Chile innebär denna klass olika levnadsstandard, status och privilegier i de olika 

länderna.  

 

Irene Molina och Paula de los Reyes (2005) belyser i artikeln Kalla mörkret natt! Kön, 

klass och ras/etnicitet i det postkoloniala Sverige i sin studie, hur rasifiering samverkar 

med andra ojämlikhetsstrukturer som till exempel klass. Rasifiering bidrar till att 

upprätthålla klasshierarkier. ”Den traditionella arbetaren är inte längre en vit man. 

Kvinnornas och invandrarnas inträde på arbetsmarknaden i de europeiska länderna har 

förändrat de sociala relationerna i produktionen och fått effekter på arbetsfördelningen.” 

(De los Reyes, Molina, Mulinari 2005: 311). Författarna tar i sin diskussion upp kritik emot 

den traditionella vänsterns synsätt som tillskrivit invandrade en klasstillhörighet enligt de 

mönster som antagits för samhället i övrigt före deras ankomst till Väst. ”Personer som 

invandrat till Europa har betraktats som historielösa människor. Deras närvaro i 

mottagarländerna har analyserats i förhållande till deras förmåga eller oförmåga att anpassa 

sig till mottagarsamhällets klasstruktur”. ”Om man förstår historien speciellt 
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kolonialismens historia kan man lättare förstå rasrelationernas maktförhållanden. En sådan 

analys visar att ”ras” och ”klass” alltid har varit sammanvävda kategorier” (De los Reyes, 

Molina, Mulinari 2005,312). Med denna förståelse av att rasifiering bidrar till att 

upprätthålla klasshierarkier och att ”ras” och ”klass” är sammanvävda kategorier ökar min 

förståelse för bakgrunden till informanternas sociala status i Sverige. Med hjälp av ett 

postkolonialt perspektiv förstår jag att föreställningar om ”ras” har bidragit till att 

informanterna i Sverige anses tillhöra ”arbetarklassen” och att deras status har sjunkit efter 

migrationen. I sina hemländer tillhör de ”medel” eller ”överklassen” men det har ingen 

direkt relation till deras klasstillhörighet i Sverige, eftersom klasstillhörigheten bestäms av 

olika faktorer i olika länder.  I Sverige har föreställningar om ”ras” inverkan på deras 

klasstillhörighet. De får en lägre position i Sverige än i sina hemländer. De manliga 

intervjupersonerna upplever i större utsträckning familjen och släktens förväntningar av att 

de ska lyckas inom karriären. Souleimans far är professor och en känd man i Azerbajdzjan. 

Med tanke på det har det alltid känts naturligt för Souleiman att även han ska bli 

framgångsrik. Nu känner han av familjens förväntningar och vill visa för omgivningen och 

för sig själv att han kan lyckas.  

 

Invandrade kvinnor får omvårdande yrken 

 

Hulya berättar: 

 

”De” har alltid rekommenderat tre saker till invandrare, att sköta barn, att städa eller sköta 

gamla människor. Det finns inga andra alternativ”, menar hon. Om man accepterar 

arbetsförmedlingens förslag hamnar man där men för mig är det viktigt att ha ett jobb 

inom ekonomi.  

 

 

Anders Neergaard diskuterar, i sin artikel, Rekrytering som en institutionell praktik av 

inkluderad och exkluderad underordning, i den statliga utredningen (SOU 2006:60), en 

undersökning som gjordes inom kommunen. Av den framgår att kvinnor med utländsk 

bakgrund rasifieras ”positivt” som traditionella, omsorgsgivande och passiva. Det fanns 

också några fall då motsatsförhållandet ställdes mellan ”svenska” kvinnor och kvinnor från 

andra länder. Här användes en kulturaliserande form av mångfaldsdiskurs för att lyfta fram 

kvinnor med utländsk bakgrund som ”bättre” omsorgsgivare inom kommunal verksamhet. 
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Detta är ett exempel på hur ett rasifierat perspektiv samverkar med ett könat perspektiv, 

genom att kvinnor med utländsk bakgrund binds till en bild av deras kultur som 

yrkespraktik samtidigt som ”svenska” kvinnor också kulturaliseras som för moderna för att 

ge omsorg. Ett implicit klassperspektiv vävs in i praktiken genom att kvinnor med utländsk 

bakgrund binds till en specifik ”arbetarklasspraktik”, som är omsorgsgivande En viktig 

aspekt av rekryteringsprocessen och rasifierade arbetare är alltså märkningen av 

omsorgsarbeten för rasifierade, speciellt kvinnliga (SOU 2006:60, s 245).  

 

De kvinnliga intervjupersonerna upplever att de inte kan ta vilket jobb som helst, eftersom 

de måste ta hand om barnen och inte kan jobba sena kvällar. Att ha barn begränsar 

kvinnorna mer i deras yrkesval och möjligheter än männen. ”Män hittar lättare jobb 

eftersom de kan ta kvällsjobb. Jag kan inte jobba på kvällar och under helgen eftersom jag 

har barn och är ensamstående”, säger Sibel. Shirin fick jobb på Huddinge blodbank men det 

var från åtta till tolv på kvällen vilket är svårt när man har barn. Alltså var hon tvungen att 

tacka nej. Mandeza berättar att hennes svärmor och man tycker att det skulle vara bra om 

hon var hemma och tog hand om barnen, trots att hon är utbildad advokat. Även hennes 

mamma tycker att det vore skönt för henne att slippa arbeta så mycket. Det tyder på att hon 

som kvinna bemöts positivt av omgivningen när det är tal om att hon ska prioritera barnen 

för jobb. Farzaneh vill inte berätta för sin mamma att hon har tre jobb som undersköterska 

inom äldrevården, för att försörja sin familj. Hon vill inte göra sin mamma ledsen. Men de 

kvinnliga informanterna känner generellt sett inte samma press att lyckas från omgivningen 

eller familjen.   

 

Hulyas berättelse inledningsvis om att ”de” alltid rekommenderat tre saker till invandrare, 

bekräftar att invandrade kvinnor ofta blir rekommenderade omvårdande yrken. Det visar på 

att föreställningar om etnicitet och kön påverkar ens klasstillhörighet. Anders Neergaard 

(SOU 2006:60) belyser att det framgår av undersökningen som gjordes med kommunen 

framgår att rekryterarna kände stöd av jämlikhetslagstiftningen i sitt aktiva sökande efter 

män. Men de prioriterade inte att anställa personer med utländsk bakgrund vid lika meriter, 

trots att det finns en ”antidiskrimineringslagstiftning”. Antirasistisk forskning kritiserar att 

genus är reserverat för ”oss” medan ”de andra” ofta tenderar att bli könlösa i generella 
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sammanhang. När enhetscheferna pratade om att de ville anställa män, framgick det 

implicit att det handlade om ”svenska män” som ska ersätta ”svenska kvinnor”. Det finns i 

intervjupersonernas berättelser en tendens att män med utländsk bakgrund upplevs som ett 

problem. Det är i diskussioner om att ”passa in” som män med utländsk bakgrund betraktas 

som ohövliga, patriarkala och odemokratiska. 

 

Gunnarsson, Neergaard, Nilsson (2006) diskuterar att utländska kvinnor har en högre andel 

i kvalificerat arbete än män med samma bakgrund men samtidigt en lägre andel i 

förhållande till infödda kvinnor. Trots detta återfinns ”Invandrarkvinnor” i arbetslöshet i 

högre grad än de ”invandrade männen” generellt sätt. Kvinnorna har sämre lön än männen. 

Generellt sett har ”invandrarmännen” lönenivåer och andelar i arbetslöshet som liknar de 

infödda kvinnornas. De senare har i högre grad kvalificerade jobb, vilket är en aspekt de 

delar med gruppen kvinnor generellt (Gunnarsson, Neergaard, Nilsson 2006). Molina och 

de los Reyes (2005) skriver i sin artikel, Kalla mörkret natt! Kön, klass och ras/etnicitet i 

det postkoloniala Sverige i studien Maktens (o)lika förklädnader. Om kön, klass och 

etnicitet, om att invandrade kvinnor i högre grad än de invandrade männen, har ett 

kvalificerat arbete. Samtidigt är invandrade kvinnor oftare än andra grupper 

marginaliserade på arbetsmarknaden. Det kan vara ett tecken på att klass och etnicitet utgör 

starka differentieringsmekanismer i Sverige. Detta i sin tur är ett exempel på att flera 

maktordningar samverkar med varandra. Att kvinnor i högre utsträckning än andra grupper 

är marginaliserade på arbetsmarknaden pekar på att även ”kön” är en maktordning som 

samverkar med ”klass” och ”etnicitet”. Den invandrade kvinnan betraktas som ”den andre”, 

vilket leder till en underordnad position på arbetsmarknaden. Trots denna position har 

västerländsk feminism en uppfattning om ”kvinnlighet” som konfliktfri och homogen. 

Samtidigt formulerar västerländsk feminism politiska strategier som tycks bortom 

kvinnornas ”ras”, etniska tillhörighet/klasserfarenheter och förtryck (de los Reyes, Molina, 

Mulinari 2005, s 309).  

 

Av en jämförande rapport TCO-gjort, Samma villkor för alla akademiker – samma villkor 

på svensk arbetsmarknad för akademiker, oavsett var de är födda?, om utrikes respektive 

inrikes föddas chanser på arbetsmarknaden, framgår att utbildningar inom området medicin 
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och vård är vanligare bland de utrikesfödda akademikerna än bland de inrikes födda som 

ingår i undersökningen. I jämförelse med inrikes födda har utrikes födda i högre grad en 

inriktning på sin akademiska utbildning som är fördelaktig på arbetsmarknaden (Schröder 

2009). Trots detta har den invandrade gruppen i mindre utsträckning kvalificerade yrken. 

Det tycks tyda på att uppfattningar om deras etnicitet exkluderar dem från kvalificerade 

jobb och istället placerar dem i en arbetarklasspraktik. Att invandrade kvinnor i högre 

utsträckning än de invandrade männen har kvalificerade yrken tolkar jag kan bero på att de 

i högre grad har utbildningar som, efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Taher 

berättar att han känner en kvinna som i Kurdistan var analfabet. I Sverige har hon lyckats ta 

magisterexamen i sociologi. Han tror att kvinnor ofta saknat möjligheter i sina hemländer 

och därför kämpar hårdare än männen när de kommer till Sverige, eftersom de erbjuds 

möjligheter här. Jag tror att det kan ligga mycket i detta påstående.  

 

Invandrade kvinnor har sämre hälsa 

 

 

Det enda jobb Sibel fick var ett städjobb, som hon behöll i ett år. Det var åtta timmars pass. 

Hon jobbade hårt och var den bästa städerskan. Efter sex månader lovade arbetsgivaren att 

hon skulle bli fast anställd. Men då bytte de ägare, men bara på pappret. De gjorde samma 

sak med hennes vän. Hon jobbade i tre år som praktikant. Var sjätte månad sade de att de 

bytte ägare. Egentligen ska sex personer göra det städjobb som de var tre om att utföra. 

Sibels städvagn vägde 50 kilo, däcken gick trögt men de bytte inte ut den. När hon slutade 

köpte de en lättare vagn och anställde tre personer till. Nu är Sibel sjukskriven, eftersom 

hon har ryggproblem. Hon har fortfarande kvar självförtroende och vet att hon har 

kunskaper, men nu är det ännu svårare på grund av hennes verk. Hon säger: 

 

De utnyttjar invandrare, eftersom vi inte vet vilka våra rättigheter är. Vi har inget val, 

eftersom vi måste försörja oss på något sätt.  

 

Farzaneh jobbar inom äldreomsorgen. Hon har god kontakt med de äldre men jobbet passar 

inte henne för att det påminner henne om svåra minnen ifrån Iran. Hon har haft ont i magen 

i tre år. Farzaneh tror att det är psykosomatiskt. Läkaren rekommenderade ingenting. Hon 

försörjer sin man. Hon följde med honom till Sverige 2003, på grund av att han hade 
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politiska problem i Iran. För tillfället har hon tre jobb. Det har hänt att hon har jobbat en 

natt sedan en dag och sedan en natt i ett streck. Farzaneh säger: 

 

Min man kan inte acceptera ett städjobb, om han skulle acceptera det skulle han bli tokig. 

Han sa nej, därför får han inget socialbidrag. Han hade en hög position i Iran och klarar 

inte av att städa här. Men socialen förstår inte det. Socialen sa till mig att jag kan kasta ut 

min man . Jag sa: ”Så kan vi inte göra ens mot djur”. Min man hade en bra personlighet i 

Iran men han blev helt förändrad i Sverige. Socialen följer bara regler, de glömmer den 

mänskliga aspekten. 

 

Att Farzanehs man inte kan tänka sig att ta ett städjobb, på grund av att det sänker hans 

status och det känns förödmjukande för honom har resulterat i att hon själv får jobba 

dubbelt så mycket. Farzaneh uttrycker förståelse för hennes mans ställningstagande, vilket 

jag uppfattar som positivt på ett sätt, eftersom han är satt i en svår situation men det går ut 

över henne. Det förvånar mig därför att hon inte förhåller sig mer kritiskt till hennes mans 

val, med tanke på att han vet hur mycket sliter för familjens skull, trots att hon har 

hälsoproblem. Fataneh Farahani (2008) belyser i sin studie de kvinnliga informanternas 

berättelser om hur relationen till sina makar förändrades när de kom till Sverige från Iran. 

En av kvinnorna berättar att hennes man i Sverige inte längre tyckte att han kunde bidra 

med någonting. Orsaken var att han förlorat det sociala, intellektuella och kulturella 

samspel som han var van vid. Det gjorde att han kände sig värdelös. På grund av frustration 

lämnade han de andra i sticket. Det sker en förändring av status som iranska manliga och 

kvinnliga immigranter går igenom när de kommer till Sverige. Före emigrationen intog den 

iranske mannen statusen ”själv” och den iranska kvinnan intog statusen ”den andre”. Efter 

emigration skiftar mannen för första gången till ”den andre”. Han kommer att få en annan 

status och förlora sin makt. Klass och status är två olika saker. Personer tillhörande en viss 

samhällsklass i sina hemländer kommer till Sverige men deras status ändras. Denna nya 

erfarenhet av social och ekonomisk marginalisering och rasism placerar många iranska 

män, speciellt den utbildade, medelklassgruppen som utgör majoriteten som lämnade Iran, 

för första gången i positionen av ”den andre” (Farahani 2008: 216). Iranska män blir ofta 

deprimerade över förlusten av politisk och social status. Svårigheterna att börja om igen 

och återskapa politiska, sociala och professionella arenor hindrar deras integrationen av 

män i de samhällen som männen emigrerat till (Farahani 2008: 217).  
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Min tolkning är att Farzanehs man har gått igenom den erfarenhet som Farahani belyser. 

Även Farzaneh började känna sig deprimerad. Det fanns ingen som kunde hjälpa henne. Att 

hennes man har tappat tron på sig själv och inte kan få jobb eller vill ta ett jobb under sin 

kompetens har resulterat i att deras relation har försämrats och Farzaneh fått en tung 

arbetsbörda att på egen hand försörja familjen. Farzaneh gjorde allt för att hennes sorg inte 

skulle gå ut över familjen. Hon gick ut i skogen, och började meditera. Hon jobbade med 

sig själv, eftersom hon är stark och välinformerad. Om hon inte varit det säger hon att hon 

kanske skulle ha kunnat ta livet av sig. Hon poängterar att hon hade det mycket svårt i Iran 

och riskerade allt för att komma till Sverige men det blev inte som hon trodde. Det blev 

väldigt svårt även här.   

 

Sharareh Akhavans (2006) studerar invandrade kvinnors hälsa i arbetslivet i sin avhandling 

”The health and working conditions of female immigrants in Sweden”. Huvudsyftet är att 

förklara de faktorer som leder till sjukskrivningar och förtidspensioneringar av invandrade 

kvinnor utifrån klass, kön och etnicitetsperspektiv. Resultaten visar att många kvinnliga 

immigranter fastnar i okvalificerade arbeten. På arbetsplatsen diskrimineras de i ifråga om 

arbete, kön, etnisk tillhörighet och lön. Många hamnar i lågstatusyrken utan möjligheter att 

byta jobb eller att kompetensutveckla sig. Invandrade kvinnor har högre sjukfrånvaro och 

är oftare förtidspensionerade än andra i befolkningen. Hittills har många velat förklara det 

med så kallade kulturella skillnader. Studien visar att det istället är en fråga om kön, klass 

och etnicitet. Ohälsa är i högsta grad en klassfråga. Etnisk diskriminering påverkar hälsan 

negativt. Arbetslösa invandrade kvinnor har sämre hälsa än invandrade män utan arbete. 

Fortfarande efter 20 år i Sverige upplever invandrade kvinnor problem på arbetsmarknaden. 

De har fortfarande otrygga anställningar och känner sig diskriminerade. Sharareh Akhavans 

belyser vidare att en rad rapporter och statistik visar att invandrade kvinnor lider att sämre 

hälsa än svenskar och manliga immigranter. Den dåliga hälsan kan handla om muskel verk, 

oro, depression eller sömnproblem. Orsaken till den sämre hälsan är att invandrade kvinnor 

anses ha vissa typer av kvaliteter, attribut och beteenden som associeras med en viss typ av 

arbeten. Dessa arbeten är oftast på lägre nivåer och mer slitsamma. Majoriteten av 

kvinnliga immigranter som är födda utanför Europa är anställda som assistenter, 

sjuksköterskor, jobbar på dagis eller inom kommunen. Rasism och etnisk diskriminering i 
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kombination med en validering där inte utländsk kompetens erkänns är en viktig orsak till 

den höga arbetslösheten bland kvinnliga immigranter i Sverige. Degradering av 

personernas utbildning, examina, praktik och yrkeserfarenhet efter migration leder till 

arbetslöshet, lång social uteslutning, och anställning i lågstatusyrken med låg inkomst. I 

sina hemländer hade de varit ”medlemmar” av den övre medelklassen. I Sverige är de 

”medlemmar” i den fattigaste och segregerade gruppen. Degradering av utländsk examen 

leder till kompetensavveckling (Akhavans 2006).  

 

Mina informanter får ta yrken som är slitsamma, vilket bekräftar Akhavans forskning. Flera 

av mina kvinnliga intervjupersoner beskriver att de drabbats av depression och Sibel har 

fått kroniska ryggproblem, efter att ha blivit utnyttjad inom städbranschen. Även flera av de 

manliga intervjupersonerna har känt sig deprimerade men de har inte pratat lika mycket om 

det i intervjuerna. Det kan också ha att göra med att kvinnor och män kanske pratar olika 

mycket om sina känslor men det kan också ha att göra med att männen haft jobb som inte 

varit lika slitsamma. Männen har inte heller pratat om fysiska problem som till exempel 

verk. Jag tycker att det saknas forskning om invandrade mäns ohälsa. Jag tror att många av 

dem också mår mycket dåligt av att vara underordnade på arbetsmarknaden, speciellt med 

tanke på att många av dem haft en hög position i sina hemländer. I många av de 

utomeuropeiska länderna är mannens ställning mycket viktig och han har ett stort ansvar 

för att försörja familjen. Att utländska akademiker får okvalificerade jobb berör alltså inte 

enbart ekonomi, hälsa och klasstillhörighet utan även ens, relationer, drömmar, 

självförtroende, levnadsglädje  

 

I det här kapitlet framgår det att degradering av utländsk examen leder till att utländska 

akademiker binds till en arbetarklasspraktik, där kvinnor ofta från omvårdande yrken- och 

män får traditionellt sätt ”kvinnoyrken”. Invandrade kvinnor har sämre hälsa, eftersom de 

har mest slitsamma yrken. Invandrade kvinnor är de som i högst grad är arbetslösa men de 

har, trots detta i högre grad kvalificerade jobb än invandrade män.  
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5. RÖSTER – STRATEGIER - ALTERNATIVA IDENTITETER 

 

I det här kapitlet undersöker jag på vilket sätt informanterna skapar handlingsutrymme 

genom sina handlingar, berättelser och strategier? Informanterna berättar hur de upplever 

att de får gehör på sina berättelser, om de uppfattar sig själva som ”invandrare”, svenskar 

eller kanske någon mitt emellan.  

 

Berättelser som sällan lyssnas till 

  

Under intervjun kommer Farzaneh och jag in på huruvida hennes och andra utländska 

akademikers handlingar och röster kan göra någon skillnad till det bättre och bidra till 

större möjligheter för dem på arbetsmarknaden. Hon har en stor drivkraft att kämpa för 

förändring och gör det på sitt eget sätt: 

 

Våra röster tas inte på allvar i samhället. Jag tror bara på de vanliga människor som sitter 

i botten av samhället som du eller de jag känner. De som har makt bryr sig inte. De ser 

bara sig själva. Människor i vardagen här nere kan göra skillnad. Jag kämpar och berättar 

för alla. Vi människor kan påverka de som sitter i makten. Jag har medveten insikt om 

det. Därför berättar jag för alla och har kontakt med många. Jag studerar fortfarande 

svenska. I mina uppsatser skriver jag om mina idéer om samhället och min situation. Jag 

är en aktör i vardagen. Jag kan inte sitta vid sidan. Jag sitter i mitten och pratar. 

 

Farzaneh uttrycker att de som har makt i samhället aldrig lyssnar på hennes röst. Hennes 

röst hörs bara genom andra. Flera av de andra informanterna talar också om att deras röster 

inte hörs i samhället, trots att de ständigt kämpar och berättar för andra om sin situation. 

Farzaneh uttrycker i sin berättelse att jag är en person som genom att skriva denna studie 

och intervjua henne försöker göra någon skillnad för dem som är i hennes situation. Hon 

betraktar mig som någon som har samma syn på denna problematik som henne själv. På så 

sätt intar jag en ”in-between” position i detta sammanhang. ”På kanten mellan att vara både 

själv och den andre, men mer igenkänd som den andre än självet”, säger Halleh Ghorashi i 

Farahanis studie. Jag känner i den här situationen igen mig i Ghorashis beskrivning 

(Farahani 2008: 49). 

 

 



53 

 

Taher berättar att han har livskraften kvar, trots att han inte fått jobb i enlighet med sin 

utbildningsnivå. Men det har påverkat hans självkänsla negativt och han har inte mått så 

bra. Han påpekar att personer med hans situation inte får gehör i samhället. Men att den nya 

generationen börjar komma fram och har lättare att få jobb än hans egen generation. Han 

menar att man inte kan strunta i den nya generationen som man struntade i honom. 

Informanterna nämner att de ständigt berättar för andra om deras situation och försöker 

påverka sina liv i positiv riktning. De framhäver att de inte får gehör från personer med 

maktpositioner. Taher säger att det debatteras då och då om personer med utländsk 

kompetens som har svårt att få kvalificerade jobb men det pratas bara. Det sker ingen 

förbättring i praktiken för akademiker från Mellanöstern, Afrika och Latinamerika, menar 

han. Även om makthavare lyssnar gör de ingenting åt saken.  

 

Farzaneh poängterar betydelsen av att berätta för personer hon möter i vardagen om sin 

situation och menar att det har stor betydelse, eftersom alla i samhället hör ihop och 

berättelser sprids som ringar på vattnet. Mandeza påpekar att makten inte längre ligger i 

hennes händer. Hon har försökt att göra allt och kämpat ordentligt. Men ingenting hon gör 

kan längre påverka hennes situation menar hon. Det tolkar jag som att hon känner 

maktlöshet 

 

De los Reyes och Mulinari (2005) diskuterar i sin studie ämnet intersektionella strategier. 

De menar att osynliggörande av subalterna röster även är en politisk handling. Om man 

ignorerar subalterna röster reproducerar man maktens objektifiering av en underlägsen 

andra. När man formulerar en motberättelse återerövrar man rätten att formulera problemet 

och gör sig till subjekt istället för objekt. De Los Reyes och Mulinari lyfter fram att 

”Alteritetstänkande” som betyder andra bilder, polyfona berättelser, subalterna röster och 

motdiskurser är viktiga att belysa för att undersöka hur makten utmanas, neutraliseras och 

förhandlas (de los Reyes, Mulinari 2005:93). 

 

John McLeod (2000) belyser i sin studie, Gayatri Chakravorty Spivaks essä, Can the 

subalterna speak?(1988) I den fokuserar Spivak på kvinnors röster. Hon belyser att 

”subalterna” ofta har ansetts sakna röster och historia. Och ”subalterna” som kvinnor har 
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hamnat ännu mer i skuggan. Spivak menar att dessa kvinnor för sin talan, men att de inte 

blir lyssnade till. Dessa kvinnor har svårt att få en position där de kan uttrycka sig, istället 

talar andra för dem (McLeod 2000: 195). Taher, Mandesa och Farzaneh berättelser om att 

de inte blir lyssnade till av de med maktpositioner bekräftar Spivak, de los Reyes och 

Mulinaris perspektiv. Farzanehs strategi är att berätta för personer hon möter i vardagen om 

sina erfarenheter, vilket är ett sätt att återerövra rätten att formulera problemet och göra sig 

till subjekt istället för objekt. 

 

Alternativa identiteter 

 

Mandeza berättar att hon ofta måste framhäva för andra att hon är advokat, annars 

behandlas hon inte med samma respekt. Eftersom hon är mörkhyad får andra en bild av att 

hon är outbildad. Attityden gentemot henne ändras helt då hon förklarar att hon studerat på 

Oxford.   

 

Hulya framhäver i sina berättelser att hon kommer ifrån en modern familj i Turkiet och att 

ingen av dem bär sjal. Hon gick in på saker om sig själv som jag inte hade frågat om. Oscar 

Pripp (2001) belyser att hans informanter, assyriska och syrianska företagare vill bevisa att 

de inte är dem folk tror att de är. Ett exempel är när de besvarade frågor som forskaren inte 

ställt. Pripp beskriver en av sina intervjusituationer då det för honom kändes nästan som om 

en osynlig tredje närvarande person suttit vid bordet och på telepatisk väg ställt frågor till 

informanten. Pripp skriver att forskaren betraktas av informanterna som en representant 

från majoritetsbefolkningen. Detta fenomen kallar Pripp för ”den tredje närvarande” (Pripp 

2001:73, 74). Den här processen kan kallas för strategisk synkretism. Det innebär i stora 

drag att en underordnad minoritet bemöter omvärldens negativa uttolkningar genom att 

betona motbilder i sina självpresentationer. Vanligt förekommande nedsättande omdömen 

kan till exempel vara att vissa grupper saknar nödvändiga kunskaper, att de inte vet något 

om modern demokrati eller att de är alltför traditionsbundna. (Pripp 2001:74) Min tolkning 

är att Hulya uppfattade mig som en ur majoritetsbefolkningen och ville bevisa att hon inte 

är den jag tror att hon är. Därför tolkar jag att hon framhävde att hon kommer ifrån en 

modern familj, där ingen bär sjal.   
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Desto längre ner i ett samhälles hierarki en grupp befinner sig desto mer brukar den 

betraktas som homogen och individerna uppfattas som kulturbundna. Det är svårare för 

socialt och ekonomiskt underordnade etniska grupper att välja hur de vill framstå och 

identifieras sig, då de hela tiden blir identifierade av andra (SOU 2006:60). Jag tolkar att 

Hulya tidigare många gånger blivit identifierad av andra som haft en viss bild av henne som 

kulturbunden. Att förklara att hon inte motsvarar den bilden förstår jag är ett sätt för henne 

att identifiera sig.  

 

Fredrik hertzberg (2003) diskuterar i sin studie att det under lång tid inte togs hänsyn till 

genusrelationer i den svenska offentlighetens diskurs kring migration och etniska relationer. 

Men under 1970-talet uppkom begreppet ”invandrarkvinnan” i medier och offentligheten. 

Medieforskare har konstaterat att invandrade kvinnor har framställts som underordnade 

männen i hennes egen etniska grupp. Hon ansågs vara en passiv fånge i religionen och 

kulturmönster (Hertzberg 2003). Trots att begreppet ”invandrare” har blivit kritiserat och 

ifrågasatt fortsätter språkbruket att finnas. Det visar att vissa värderingar fortfarande lever 

kvar i individernas medvetanden. Så som vi uppfattar världen uttrycker vi oss. Genom att 

använda sig av begrepp som till exempel ”invandrare” stämplar man personer som 

annorlunda och som ett problem. När man placerar individer i särskilda kategorier håller 

man dem utanför och avskilda från samhället som helhet (SOU 2005:41). Jag tror att många 

människor är så vara vid att använda sig av detta begrepp att de knappt reflekterar över att 

det är något fel med det. Och även om man vet att det är ett onyanserat och kategoriserande 

ord är det lätt att använda sig av det, eftersom det är så utbrett. Informanterna behöver 

ständigt förhålla sig till bilden av dem som ”invandrare”, utan hänsyn till att de har en viss 

utbildningsnivå eller tillhört en viss samhällsklass i sina hemländer.  

 

Farzaneh berättar om en incident på hennes arbetsplats inom vården. En kollega hade frågat 

henne hur hon kunde behandla alla med respekt, även svenskar, trots att hon själv är 

”invandrare”. Farzaneh blev paff när hon hörde denna fråga. För henne är det en 

självklarhet att behandla alla med respekt, det spelar ingen roll vilket land man kommer 

ifrån. Kollegan hade däremot en bild av ”svenskar” och ”invandrare” och att man skall 
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behandla andra på ett annorlunda sätt för att man kommer ifrån olika kulturer. Under 

intervjuerna framgår det tydligt att informanternas identiteter är formade både av kulturen 

de kommer ifrån och den svenska kulturen. Farzaneh möttes av någon annans 

föreställningar om ”svenskar” och ”invandrare” som totalt separerade och att de inte skulle 

kunna behandla varandra med respekt. Den bilden krockade helt med Farzanehs syn, att 

alla har rätt till respekt. Farzaneh identifierar sig som en världsmedborgare där alla har rätt 

till lika behandling och tar avstånd ifrån kategoriseringar som särskiljer människor i sina 

berättelser. Hon är på så sätt en ”gränsöverskridare”, som befinner sig mellan olika 

kategorier, trots att omvärlden vill betrakta henne som ”invandrare”. 

 

Ernesto ger uttryck av att han har haft nytta av att framhäva egenskaper som han har 

anammat både i den svenska och chilenska kulturen. När han jobbade med ett projekt i 

Ryssland inom Elektrolux hade han nytta av sin öppenhet som han menar är något typiskt 

chilenskt och att vara lyhörd som han förknippar med något svenskt. Han har aldrig försökt 

anpassa sig till en ”svenskhet”. Han plockar det bästa från båda kulturerna. Under 

intervjusituationen med Ernesto pratade han väldigt mycket om sin karriär. Intervjun med 

honom var betydligt längre än med de andra informanterna. Jag avbröt honom inte då han 

berättade om sina olika jobb, trots att de inte var svar på mina frågor. Han pratade mindre 

om sitt hemland Chile än övriga informanter. Den identitet han främst lyfte fram var den 

han skapat sig genom sin karriär. Han håller distans till sitt hemland Chile och pratar inte 

om sig själv som chilenare. Här ser jag kopplingar till en informant i Pripps (2001) studie.  

Det är hans informant Fehmi jag tänker på. Han blev delägare i en kompis elektronikföretag 

och var med i styrelsen, detta efter att ha sökt många jobb men inte fått något. Fehmi 

försökte aktivt skapa handlingsutrymme i förhållande till de begränsande strukturella 

förhållanden som han mött. Men det blev ändå kontakter från ungdomsåren som hjälpte 

honom. Trots att han är medveten och välutbildad begränsade hans ursprung 

valmöjligheterna genom omgivningens sätt att bemöta honom. (Pripp 2001:70) Under 

intervjun berörde Fehmi temat kultur och etniskt ursprung ovanligt lite i förhållande till de 

andra informanterna som var småföretagarna med assyriskt och syrianskt ursprung. Fehmi 

berättade om sin etnicitet på ett distanserat och reflekterande sätt. Intervjun handlade mer 

om näringslivet (Pripp 2001:67).  
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Han fokuserade på människors kompetens och duglighet inom näringslivet (Pripp 2001: 

68). Även Ernesto lyfter fram att kompetens är nyckeln till framgång inom yrkeslivet. 

 

Strategier som utmanar makten 

 

 

Shirin studerade biologi i fyra år och har universitetsexamen från den kurdiska delen av 

Irak. I början jobbade hon på laboratoriet på ett sjukhus i sitt hemland och med tiden på 

sjukhusets alla avdelningar. Under krigstiden i Kurdistan var hon tvungen att ha kunskaper 

inom flera olika ämnesområden. Eftersom hon hade barn och var tvungen att jobba sena 

kvällar då det var krig i hennes hemland började hon istället undervisa i biologi på en 

högskola. Detta är ett tecken på att hon var flexibel och hade en egen strategi att hantera 

situationen.  

 

Mitt intryck är att de manliga informanterna har berättat om fler konkreta strategier för att 

förbättra sina situationer. Alan talar mycket om att man inte får ge upp. ”Man måste 

kämpa! Överallt i samhället finns det diskriminering men min bakgrund och uppfostran har 

gjort att jag aldrig ger upp”, säger han. Alan tänker fortsätta att uppfylla de krav 

arbetsgivarna kräver. Han menar att diskriminerande åsikter sitter djupt hos befolkningen 

och att det är viktigt att uppfostra sina barn på ett fördomsfritt sätt. När han bodde i 

Kurdistan fick han alltid höra att Sverige var ett bra land. Nu när han bor i Sverige skulle 

han aldrig berätta för sina kontakter i hemlandet att han blivit diskriminerad, vilket han 

anser sig ha blivit. Då skulle de säga att han ska återvända. I Sverige har Alan bott i ett 

villaområde i Avesta. Där hade han många svenska kontakter men det hjälpte inte. Utvägen 

eller hans strategi var att etablera en firma, en livsmedelsbutik. ”Jag struntar i den här 

utbildningen och startar eget tänkte jag. Men affären gick allt sämre för jag kunde inte 

konkurrera med Lidl som startade mitt över gatan. Men trots detta nederlag ger jag inte upp 

helt”, säger han.  

 

Pripp (2001) beskriver i sin studie vilka drivkrafter som ligger bakom informanternas val 

att bli företagare. De hänvisade själva till omständigheter i barndomen. Pripp lyfter fram 

Coopers och Hingleys undersökning The Change Makers som visar vilka omständigheter 

som fått brittiska företagare att bli just företagare. De brittiska företagarna framhöll hur 
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deras föräldrar utgjort förebilder och moraliskt stöd för dem. Här ser jag likheter med Alans 

berättelse om att hans far lärde honom att aldrig ge upp under barndomen (Pripp 2001). 

 

Souleiman levde som ”illegal” flykting i Sverige. Han lyckades trots detta hitta ett arbete 

som chaufför på en ambassad. Där hade han inte rättigheter enligt svensk lag. Personalen 

blev utnyttjad och fick inte ledigt på svenska helgdagar. Han undersöker möjligheterna att 

åka till USA och jobba som advokat där. Där accepteras man lättare som utländsk men man 

måste vara svensk medborgare då, berättar han. Idag kör Souleiman taxi men försöker hela 

tiden undersöka möjligheterna för olika affärsidéer, bland annat gällande export och import.  

 

Gunnarsson, Neergaard och Nilsson (2006) pekar på att forskning visar att andelen 

företagare är högst bland dem som tidigare haft ett okvalificerat arbete. Det gäller särskilt 

utomeuropeiskt födda personer. Företagare bland kategorin ”invandrare” har generellt haft 

en lägre lönenivå i tidigare anställning än de som inte startar företag. Det tyder på att detta 

företagande fungerar som ett svar på deras underordnade position i arbetslivet. Det är 

vanligare att män startar företag än att kvinnor gör det.  Och det är vanligare att invandrade 

startar företag än infödda. En betydande orsak till att utlandsfödda börjar med eget 

företagande beskrivs vara de strukturer som finns i arbetslivet. Egenföretagande kan tolkas 

som ett sätt att ta sig förbi strukturerna genom de möjligheter till jobb som företagande 

skapar (Gunnarsson, Neergaard, Nilsson: 2006). Min uppfattning är att Alan och Souleiman 

använder sig av eget företagande som en strategi, för att lyckas, då de inte får jobb i 

enlighet med sin kompetens.  

 

Taher jobbar nu inom taxibranschen. Han har gett upp förhoppningen om att få jobb i 

enlighet med sin kompetens och satsar istället på personlig utveckling. Han har börjat dansa 

tango, spela piano och går en skrivarkurs. Han har speciellt gått in för tangon och vi pratar 

en stund om det, eftersom jag också dansar tango och vi tycker att det är roligt att ha ett 

gemensamt intresse. Det skapar någon slags gemenskap.  

 

 

 



59 

 

När Farzaneh mådde som sämst av att vara arbetslös började hon gå promenader i skogen 

och meditera. Hon försökte hitta egna sätt för att må bättre. Det hjälpte henne mycket och 

hon fick tid att lära känna sig själv bättre. Allt handlar inte om jobb menar hon. I 

intervjusituationen pratar vi vidare en stund om meditation och om våra tankar om det. 

 

Rafael har genom att organisera människor försökt påverka politiker att förbättra 

situationen för utlandsfödda på arbetsmarknaden. Eftersom han inte fick jobb som agronom 

i Sverige sadlade han om och har tagit två kandidatexamina i Sverige, en i mediekunskap 

och en i stadsvetenskap. Det ledde bara till höga skulder hos CSN och arbetslöshet. Den 

svåra situationen gjorde att Rafael var på gränsen att begå självmord. Men istället samlade 

han sina sista krafter och startade en hungerstrejka. Den politiska bakgrunden gjorde att 

Rafael vill mobilisera folk istället för att bli alltför deprimerad: 

 

Jag har startat ”Den gulliga folkrörelsen” . Vi ordnade en hungerstrejk 2004 i 67 dagar. 

Vi var cirka 35 personer. Själv strejkade jag i 45 dagar. Vi fick ganska mycket 

massmedial uppmärksamhet men eftersom vi har radikala idéer mot hela systemet 

tystnade medierna. 2005 arrangerade jag tillsammans med andra med en liknande 

situation en andra strejk mot arbetslöshet. Då skrev bara några vänstertidningar om det.  

 

 

Min uppfattning är att de manliga intervjupersonerna har haft större handlingsutrymme att 

försöka ändra sina situationer genom till exempel eget företagande och demonstrationer. 

Flera av de kvinnliga informanterna är ensamstående och har ett större ansvar för barnen. 

Några av dem berättar att de stannar i Sverige för sina barns skull. De tror att de får en 

bättre framtid här. Jag tolkar det som strategier av kvinnorna att ge sina barn större 

möjligheter men samtidigt blir de själva begränsade.  

   

I det här kapitlet framgår att informanterna använder sig av strategier som eget företagande 

och anordnande av demonstrationer, för att utmana en ojämn maktbalans på 

arbetsmarknaden och hitta egna vägar till arbete. De upplever många gånger att de inte blir 

lyssnade till, av politiker. De möts ofta av stereotypa bilder och tvingas förhålla sig till 

dessa bilder. De formulerar motbilder. Informanterna tycker det är tråkigt att omgivningen 

inte ser att de inte enbart är ”invandrare”, utan istället en blandning av identiteter.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Informanterna berättar att deras examina har degraderats i Sverige. Enbart en av dem har 

fått jobb tack vare sin examen. Samtliga har haft okvalificerade jobb, främst inom städ och 

taxibranschen, för att försörja sig och sina familjer. De flesta har sökt hundratals jobb men 

nästan ingen har ens fått komma på en anställningsintervju. Dessa faktorer har lett till 

sämre självförtroende och i vissa fall depressioner. Men informanterna har trots allt hittat 

egna vägar och strategier för att hantera sina situationer.  

 

De mekanismer som hindrar informanterna att få kvalificerade jobb, är enligt deras 

berättelser, främst det svenska valideringssystemet och arbetsförmedlingen. Degraderingen 

av informanternas examina har resulterat i att de har blivit rekommenderade att komplettera 

sina utbildningar, vilket majoriteten inte har haft ekonomisk möjlighet till. I sin 

jobbsökningsprocess möts informanterna av en fördomsfull och stereotyp bild av deras 

kultur. De möts ständigt av kategoriseringar. Arbetsförmedlare och arbetsgivare har många 

gånger haft en negativ bild av informanternas examina och kompetens har osynliggjorts. 

Arbetsförmedlarna har sällan tagit hänsyn till den långa arbetslivserfarenhet som många 

informanter har haft med sig från sina hemländer. De har blivit rekommenderade 

okvalificerade jobb.  

 

I vardagen behöver informanterna förklara och visa för människor de möter att de är 

moderna, har en modern utbildning och har en akademisk bakgrund, först då möts de av 

större trovärdighet och respekt. De möts av vardagsrasism. Institutioner som 

Arbetsförmedlingen förkroppligar kulturella värderingar som är utbredda i samhället, vilket 

informanterna erfarit i kontakt med arbetsförmedlare som misstrott deras examen eller 

antagit att den är ”omodern”. Den vardagsrasism som informanterna mötts av är ingen 

isolerad handling. Den får mening i relation till den sammanhängande helheten av 

relationer och praktiker. Den koloniala historien har inverkan på informanternas position på 

arbetsmarknaden. Det visar sig på så sätt att föreställningar om olika människor präglas av 

koloniala bilder. I postkolonialismen reproduceras dessa bilder och får konsekvenser för 

människors möjligheter på bland annat arbetsmarknaden.  
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Svenskhet och vithet/västerländsk som norm formas och befästs i institutionella 

sammanhang, som till exempel Arbetsförmedlingen. Informanterna blir jämförda med en 

”svenskhet” som norm, vilken värderas högt. Denna ”svenskhet” anses som en del av en 

europeisk identitet. Dessa föreställningar får negativa konsekvenser för informanterna i 

deras jobbsökningsprocess, och de behöver hela tiden förhålla sig till bilden av ”de andra”. 

Idéer om svenskhet som en social position ger vissa människor möjligheter och tillgång till 

sammanhang som är stängda för andra. Möjligheter som finns för dem som betraktas som 

”svenska” finns inte i lika stor utsträckning för informanterna. Ett sätt för 

majoritetsbefolkningen att behålla sina maktpositioner är att ständigt ställa nya krav på 

utländska akademiker, när det gäller att uppnå olika typer av kompetens. Informanterna har 

flera gånger nekats jobb, eftersom de inte ansetts ha tillräckliga kunskaper i det svenska 

språket. Andra gånger har det haft en känsla av att de inte fått ett sökt jobb, därför att de 

inte talar tillräckligt bra svenska. Uppnår informanterna ett kriterium som till exempel bra 

svenska kräver arbetsgivaren istället någon annan kompetens.  

 

Gränsen för svenskhet och vad som krävs av informanterna flyttas ständigt, vilket är ett 

uttryck för maktens instabila konstruktion och rörlighet. Det handlar om att svenskhet är en 

privilegierad position och norm i ett maktlandskap. Informanterna förhandlar om sin 

identitet och förhandlingen görs i ett sammanhang som ofta kontrolleras av medlemmar av 

den privilegierade gruppen i detta sammanhang svenskar. Informanterna försöker uppnå 

dessa kriterier, för att mer bli uppfattade som ”svenskar” men om de till exempel får 

svenskt medborgarskap som är en definition av att vara svensk, är det något annat kriterium 

som de inte uppfyller som till exempel att se svensk ut, eller i praktiken vara ”vit”. Det kan 

de aldrig uppfylla. När de väl lärt sig svenska kan de ändå inte uppfylla kriteriet för att 

anses vara ”kulturellt svensk” nämligen att ha svenska som modersmål. Det skapas alltså 

en variation av grunder utifrån vilken diskrimineringen kan ske. Gränserna dras kring ett 

tänkt svenskt ”vi” och informanterna hamnar utanför och betraktas som ”dem” även om de 

lyckas uppfylla vissa kriterier för svenskhet. I vissa fall har informanterna blivit betraktade 

som ”överkvalificerade” för ett jobb. Det är också ett tecken på att gränsen för att uppfylla 

vissa krav flyttas och en maktdimension är närvarande. 
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Informanterna får i de flesta fall inte reda på av arbetsgivarna varför de inte fick jobbet de 

sökt, trots att flera av dem har ringt och frågat om orsaken. De kan bara spekulera kring om 

orsaken är att de har ett annorlunda utseende, brytning, ett annorlunda namn i jämförelse 

med ett svenskt namn, en annorlunda kultur eller om det är någon annan orsak. Tystnad 

från arbetsgivarnas sida är ett uttryck för makt, eftersom informanterna har svårt att bemöta 

arbetsgivarna, då de inte är raka och tydliga mot informanterna. De kvinnliga informanterna 

har mötts av bilden av dem som omvårdande och återkommande rekommenderats jobb 

inom barn och äldreomsorgen samt inom städbranschen. Denna typ av branscher leder till 

att kvinnliga immigranter har sämre hälsa än etniskt svenska kvinnor. Även när det gäller 

informanternas klassposition finns ett samband mellan föreställningar om kön, klass och 

etnicitet. Den stereotypa bilden av dem som utländska kvinnor har en negativ inverkan på 

kvinnornas klassposition i Sverige. Nästan alla informanter har fått en lägre status i Sverige 

än de hade i sina hemländer. De har positionerats i en lägre klass i jämförelse med andra 

klasser i Sverige.  

 

Informanterna använder sig av olika strategier för att hantera sina svåra situationer. En del 

satsar på personlig utveckling, som konstnärliga aktiviteter eller meditation. Deras situation 

har haft en negativ inverkan på flera av dess relationer med sina partners. En av männen har 

startat ett eget företag. En annan organiserade en hungerstrejk, för att deras röster ska höras. 

De protesterar mot rasismens intrång i vardagslivet leder till en förändring. Motverkande av 

vardagsrasism som de ägnar sig åt innebär en utmaning av rasmässig ojämlikhet. Männen 

tycks ha större handlingsutrymme, eftersom kvinnorna i högre utsträckning är 

ensamstående och behöver ta hand om barnen, vilket gör dem mindre flexibla på 

arbetsmarknaden. Genom sina strategier utmanar informanterna ständigt makten. De 

poängterar att deras röster inte blir lyssnade till av framförallt politiker. I vardagen berättar 

de ständigt om sina erfarenheter och förhandlar om sin identitet, med en strävan att inte bli 

placerade i ett fack. Förhoppningen är att just dessa berättelser och möten kan leda till 

förändring. Informanterna är medvetna om att det nästan alltid är någon annan som för 

deras talan som till exempel en forskare eller journalist. I deras liv märks inte konkret att 

politiker gör något som förbättrar utländska akademikers situation på arbetsmarknaden.  
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Informanter     Bil 1 

 

Souleiman, advokat: 

Politisk flykting från Azerbajdzjan. Kom till Sverige 2003. 

 

Taher, ekonom: 

Politisk flykting från Iranska delen av Kurdistan. Kom till Sverige 1988. 

 

Rafael, agronom: 

Politisk flykting från Peru. Kom till Sverige 1990.  

 

Alan, idrottslärare: 

Politisk flykting från Irakiska delen av Kurdistan. Kom till Sverige 2001.  

 

Sibel, neurokirurg: 

Flyttade till Sverige från Turkiet 1999, därför att hennes man bodde i Sverige.   

 

Mandesa, advokat: 

Flyttade till Sverige 2003. Uppvuxen i Trinidad i Latinamerika. Har studerat i USA.  

 

Hulya, ekonom 

Kom till Sverige från Turkiet år 2000, för att hennes man bodde i Sverige.  

 

Shirin, biolog 

Kom till Sverige 1999 på grund av familjeproblem i Irakiska delen av Kurdistan.  

 

Ernesto, civilekonom 

Kom till Sverige 1987 från Chile, därför att han hade en flickvän i Sverige. 

 

Farzaneh, civilekonom 

Kom till Sverige 2003, på grund av att hennes man hade politiska problem. 

 


