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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om socialt kapital påverkar inträdet i 

det första jobbet efter sociologiutbildning. Vad anser studenterna vara 

anledningen till deras utbildningsval? Hur har ansökningsprocessen för att hitta 

ett första arbete efter avslutad utbildning varit? På vilket sätt har 

sociologistudenterna fått kunskap om lediga anställningar, genom till exempel 

personer i deras sociala nätverk: vänner, familj och bekanta. Vi ville även ta reda 

på om det finns skillnader mellan personer som är barn till infödda och personer 

med invandrarbakgrund, i fråga om deras tillgång till socialt kapital. Och om 

socioekonomiskbakgrund har betydelse vad gäller valet av utbildning och yrke.  

Det empiriska materialet i denna studie grundar sig på åtta kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, med fyra personer som är barn till infödda och fyra 

med invandrarbakgrund.  

Studiens teoretiska ramverk bygger främst på teorier om socialt kapital, såsom 

det förs fram av Pierre Bourdieu och Nan Lin.  

Resultat från vår studie visar på att socialt kapital är avgörande för våra 

informanter vid etablering på arbetsmarknaden. De två grupper som vi studerat 

har genom kontakter och praktikplatser kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. 

Dock finner vi skillnader vad gäller valet av utbildning mellan dessa grupper. 

Barn till infödda tycks vara mer medvetna vad gäller deras utbildningsval, i 

jämförelse med personer med invandrarbakgrund. Det råder även skillnader i 

gruppernas socioekonomiska bakgrund: Två av våra informanter (barn till 

infödda) har föräldrar med universitetsutbildning samt har väl positionerade 

yrken jämfört med den senare gruppen. 

Nyckelord: Socialt kapital, Vägen från studie till arbete, invandrarbakgrund  
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Inledning 

I det inledande kapitlet diskuteras ämnet som ligger till grund för 

undersökningen. Här lyfts problemområdet fram och därefter ges en beskrivning 

av uppsatsens disposition för att ge läsaren hjälp vid genomläsning. Efter detta 

formuleras syftet med uppsatsen som sedan mynnar ut i frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med avgränsningar. 

Föreliggande studie fokuserar på hur det har gått för studenter som blev 

utexaminerade i ämnet sociologi för tre år sedan. Anledningen till att vi 

intresserade av att göra en kvalitativ studie av sociologistudenter är att vi själva 

är sociologistudenter, som närmar oss examination och är intresserade av att ta 

reda på hur arbetsmarknaden för utexaminerade sociologistudenter ser ut.  

Vi är väl medvetna om den förändring och den utveckling som sker på 

arbetsmarknaden idag och vi är också medvetna om att vår utbildning ger 

behörighet att arbeta inom många olika arbetsområden. Detta kan vara både 

positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att det öppnar upp många olika 

möjligheter och negativt i den meningen att det kan föra med sig en viss 

osäkerhet, det vill säga att det kan bli svårt att finna arbete på grund av att man 

inte har en tydlig profil. 

Arbetslösheten har varit ett omdiskuterat och omdebatterat ämne under det 

senaste året. De mest drabbade grupperna är ungdomar och personer med 

invandrarbakgrund. Förutom utbildning är faktorer som kön, klass, 

invandrarbakgrund avgörande för inträdet på arbetsmarknaden. Tidigare studier 

har visat att sociala nätverk är en central faktor vad gäller etablering på 

arbetsmarknaden (Tovatt 2007:318). Detta gäller inte minst ungdomar med 

invandrarbakgrund. En bra utbildning är inte tillräcklig för att skaffa ett 

kvalificerat arbete utan i stället sker detta oftare genom att individen har ett 

starkt socialt kapital. Då kan denne på ett lättare sätt få jobberbjudanden, men 

enligt Bourdieu måste dessa tillgångar erkännas värde av andra (Broady 

1991:128f). Genom åtta kvalitativa intervjuer som vi genomför med fyra 

personer med infödda föräldrar och fyra personer med invandrarbakgrund, vill vi 

ta reda på hur socioekonomisk och invandrarbakgrund påverkar informanternas 
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tillgång till socialt kapital och därmed deras möjlighet att skaffa ett kvalificerat 

arbete som passar eller inte passar deras utbildning. 

Begreppsdefinition  

I denna studie kommer vi att använda oss av begreppen svenskar och 

invandrare. Med svenskar menar vi personer som är barn till infödda och med 

invandrare menar vi personer vars föräldrar är födda i ett annat land än Sverige.  

Studiens disposition 

Nedan följer en kort beskrivning av hur uppsatsen är upplagd och vad dessa 

kapitel innehåller. 

I kapitel 1 presenterar vi studiens syfte och frågeställningar och avslutas med en 

beskrivning av uppsatsens disposition och avgränsningar. 

Kapitel 2 tar upp sociologin status och sociologiutbildningar som våra informanter 

har studerat. Därefter ges en genomgång av tidigare studier. 

I kapitel 3 introduceras vår teoretiska bakgrund. Här tas de huvudsakliga teorier 

upp som vi kommer att utgå ifrån i vår studie. 

Kapitel 4 redovisar val av metod. Vi redogör för vårt tillvägagångssätt, 

urvalsprocess samt studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med de 

etiska aspekter som vi har förhållits oss till.  

Kapitel 5 tar upp studiens resultat och analys. 

Kapitel 6 summerar uppsatsen och visar på slutsatserna, samt ger förslag till 

vidare forskning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie undersöka hur 

socialt kapital påverkar val av utbildning och inträdet i det första jobbet.  Hur de 

personer som vi har intervjuat har valt sina universitetsutbildningar och gått 

tillväga i deras inträde på första arbetet efter avslutad utbildning. Om dessa har 

fått kunskap om lediga tjänster genom personer i sitt sociala nätverk, det vill 

säga, vänner, familj, bekanta etcetera. Vi vill även ta reda på om det finns 
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skillnader mellan svenskar och invandrare beträffande deras tillgång till socialt 

kapital. Vi hoppas kunna genom denna uppsats få svar på följande frågor: 

 Vad anser individerna vara skälet till deras val av utbildning? 

  Hur har ansökningsprocessen sett ut för grupperna svenskar och 

invandrare och hur bidrar socialt kapital till att få ett arbete efter examen?  

 Vad har socioekonomiskbakgrund för betydelse vad gäller val av utbildning 

och yrke för dessa individer?  

Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att studera endast sociologistudenter vid Stockholm 

universitet och Södertörns högskola. Tanken från början var att genomföra 

intervjuer endast med studenter som hade tagit examen vid Stockholms 

universitet. Bland dem som fick examen för tre år sedan, enligt de listor som vi 

fick från institutionen, fanns endast två personer med utlandsklingande namn. Av 

den anledningen blev vi tvungna att vända oss till Södertörns högskola, då 

statistik visar, att under läsåret 2008/09 bland nybörjarna på Södertörns 

högskola, hade fyra av tio utländsk bakgrund (www.scb.se).  

En avgränsning i denna studie är att rikta sig till de studenter som blev 

utexaminerade för tre år sedan, då dessa har ett fräscht minne av hur processen 

av att skaffa ett första arbete har varit, samtidigt som de hade tillräckligt tid för 

att skaffa ett arbete. En ytterligare avgränsning gäller ålder på informanterna. 

Åldersgränsen för denna studie kommer att vara 35, då vi anser att personer 

som är över 35 år kan med stor sannolikhet ha fått möjligheten att arbeta innan 

de började studera sociologi och därmed har införskaffat socialt kapital från 

tidigare arbeten.  

Vår önskan från början var att intervjua lika delar manliga som kvinnliga 

individer, men på grund av att det inte gick att finna manliga informanter samt 

att vår studie inte utgår från ett genusperspektiv, kommer informanterna att 

endast bestå av kvinnor. Detta tyder på att sociologiämnet är huvudsakligen ett 

kvinnodominerat ämne. Med hänsyn till detta begränsade urval gör denna studie 

inte anspråk på att generellt försöka uttala sig om alla sociologistudenter, utan 

syftet är att fördjupa oss i dessa individers beskrivningar och få en kontextuell 

förståelse. 
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Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för studiens bakgrund där en presentation ges av 

sociologins status, de olika sociologiska utbildningar som ges vid Stockholms 

universitet och Södertörns högskola. Därefter avslutas kapitlet med en 

genomgång av tidigare studier. 

Sociologins status 

Sociologi är ett vetenskapligt ämne som studerar samhället och människan som 

samhällets medlem. Speciellt vikt lägger sociologin vid att försöka förklara och 

förstå människors handlingar och sociala identiteter. Sociologin studerar 

mänskliga relationer som sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.  

Ämnet sociologi är ett relativt nytt i Sverige. Den första professuren i sociologi 

inrättades 1947 i Uppsala och därefter blev det år 1954 som den andra 

lärostolen inrättades i Stockholm. Sedan dess har antalet sociologiska 

institutioner ökat runt om i landet. Sociologin innehåller många olika inriktningar 

såsom handikappsociologi, urbansociologi, men ämnet rymmer även en rad nya 

inriktningar som medie- och kommunikationsvetenskap samt sociologi med 

inriktning på arbete, organisation och personal.  

Sociologin skulle kunna placeras närmare det kulturella fältet i jämförelse med 

ekonomi och juridik som tillskrivs högre status, trots att teoretiker som Bourdieu 

och Giddens används många gånger inom den ekonomiska och juridiska 

institutionen. Detta kan vara ett tecken på att sociologin värderas relativt högt 

inom den akademiska världen, men ändå inte rankas särskilt högt inom den 

akademiska hierarkin (Börjesson 2002:43f).   

I en rapport skriven av Mikael Börjesson ”Det naturliga valet, En studie i 

studenters utbildningsval och livsstilar” studerar han valet av utbildning och 

livsstil inom sex olika utbildningar (grundskollärarprogrammet, datavetenskapligt 

program, ekonomi program, juridisktprogram, utbildningar vid sociologiska 

institutionen samt utbildningar vid konstvetenskapliga institutionen) vid Uppsala 

universitet. Resultatet från hans studie visar att inom sociologiutbildningen (soc, 

soc. AOP och Medie- och kommunikationsvetenskap) finns stora skillnader. De 
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som läser sociologi har inte lika stor andel föräldrar i tjänstemannaklassen, som i 

de andra två utbildningarna.  De studenter som läser program finner inte 

svårigheter att finna ett arbete efter avslutad utbildning och det råder ingen stor 

skillnad mellan programmen, däremot finns skillnader i lön. De som läser 

sociologi (friståendekurs) kommer enligt studien att finna svårigheter med att 

finna ett arbete. Kunskapsmässigt ser det olika ut för de olika 

sociologiutbildningarna. De som läser medie- och kommunikationsvetenskap och 

konststuderande har stor kunskap och de med minst kunskap är soc. AOP 

ekonomi-, data- och lärarstudenter. Vad gäller det sociala kapitalet, är de juridik- 

och medie- och kommunikations studerande som är mest aktiva inom föreningar 

och nationsliv medan sociologi-, data-, konst-, och lärarstuderande inte är 

speciellt aktiva (Ibid.).   

Europaprogrammet vid Södertörns högskola 

Europaprogrammet är ett treårigt samhällsvetenskapligt program som ges vid 

Södertörns högskola. Programmet börjar med ett basår kallat Demos (Det 

moderna samhället). Därefter ska ett huvudämne läsas under tre terminer och 

dessa består av: etnologi, geografi, historia, offentlig rätt, religionsvetenskap, 

sociologi och statsvetenskap. Programmet avslutas därefter med en termin där 

studenterna väljer mellan att läsa Europeisk integration och ett modernt 

europeisk språk. Europaprogrammet resulterar i en kandidatexamen i 

huvudämnet med Europainriktning (www.sh.se). Den lista som vi har fått tillgång 

till inkluderar de som har haft sociologi som huvudämne.  

Studieordningen Utredningssociologi 

Utredningssociologi är ett tvåårigt samhällsvetenskaplig program som ges vid 

Stockholms universitet och ger en filosofie kandidatexamen tillsammans med 

andra ämnen som kriminologi, nationalekonomi, psykologi, statsvetenskap och 

statistik om 60 högskolepoäng. Studieordningen ä avsedd för den som vill arbeta 

med utredningar om olika fenomen och problem där man använder det 

sociologiska perspektivet. Studieordningen ger en bra grund för såväl 

yrkesverksamhet som forskarutbildning i sociologi. För de studenter som har gått 

studieordningen Utredningssociologi och har en filosofie kandidat examen finns 

möjlighet att gå en kurs i Utredningssociologisk integration för att fördjupa sina 

http://www.sh.se/
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kunskaper inom teori och metod. Kursen består av två delar: första delen består 

av kurser på avancerad nivå i sociologi, som studenterna har möjlighet att välja 

bland, och den andra delen består av praktik på forskningsinstitutionen eller 

annan arbetsplats (www.sociology.su.se). 

Sociologi som fristående kurs 

Första terminen ges en grundläggande förståelse för hur samhället fungerar och 

en överblick av sociologins problem och metoder. Under andra terminen ges 

studenterna möjlighet att fördjupa förståelsen för hur samhället fungerar och att 

ge bättre kunnande att tillämpa sociologiska kunskaper. På den tredje terminen, 

det vill säga kandidatkursen är utbildningens syfte att öka förmågan till 

självständigt analys av sociala fenomen (Ibid.). 

Tidigare studier 

Tidigare forskning kring hur möjligheten att få ett arbete har visat att det 

existerar skillnader mellan svenskar och invandrare. Dessa studier återfinns 

framförallt i kvantitativa undersökningar. De forskningar som redovisas här är 

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

En del studier gör en skillnad mellan ungdomar med invandrarbakgrund med 

hänsyn tagen till faktorer som socioekonomisk position, etnicitet, kön samt ålder 

vid migration.  

Vår redovisning av tidigare studier är inte övergripande, men vi har valt några 

studier som vi betraktar som viktiga studier i fältet invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden.  

”Har Mohammed och Sabina samma chans att få jobb som Sven och Kerstin” är 

en kvantitativ studie, där forskarna genom två fältexperiment, så kallad 

”correspondence test” undersökt existensen av etnisk diskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden. I det ena experimentet har författarna skickat 

likvärdiga ansökningar med typiskt utländskt och typiskt svenskt namn till 

utannonserade tjänster. I undersökningen ligger fokus på i vilken utsträckning 

dessa personer blir kontaktade för intervjuer eller inte. Om man blir kallad till 

intervju med ett utländskt namn skulle detta innebära att det inte var 

diskriminering men om man inte blir det, skulle detta innebära motsatsen. 
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Författarna till denna studie har funnit att en person med utländskt namn i 

genomsnitt måste söka ungefär dubbelt så många arbeten som en person med 

svenskt namn för att bli kontaktad för intervju. I studien har författarna även 

använt sig av genusperspektivet, då de har skickat ansökningar med både 

kvinnliga och manliga namn. Resultatet visar att diskriminering sker i mycket 

högre utsträckning hos manliga med utländska namn än kvinnliga (Arai,  Bursell, 

le Grand, Nekby 2008). 

I studien Mångfaldens barn söker sin plats har författarna Wuokko Konocke och 

Fredrik Hertzberg undersökt bland annat arbetsmarknadspolitikens funktionssätt 

förr och på 1990-talet. Vidare har de undersökt rekryterings- eller 

personalansvarigas och arbetsförmedlarnas bild av ungdomar med 

invandrarbakgrund och speciella hinder för dessa samt diskriminering på 

arbetsmarknaden. I denna studie har man intervjuat rekryterings- eller 

personalansvariga och arbetsförmedlare samt ungdomar som har 

invandrarbakgrund.  Enligt studiens resultat existerar det diskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden. Ungdomar med invandrarbakgrund har, i jämförelse 

med ungdomar med svenskbakgrund, svårare att få ett arbete. Studien visade 

även att diskriminering kunde ske på direkt och indirekt sätt i 

rekryteringsprocessen. Till exempel på grund av arbetsförmedlarnas och 

rekryterings- eller personalansvarigas förutfattade meningar om invandrare eller 

om en person som söker en tjänst på en arbetsplats där han/hon är släkt eller 

vän med någon som redan är anställd, har denna person då mycket större chans 

att få tjänsten med hjälp av sitt sociala nätverk jämfört med andra sökande som 

inte har det. 

Ett annat fall som missgynnar invandrare på den svenska arbetsmarknaden 

enligt studien, är att de kvalifikationer och arbetslivserfarenhet som en individ 

har från sitt hemland värderas lågt eller inte alls, medan utbildningar och 

arbetslivserfarenheter som har förvärvats i Sverige, uppskattas.  

Intervjuerna med ungdomar som har invandrarbakgrund visade att dessa 

ungdomar är bekymrade över att bli negativt bemötta och värderade på 

arbetsmarknaden på grund av deras utseende. De intervjuade ungdomarna ser 

sitt utseende som ett hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Enligt 

studien har de intervjuade arbetsgivarna uppgett att de lägger stor vikt vid 

personliga egenskaper som social kompetens och språk vid anställning. En del 

http://people.su.se/~ma/
http://www2.sociology.su.se/home/Bursell/
http://people.su.se/~lnekb/
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arbetsförmedlare har uppgett i intervjuerna att de tycker att ungdomar med 

invandrarbakgrund inte vet hur de ska tala och bete sig vid en arbetsintervju och 

att de saknar social kompetens. De krav som olika arbetsplatser har gällande 

bedömningen av ansökningar, skiljer sig beroende på om arbetet kräver 

utbildning, erfarenhet eller personliga egenskaper. Vissa har först uppgett att det 

var utbildning som var viktigast och senare berättat att det egentligen var 

arbetslivserfarenhet som var viktigast.  

Författarna betonar att det inte är alla arbetsgivare som diskriminerar och ser 

invandrare som otillräckliga och okompetenta, utan det finns även arbetsgivare 

som inte har förutfattade meningar om invandrare och som i stället ser fördelar 

med att anställa personer som har två kulturer och som är tvåspråkiga (Konocke 

& Hertzberg 2000). 

Bland de få svenska studier om socialt kapital och invandrares arbetsmarknad 

studerar Alireza Behtoui effekten av socialt kapital för individernas 

arbetsmarknadsutfall utifrån kön, utbildningsnivå och ursprungsland. Studien tar 

även reda på vilken betydelse en stigmatiserad social identitet har hos en del 

individer med annan etnisk bakgrund för tillgången till socialt kapital och i vilken 

grad brist på socialt kapital påverkar deras arbetsmarknadsutfall.  

Resultatet av de empiriska studierna tyder på att ursprungslandet påverkar 

vilken typ av arbete dessa individer får. Detta gäller i synnerhet utomeuropeiska 

invandrare även om dessa innehar samma utbildning. Studien visar även att det 

är tuffare för ungdomar med annan etnisk bakgrund än svenska ungdomar att 

hitta ett arbete på informell väg (tips från vänner och bekanta). Behtoui visar 

också att chansen att få ett välbetalt arbete genom informell väg är betydligt 

högre för infödda svenskar än för de som är födda i ett annat land (Behtoui 

2006).  
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Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras de teorier som är relevanta för vår studie. Fokus 

kommer att ligga på Pierre Bourdieu och Nan Lins teori om socialt kapital. Då vi i 

denna studie undersöker individers inträde på arbetsmarknaden efter avslutad 

utbildning finner vi teorier om socialt kapital lämpligt. Det finns olika teoretiska 

perspektiv på socialt kapital. Vi har valt att endast utgå från Pierre Bourdieu och 

Nan Lins teorier om socialt kapital för att det är det perspektiv som är mest 

relevant för individers arbetsmarknadsutfall. Vidare tar vi upp de faktorer som 

påverkar immigranters arbetsmarknadsutfall.  

Bourdieus teori om socialt kapital 

Enligt Bourdieu har socialt kapital stor betydelse för individers chanser på 

arbetsmarknaden. Han definierar socialt kapital som en del av makten som 

individen kan förfoga över via kontakt med andra i sitt nätverk. Makten består av 

de resurser som nätverksmedlemmar har   (som ekonomiska, kulturella och 

symboliska) (Bourideu 1986). Bourdieu definierar socialt kapital som ”totaly of 

resourses…activated through a more or less extended, more or less mobilizable 

network of relations” (Bourdieu 2005:194). Tillgång till socialt kapital ger 

människor relation till individer i deras nätverk, vilka på grund av deras innehav 

av större summa av ekonomisk och kulturell kapital, kan hjälpa dem med tips 

och råd samt framtida kontakter (Bourdieu 1986).  

En annan definition av socialt kapital enligt Bourdieu är mängden av kontakter 

människor har. Dessa kontakter kan vara familjemedlemmar, bekanta som man 

skaffar sig genom arbeten, vänner, grannar och så vidare. Människor kan 

använda sig av sina kontakter vid behov, exempelvis vid arbetssökning (Ibid:248 

f). 

Han menar att en arbetssökande är beroende av socialt kapital och han tillägger 

att när en person har en hög utbildning kan denne genom sin utbildning få ett 

arbete med hög status. Däremot om denne tillhör en lägre social grupp samt 

saknar ”de rätta” kontakterna kan han/hon inte dra fullt nytta av sin utbildning. 

Socialt kapital”procures a competitive advantage by providing higher return on 
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investiment” (Bourdieu 2005:195). Socialt kapital dels öppnar möjligheten att få 

avkastning av en kvalificerad utbildning och dels påverkar i vilken utsträckning 

man får avkastning av en kvalificerad utbildning (Bourdieu 2001:99). 

Nan Lin utvecklar Bourdieus teori 

Sociologen Nan Lin har utvecklat Bourdieus teori inte minst när det gäller hur 

socialt kapital påverkar individens arbetsmarknadsutfall i olika sammanhang. 

Han definierar socialt kapital som resurser som finns inom individens sociala 

nätverk (Lin 2001). Vidare ger Lin fyra olika förklaringar till varför socialt kapital 

har betydelse. För det första underlättas flödet av information. De sociala 

relationerna med individer som innehar högre positioner kan förse individen med 

nyttig information om möjligheter som man annars inte skulle få vetskap om. Ett 

ytterligare sätt är att de sociala relationerna som individen har med personer 

som besitter en stark position, kan påverka beslut om en anställning.  Ett tredje 

sätt är att de bättre positionerade i ens sociala nätverk har de rätta kontakterna, 

ett exempel är att man anger de som referenser i ansökan. Slutligen förväntas 

sociala relationer förstärka den sökandes självförtroende och självkänsla, vilket 

förbättrar dennes uppförande vid en arbetsintervju (Ibid:20). 

Nan Lin menar att de personliga resurser som individen besitter, ser olika ut 

beroende av kön, klass, etnicitet med mera. Dessa resurser kan ha kopplingar till 

olika typer av nätverk, det vill säga familj, vänner, medlemskap i föreningar 

etcetera (Ibid:38, 43). Nan Lin talar om två principer som leder till att socialt 

kapital är ojämlikt fördelat. Den första principen menar Lin är att individer med 

underordnad position vad gäller kön, klass och etnicitet har tillgång till mindre 

socialt kapital. Den andra principen handlar om att medlemmar av en social 

grupp tenderar att ha samma former av nätverk, då de är medlemmar av en och 

samma grupp. Detta kallar Lin för homophily.   

Dessa två principer tillsammans producerar relativt olika tillgångar av socialt 

kapital för olika sociala grupper i samhället. Individer från en underordnad 

position tenderar att vara omgiven av samma sociala nätverk, vilka har brist på 

resurser men också brist i socialt kapital. Resursrika nätverk är karaktäriserade 

av en relativ rikt både vad gäller kvantitet men också typer av nätverk. Vidare 

menar han att resursrika grupper har tillgång till olika typer av information 
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jämfört med underordnade grupper som har brist på variationen av information 

(Lin 2000:786f).  

Immigranter och dess arbetsmarknadsutfall 

Utbildning, arbetslivserfarenheter och språk är faktorer som påverkar en 

nyanländ invandares chanser på arbetsmarknaden. Även faktorer såsom tidpunkt 

för ankomst till orten där man bosätter sig i och de möjligheter och 

begränsningar som de nyanlända träffar på i det nya landet har också en 

avgörande effekt vad gäller deras möjligheter på arbetsmarknaden.  

Alejandro Portes tar upp tre nivåer för mottagande av immigranter. Den första 

nivån handlar om regeringens politik, där vissa minoritetsgrupper blir beviljade 

asyl och tillgång till socialvård medan andra grupper blir trakasserade och 

förnekade asyl. Den andra nivån utgörs av civilsamhället och allmänheten. Det 

handlar alltså om majoritetsbefolkningens bemötande av vissa 

minoritetsgrupper, där en del har fördomar mot vissa minoritetsgrupper och en 

del inte. Den tredje och sista nivån handlar om den historiska bakgrunden av 

minoritetsgruppens nätverk, där vissa immigranters nätverk består av 

småföretagare medan andra utgörs av arbetslösa. De ovan nämnda faktorerna 

bidrar till vad för typ av nätverk dessa ansluter sig till (Portes 1995:24f).   

Det sker enligt Loury två typer av diskriminering mot dessa minoritetsgrupper; 

dels diskriminering i kontrakt och dels diskriminering i kontakt. Den förstnämnda 

innebär att minoritetsgrupper exkluderas på arbetsmarknaden vid exempelvis 

rekryteringar. Och den senare handlar om att minoritetsgrupper behandlas olika 

på grund av deras etnicitet i de informella relationerna, exempelvis vänskap. 

Detta leder till att de inte har tillgång till värdefulla kontakter som skulle leda till 

att de får ett arbete som motsvarar deras utbildning (Loury 2002)  
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Metod 

I detta kapitel tas val av metod, urvalsprocess, tillvägagångssätt och studiens 

validitet och reliabilitet samt de etiska aspekterna upp.  

Kvalitativa metoder 

Som metod har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, detta för att nå 

en djupare förståelse. Kvalitativ ansats går ut på att forskaren studerar 

forskningsobjektet på nära håll och forskaren utgår från 

undersökningspersonernas åsikter och upplevelser (Bryman 2002:295). Det finns 

olika typer av intervjuer, från helt öppna till helt strukturerade. Intervjuformen 

för denna studie baseras på åtta semistrukturerade intervjuer, där en 

intervjuguide användes i samtalet med informanterna. Denna form av intervju är 

lämplig, då avsikten inte är att leda informanterna i andra riktningar förutom mot 

syftet. Enligt Bryman är en semistrukturerad intervju ett bra alternativ om man 

vet vad man vill få ut av intervjun (Ibid: 304). Forskaren behöver inte ställa 

frågorna enligt intervjuguiden och dessutom har forskaren möjlighet att ställa 

frågor som inte ingår i guiden (Ibid: 301). Som underlag vid intervjuerna 

konstruerades en intervjuguide med de centrala ämnen som vi ville få en djupare 

förståelse för. Enligt Kvale Beskriver en intervjuguide de frågor som tas upp 

under intervjun samt i vilken ordning de olika ämnena kommer att beröras. Hur 

noggrant man vill följa guiden beror på vilken upplägg forskaren har för sin 

intervju och hur villig han/hon är att följa upp informanternas svar med nya 

frågor (Kvale 1997:21). Vi utgick från samma frågor, men formulerade frågorna 

på olika sätt (se bilaga 1).  

Urvalsprocess 

Urvalet för denna studie gjordes genom att vi genom institutionen fick tillgång till 

två listor på alla de individer som har blivit utexaminerade från Stockholms 

universitet och Södertörns högskola, där namn och telefonnummer på 

sociologisstudenter som hade tagit examen för tre år sedan fanns. Anledningen 

till varför vi tog med studenter från Södertörns högskola var på grund av att det 

inte fanns många studenter med invandrarbakgrund från listorna från 
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Stockholms universitet. För att uppnå syftet var vi tvungna att hitta personer 

med invandrarbakgrund. Eftersom statistik visar att under läsår 2008/09 bland 

nybörjarna på Södertörns högskola, endast fyra av tio hade utländsk bakgrund 

(www.scb.se) vände vi oss till Södertörns högskola och fick tillgång till deras 

listor. Själva uppdelningen av studenter med och utan invandrarbakgrund mellan 

två lärosäten visar att även universitetets utbildningar är segmenterade i viss 

grad. Genom ett slumpmässigt urval drogs namn på åtta personer som vi sedan 

kontaktade och frågade ifall de var intresserade att ställa upp på intervju. 

Urvalet gjordes ett antal gånger på grund av att en del uppgifter på vissa 

personer inte stämde samt en del inte ville ställa upp på intervju. Det intressanta 

var att vi båda blev bemötta på ett trevligt sätt av svenskar men bland också på 

ett väldigt otrevligt sätt av invandrare, som avböjde medverkan i studien. Vi 

misstänker att dessa individer inte har lyckats skaffa ett arbete och därför blev 

generade när vi frågade efter deras arbete. Till slut lyckades vi hitta åtta 

personer som kunde tänka sig ställa upp.  Deltagarna i studien består av åtta 

kvinnliga utexaminerade sociologistudenter i åldrarna 24-33. Av dessa åtta 

nyexaminerad består fyra av svenskar och resterande fyra av invandrare.  

Tillvägagångssätt 

Samtliga intervjuer ägde rum på caféer och/eller deras arbetsplats, då de själva 

önskat det. Längden på intervjuerna varade mellan 20-30 minuter. Vi såg till att 

välja en ostörd plats, där informanterna kunde känna sig trygga med att besvara 

frågorna utan att behöva oroa sig över att andra kunde höra deras berättelse. 

Detta är ett viktigt krav som ställs på forskaren vid kvalitativa intervjuer 

(Bryman 2002: 306 ,Trost 1997: 41). Alla intervjuer spelades in och därefter 

transkriberades de för att relevant information inte skulle gå förlorad. Denna 

metod är, enligt Bryman, viktigt för den detaljerande analys som behövs vid 

kvalitativa studier och för att man ska kunna fånga informanternas svar med 

deras egna ord (Ibid.). En ytterligare viktig aspekt av att spela in intervjuerna är 

att forskaren kan följa upp intressanta synpunkter (Ibid: 310). Då vi liksom våra 

informanter befinner oss i samma situation som de gjorde för tre år sedan, kan 

detta ha lett till att vi fick bra kontakt med dem, vilket gjorde 

intervjusituationerna mycket öppna och avslappnande.  Vi fick tillåtelse från 
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informanterna att kontakta dem ifall nya frågor skulle dyka upp, vilket vi också 

gjorde.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta.  (Eriksson & 

Wiedersheim- Paul  2001:38). Utifrån vårt syfte har vi formulerat frågor och 

därmed skapat en intervjuguide med frågor som bäst besvara vårt syfte och 

samlat in en stor mängd med material som vi analyserat.  

Med reliabilitet menas tillförlitligheten i en undersökning (Ibid:40). Först och 

främst har vi försökt att välja slumpmässigt bland nyexaminerade studenter. 

Sedan har syftet inte varit att beskriva lön och arbetsmarknadsposition av 

respondenter, utan vilka strategier dessa har använt för att skaffa ett arbete och 

vad har effekten varit av resurser i deras nätverk. Därför kan informationen som 

genererar från våra kvalitativa intervjuer betraktas som reliabla i 

sammanhanget. Intervjuguiden har konstruerats på ett sätt att kunna skaffa 

valid information om ämnet. Eftersom vår studie är relativt liten på grund av 

tidsbrist, går det inte att dra några generella slutsatser. Det man kan se är 

tendenser som verkar överensstämma med tidigare studieresultat.   

Etiska aspekter 

Enligt Patrik Aspers kan en vetenskaplig studie inte genomföras om den inte når 

upp till de etiska krav och riktlinjer som forskarsamhället ställer upp (Aspers 

2007:112). Det finns en del viktiga punkter som intervjuaren bör tänka på innan, 

under och efter en intervju. I denna studie har vi i enlighet med Vetenskapsrådet 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 

(Vetenskapsrådet) har haft fyra huvudsakliga etiska aspekter att förhålla oss till:  

 Det första handlar om informationskravet, det vill säga att forskaren talar 

om för de personer som deltar i undersökningen om studiets syfte 

(Vetenskapsrådet:7). Vi berättade för samtliga informanter som deltog i 

studien syftet med undersökningen.  

 Det andra kravet som ställs på forskning är samtyckeskravet som innebär 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
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medverkan” (Ibid:9). Genomförandet av samtliga intervjuer gjordes efter 

att samtycke givits från informanterna.  

 Konfidentiallitetskravet har vi i vår studie tagit hänsyn till. Under 

transkriberingsstadiet skyddas informanternas namn och ersatt de med 

påhittade namn(Ibid:12).  

 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskaren insamlat får 

endast användas för forskningsändamål. (Ibid:14). Detta har vi tagit 

hänsyn till och försäkrat informanterna om. 
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Resultat och analys 

I detta kapitel ges först en beskrivning av hur vi har gått tillväga för att 

analysera resultatet samt en kort presentation av samtliga informanter som 

deltagit i studien. Därefter redovisas och analyseras resultat av de kvalitativa 

intervjuerna.  

Då vi är två som skriver denna uppsats genomförde vi fyra intervjuer var. Direkt 

efter varje intervju transkriberades intervjun. Efter att ha läst genom alla 

intervjuer kom vi fram till tre olika teman som vi fann gemensamt i materialet. 

Dessa har vi döpt till: val av utbildning, vägen från studie till arbete och 

socioekonomisk bakgrund. Det som ingår i det första temat är anledningen till 

varför våra informanter har valt att studera sociologi samt om utbildningen 

motsvarade deras förväntningar. Det andra temat, från studie till arbete, tar upp 

hur våra informanter har gått till väga för att få sina arbeten, om dessa har 

använt sig av sociala kontakter och slutligen socioekonomisk bakgrund behandlar 

huruvida informanternas bakgrund, det vill säga föräldrarnas utbildning och yrke 

påverkat deras val av utbildning och yrke.  

Presentation av våra informanter 

Nedan kommer en kort presentation av de informanter som har deltagit i denna 

studie. För att skydda deras identitet är samtliga namn påhittade.  

Aisha är 24 år och har invandrarbakgrund. Hon har gått Europaprogrammet 

med sociologi som inriktning vid Södertörns högskola, men har sin c-uppsats 

kvar för att ta ut sin kandidatexamen.  Idag jobbar hon på ett turismföretag som 

turoperatör, där hon har en fastanställning sedan april 2009.  

Amina är 25 år och har invandrarbakgrund. Hon har läst Europaprogrammet vid 

Södertörns högskola med sociologi som inriktning. Idag arbetar hon som 

socialsekreterare sedan två och ett halvt år tillbaka. Hon blev fastanställd sedan 

ett år tillbaka. 

Anna är 33 år och är svensk. Hon har läst sociologi (friståendekurs)och är 

forskarstudent.  
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Fatima är 25 år och har palestinskt ursprung. Hon har studerat 

Europaprogrammet vid Södertörns högskola med sociologi som inriktning. Idag 

jobbar hon som handläggare på en myndighet och har fastanställning.  

Johanna är 31 år och är svensk. Hon har läst flera kurser bland annat sociologi 

vid Stockholms universitet, sedan har hon utbildat sig till journalist. Efter att ha 

jobbat som journalist under en tid fortsatte Johanna med sina 

sociologistudier(friståendekurs) och idag är hon doktorand.  

Kristin är 33 år och är svensk. Hon har gått Studieordningen Utredningssociologi 

vid Stockholms universitet. Hon jobbar idag som projektassistent på en 

myndighet, där hon gjorde sin praktik. Hon har jobbat sedan 2006 och är 

fastanställd.  

Rojin är 26 år och har föräldrar som är födda i Mellenöstern. Hon har gått 

Europaprogrammet med sociologi som inriktning vid Södertörns högskola, men 

har inte fullgjort sina studier. Hon läste istället en kvalificerad yrkesutbildning 

(KY) och jobbar idag som behandlingspedagog på ett LVM-hem (lagen om vård 

av missbrukare), där hon praktiserade under sin utbildning.  Hon blev klar med 

sin KY - utbildning 2009 och har sedan dess jobbat som vikarie. 

Sofia är 29 år och svensk. Hon har en kandidatexamen i sociologi. Hon gjorde 

sin praktik på ett departement inom regeringskansliet. Sedan januari 2008 

arbetar hon på en annan myndighet som handläggare.   

Val av utbildning 

Anledningen till att samtliga informanter hade valt att läsa sociologi eller hade 

sociologi som sitt huvudämne var enligt flera av informanterna för att de fann 

ämnet intressant. Flera av informanterna ansåg sociologi som ett brett ämne 

som går att applicera på många olika arbetsområden. Johanna har arbetat en 

period som journalist och sedan har börjat forska vid universitetet. Hon beskriver 

att hon var intresserad av att utreda samhällsproblem samt att hon ville arbete 

långsiktigt. Hon säger följande vid intervjun:  

Johanna: […] jag tyckte att det är ett brett ämne…man kan göra 

lite vad man vill inom sociologi… 

Amina berättar:  
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Amina: […] jag har ett brinnande intresse för de ämnena, kanske 

på grund av ens bakgrund eller inte, jag vet inte…...jag hade först 

funderat på att plugga juridik, men sen blev det sociologi, jag vet 

kanske inte riktigt, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men 

ämnen som ingår i sociologi intresserar mig, men just det här med 

olika grupperingar, olika folkgrupper, segregation, utanförskap och 

allt sånt här.  

I citatet ovan refererar Amina till sin bakgrund och även sitt intresse för 

segregation och utanförskap, när frågan om varför hon valt att läsa sociologi 

ställs. Senare i intervjun får man reda på att hennes far arbetar med flyktingar, 

vilket kan ha haft betydelse vad gäller valet av hennes utbildning. Johanna läste 

ett naturvetenskapligt program på gymnasiet och har en pappa som är läkare, 

men för henne lockade den samhällsvetenskapliga inriktningen på universitetet. 

Hennes mor är utbildad till beteendevetare och Johanna kan ha fått kunskap och 

information om ämnet sociologi genom sin mor. Enligt Alireza Behtoui har 

människor olika mängder och kvalitet av socialt kapital beroende av vart i 

samhällshierarkin de befinner sig (Behtoui 2006). 

Det framkommer i intervjuerna att två av våra informanter med 

invandrarbakgrund inte hade riktigt kunskap och information om ämnet sociologi 

innan de sökte till utbildningen. Dessa informanter berättar att de antog att 

sociologi var detsamma som socionomprogrammet. Detta var anledningen till att 

Rojin bytte sociologi till KY- utbildning och utbildade sig till behandlingspedagog. 

Aisha som endast har kandidatuppsatsen kvar för att få en filosofi 

kandidatexamen i sociologi valde att hoppa av utbildningen och började jobba 

istället.  

Rojin: […]det har varit min dröm…socionom att jobba med 

människor. Jag sökte utbildningen många gånger, men jag kom 

aldrig in på den. Och sen så hittade jag den här utbildningen och 

när jag läste om det så tyckte jag det lät jätte intressant och då 

sökte jag till den…tänkte jag…sociologi socionom det är ändå lite 

nära…. de två första kurserna o sen så kände jag nej…det här är 

ingenting för mig …för att jag kände att jag ville jobba med 

människor och sociologi är mer samhället…sociologi är hur 

människan fungerar i samhället och så..intressant, men det ar inte 

rätt…det var inte rätt för mig. 
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Aisha: Det är liksom ingen som vet vad sociologi är….det är typ 

socionom […] 

Rojin berättar vidare i intervjun att hon inte ångrar sitt val och är lycklig över att 

ha hoppat av Europaprogrammet och utbildat sig till behandlingspedagog och fått 

ett arbete. Enligt henne fanns ganska många från Europaprogrammet som hade 

hoppat av utbildningen på grund av oron över att inte finna ett arbete. De flesta 

av våra informanter medger att de inte hade riktiga förväntningar på 

utbildningen. Så här berättar Sofia: 

Sofia: Inga riktiga förväntningar egentligen. Jag var mycket 

intresserad av ämnet men visste inte riktigt vad den skulle leda. 

Kände inte riktigt vad som skulle hända efteråt. Jag hade bara 

känslan mest om ämnet men visste inte riktigt vad den skulle leda 

till sen. 

Däremot skiljer sig Annas svar från de andra som menar:  

Anna: […] jag ville ju gå forskarutbildningen och jobba som 

forskare. Jag ville jobba inom akademin eller på nått universitet. 

Vägen från studie till arbete 

Alla informanter i vår studie har lyckats finna arbeten. De informanter som har 

fullgjort sina sociologistudier har kunnat finna arbeten relaterat till det de har 

utbildat sig till och har endast haft en anställning sedan de tog examen.  

Sökvägen till att finna arbete har sett lite olika ut. Majoriteten av informanterna 

har fått information om lediga tjänster via kontakter medan andra har fått 

information via arbetsförmedlingen eller på sina praktikplatser. Genom 

intervjuerna framkommer att ett bra formulerat CV är viktigt när man söker 

arbete, men det allra viktigaste som Johanna påpekar är att man har ett innehåll 

som passar jobbet. 

Kristin: Jag tror att det är viktigt hur man formulerar sitt CV och 

framförallt sitt personliga brev när man söker jobb. 

För Anna har inte ett välformulerat CV varit viktigt. Enligt henne är uppsatserna 

viktiga, men det är kanske för att universitet som en arbetsmarknad är specifikt 

jämfört med den vanliga arbetsmarknaden. Samtidigt som man kanske har fått 

hjälp av sina kontakter av olika slag när man har skrivit magisteruppsatsen. 
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Anna: […] det är uppsatserna som är viktiga. De kollar på olika 

kandidaters uppsatser. På CV står det ju att man har en magister 

examen, det är ett krav. Sen pratar de med handledaren å så.  

När vi ställde frågan om hur viktigt det var att själv kontakta arbetsgivaren 

skiljde sig informanternas svar från varandra. Kristin och Johanna tyckte inte att 

det var så viktigt att ringa, men om man ringer är det viktigt att veta vad det är 

man vill fråga om, annars märks det tydligt att man kontaktar dem ”bara för att 

man ska göra det”. Rojin har en annan synpunkt vad gäller denna fråga. Hon 

tycker att det är viktigt att ringa och visa sitt intresse till det tjänst som man 

söker. Hon berättar i intervjun:  

Rojin: […] jag var väldigt bestämd…jag ville ha det…jag fick ringa 

flera gånger och prata med chefen. För första sa han till mig att de 

tog bara emot socionomstudenter, men han skulle ta upp frågan 

bland personalen och sen fick jag…jag ringde hela tiden och då sa 

han: ”vill inte du kolla på andra ställen?” och då sa jag NEJ, jag 

ska ha det här stället. Jag var väldigt bestämd och det tyckte min 

chef också när jag kom på intervju och då sa han:” du är inte den 

typen som ger upp”? Jag ba NEJ (skratt) och jag fick den. Jag fick 

ringa flera flera gånger och sen fick jag komma på intervju. 

Kristin har läst Utredningssociologi och därefter fortsatt på avancerat nivå, där 

en praktikperiod på 10 veckor ingått i kursen. I hennes fall ledde praktiken till att 

hon fick ett arbete. Hon är dock inte nöjd med sina arbetsuppgifter, men 

eftersom hon har familj och en fast anställning har hon inte sökt andra tjänster. 

Om hon skulle bli tilldelat andra arbetsuppgifter har hon inget emot att jobba 

längre på sin nuvarande arbetsplats. Även Sofia fick sin nuvarande anställning 

genom sin praktik. De sociala relationerna som informanterna har skapat inom 

sina praktikplatser har gett de nyttig information, det vill säga information om 

lediga tjänster, vilket resulterade i att informanterna fick sina anställningar (Lin 

2001:20). I intervjun berättar hon Sofia:  

Özlem: Hur fick du jobbet? 

Sofia: Jag sökte för de annonserade ett vikariat jobb och jag hade 

varit på departementet som praktikant, men de annonserade och 

så sökte jag och fick det. Det var ett vikariat för 10 månader men 

sen blev det fastanställning.  
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Alla informanter förutom Johanna har under ledighet från studierna arbetat inom 

olika yrken, dock har ingen av dem haft arbeten som varit relaterad till deras 

studier. De flesta arbeten har varit inom kontor och serviceyrken och dessa 

kontakter har de inte haft nytta av för att få tips om tjänster relaterade till deras 

utbildning. Parallellt med sina sociologistudier arbetade Johanna som 

forskningsassistent. 

Johanna, Aisha, Anna och Amina har fått sina nuvarande jobb genom kontakter. 

Trots att Johanna och Anna berättar att de sökte doktorandtjänsten på egen 

hand, kommer det fram lite senare i intervjuerna, att de har blivit tipsade på ett 

eller annat sätt, men också att de referenser som de har angett har varit 

avgörande. Detta stämmer i linje med Nan Lins tanke om att ange referenser vid 

sökning av en tjänst ger den ansökande mer tillförlitlighet, då det kan bestyrkas 

av andra (Ibid:20).  

Johanna: […] ringde jag hit (universitet) och frågade om de 

kunde behöva hjälp med nån forsknings…forskningsprojekt..ehhh 

och så angav jag en referens som jag visste att de kände… 

[…]ehhh en lärare som jag hade haft här som jag tänkte att han 

kanske skulle komma ihåg mig…det var nog så att jag fick det från 

första början. 

Anna: Asså jag visste i regel så söker man i höst. Antagligen såg 

jag på hemsidan eller kanske det var min handledare som sa till 

mig… 

Aisha och Amina medger att deras personliga kontakter har varit avgörande. 

Aisha som är inte färdig med sin utbildning har en anställning som är inte 

relaterad till det hon har studerat. Hon berättar att hon fick sitt nuvarande arbete 

på grund av att hennes vänner och påpekar vikten med att ha ett brett socialt 

nätverk. Amina fick sin nuvarande tjänst som socialsekreterare, dels på grund av 

hennes far, och dels för att hon känner många inom den branschen. Så här 

berättar Johanna:    

Johanna: […] för samhällsvetare är det tufft på arbetsmarknaden, 

det tror jag alla tycker[…] jag hade en presentation en gång som 

en som jobbat på min nuvarande arbetsplats tyckte var bra. Han 

kom fram efteråt och sa det. Sen hade jag hans namn i bakhuvet 

och kontaktade honom något halvår senare när jag ville byta 
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arbetsplats. Då har man en helt annan ingång, då var det lättare 

än på annons. 

Socioekonomisk bakgrund 

Intervjupersonernas socioekonomiska bakgrund är relevant i den bemärkelsen 

att föräldrarnas utbildningsnivå och yrke påverkar barnens utbildning och 

därmed barnens möjligheter på arbetsmarknaden.  

Både Anna och Johanna har högutbildade föräldrar som har professionella 

arbeten som läkare och forskare. Även deras syskon är högutbildade. Johanna 

har studerat journalistik och jobbat som journalist ett tag innan hon började med 

sin sociologiutbildning. Anna har läst många kurser vid universitet och förvärvat 

sig många kunskaper därmed högskolepoäng innan hon började studera 

sociologi. 

Anna: Min mor var rektor och far forskare på KTH. […]min bror 

(storebror)är journalist och jobbar som journalist och har gått 

journalistutbildningen, min syster är utbildad journalist men jobbar 

som barnskötare. 

Johanna: […] min man är läkare och min pappa och min brorsfru 

min mamma, […]hon har en fil kant i beteendevetenskap … och 

sen har hon jobbat som socialsekreterare… ehhh på socialtjänsten 

med barn och ungdomsfrågor. […]min bror han är musiker… ehhh 

och har gått musikhögskolan … den yngsta har precis gjort klar 

juristlinjen …. jobbar på …. en bank som … en …. bankjurist kan 

man säga. 

Rojins pappa har en högskoleutbildning från sitt hemland och arbetar idag som 

taxiförare. Hennes mamma arbetar inom äldreomsorgen och studerar till 

undersköterska på distans. Rojin har hoppat av sin sociologiutbildning och istället 

gått en Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) och arbetar idag som 

behandlingspedagog.  Fatimas föräldrar har ingen högskoleutbildning och ett av 

hennes sex syskon studerar vid högskola. Fatima har en kandidatexamen i 

sociologi och arbetar som handläggare på en myndighet. Både Rojin och Fatima 

uppger att deras föräldrar tycker att det är viktigt med utbildning. Rojin berättar 

att hennes mamma inte hade möjligheten att studera i hemlandet, men när hon 

flyttade till Sverige började hon studera för att skaffa sig en utbildning. I citaten 



23 
 

nedan berättar Rojin och Fatima om sina föräldrars och syskons utbildningar och 

arbeten.  

Rojin: Han (pappa) har ju en hög….en högskoleutbildning min 

pappa och det är inom politik, men det pluggade han i Iran..inte i 

Sverige.  Idag jobbar han som taxichaufför i Sverige, men vid 

sidan om är han väldigt aktiv i politik och sånt. Sen har jag en 

syster som är flygvärdinna och en syster som är beteendevetare 

och en som är sjuksköterska…[…] mamma … hon pluggar till 

undersköterska just nu på distans…det går så där för henne…men 

hon kämpar..annars har hon ingen annan utbildning… hon jobbar 

inom äldreomsorgen.... jag och mina syskon vi tre blev klara förra 

sommaren…jag beteendepedagog…den andra sjuksköterska och 

den andra beteendevetare och sen hade de en jättestor fest för 

oss..examenfest. De blev så stolta och så glada..så det är väldigt 

viktigt inom våran familj…Det är för att min mamma hade inte 

chansen att plugga i sitt hemland för att på den tiden tjejer gick 

inte i skolan..hon..idag kan hon läsa och skriva jätte bra  och det 

är tack vare…när vi eller när de flydde till ett annat land  kunde 

hon plugga där fastän hon var hemmafru och pappa hjälpte henne 

jätte mycket. I Sverige har hon också plugga jätte mycket. Pappa 

har ju liksom pluggat och varit politisk aktiv, så för honom är det 

jätte viktigt att vi alla gör en högskoleutbildning.. 

Fatima: Mina föräldrar har inte läst på universitet utan de har 

grundskoleutbildning och pappa är egen företagare, men idag är 

både pensionerad, min mamma är förtidspensionerad.… min 

brorsa arbetar som chef på en livsmedelsbutik, min syster läser till 

lärare, de tre andra jobbar, de har inte studerat, det är bara jag å 

sen min andra syster. 

Individers socioekonomiska bakgrund är ett av de avgörande elementerna som 

påverkar i vilken grad individer utbildar sig, deras inträde på arbetsmarknaden 

samt vilken position de får. De informanter som är barn till högutbildade 

föräldrar har blivit forskarstudenter och arbetar som forskare. Informanterna 

som tillhör föräldrar med låg utbildning är utbildade men inte lika högutbildade 

som de ovan nämnda. Enligt intervjupersonerna har de fått stöd från sina 

föräldrar som inte är utbildade själva, däremot var medvetna om utbildningens 
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betydelse och de vill att deras barn utbildar sig och får ett bra arbete för att de 

själva inte hade möjligheten. 

Annas och Johannas sociala kapital skiljer sig från andra informanters på grund 

av att de två har högutbildade föräldrar och även andra högutbildade 

familjemedlemmar. Med andra ord har dessa två informanter haft större chanser 

både i fråga om deras utbildningsnivå samt deras möjligheter på 

arbetsmarknaden. Bourdieu menar att barn lär sig studievana från sina föräldrar 

genom att få hjälp av dem (Månson 2007:386 ff). Dessa informanter har större 

chanser att ha tillgång till även ekonomisk och kulturell kapital som kan hjälpa 

dem med råd och framtida kontakter för att de har individer med starka 

positioner i sitt nätverk (Bourdieu 1986). 

Likheter och skillnader 

När det gäller valet av utbildning för grupperna svenskar och invandrare kan 

man se att båda grupperna tycks finna ämnet sociologi intressant och brett. Det 

som skiljer dessa grupper åt är deras kunskap om ämnet. Två av våra 

informanter med invandrarbakgrund antog att sociologi var det samma som 

socionomprogrammet, och därmed kan bristen av kunskap om ämnet ha lett till 

att de hoppade av sina utbildningar. 

Den likhet som vi finner bland dessa grupper vad gäller deras etablering på 

arbetsmarknaden efter avslutad utbildning, är att majoriteten har lyckats finna 

arbeten relaterat till det de har utbildad sig till. Det som skiljer dessa grupper åt 

är deras position på arbetsmarknaden. Bland svenskarna ser vi två av fyra, som 

vi har genomfört intervju med, och som har lyckats etablera sig inom 

akademivärlden som forskarstudenter.   

Hur dessa gruppers sökprocess har sett ut för att erhålla sina nuvarande arbeten 

har sett likadant ut. Både gruppen svenskar och invandrare har fått sina jobb via 

personliga kontakter samt de nätverk de skapat efter att ha genomfört sina 

praktiker. Endast en informant med invandrarbakgrund berättar att hon fått sin 

anställning utan personliga kontakter. Fatima arbetar som handläggare på en 

myndighet. Så här berättar hon i intervjun:  

Fatima: Det här arbetet var inte lätt att få det, det var ungefär 

600 som sökte på 20 tjänster, det var en lång process. Jag 



25 
 

skickade min ansökan i oktober blev kallad till intervju i mars[…] 

när jag var på intervju här då hade vi 5 minuter eller 10 minuter 

då skulle man presentera sig och berätta vad man gjorde. Det var 

inte så att jag kom direkt från skolan, de kollar ju på ålder, 

erfarenhet, för att det är en sån hård bransch man måste ha det 

där lilla extra. Sen kom jag till andra steget, sen därefter kom jag 

till en ytterligare intervju. Det är hög konkurrans. Det går inte bara 

med utbildning. 

Hon berättar i intervjun att en anledning till varför hon kan ha fått jobbet är att 

hon talar arabiska och eftersom det bor många arabisktalande personer i den 

kommunen hon arbetar, slipper kommunen kostnader såsom att betala tolk, då 

hon kan språket. Hon påpekar att om hon hade sökt i en kommun där det inte 

hade bott många med invandrarbakgrund hade hon inte varit säker på om hon 

skulle få jobbet.   

Vad gäller typen av arbeten under båda gruppernas studietid samt på somrar 

finner vi inte några markanta skillnader. Båda grupperna verkar ha haft arbetat 

inom kontor och serviceyrken.  

När det gäller båda gruppernas socioekonomiska bakgrund kan man se 

skillnader. Två av våra fyra svenska informanter har föräldrar som har 

universitetsutbildning och därmed innehar väl positionerade yrken, medan båda 

föräldrar till endast en av våra informanter med invandrarbakgrund har 

universitetsutbildning. Enligt informanten Rojin har hennes far 

universitetsutbildning i hemlandet, men idag arbetar han som taxichaufför och är 

väldigt aktiv inom politik. Våra informanter med invandrarbakgrund betonar i 

intervjuerna att deras föräldrar trots att de inte har universitetsutbildning har 

talat om för de vikten med att skaffa sig en utbildning.  Stödet från deras 

familjer har haft en avgörande roll för dessa informanters vidareutbildning.  
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Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultaten av våra frågeställningar 

som denna studie bygger på. Därefter ges förslag till framtida forskning.  

Syftet med denna studie har varit att studera hur socialt kapital efter avslutad 

utbildning påverkar inträdet i det första jobbet. Hur sökvägen har sett ut för 

personer som är barn till infödda samt personer med invandrarbakgrund. Vad 

dessa individer berättar för skäl till deras val av utbildning och om 

socioekonomiskbakgrund har påverkat deras val av utbildning och yrke.  

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar fann vi den kvalitativa 

forskningsmetoden lämplig. Utifrån åtta semistrukturerade intervjuer med fyra 

svenskar och fyra invandrare fann vi tre teman som analysen av studien baseras 

på. Dessa är: val av utbildning, vägen från studie till arbete och socioekonomisk 

bakgrund.  

Resultatet från det empiriska materialet visar att de flesta av våra informanter 

har funnit ämnet sociologi intressant, vilket var anledningen till att de sökte sig 

till utbildningen. Enligt informanterna själva var det inte någon i deras omgivning 

som hade tipsat eller informerat dem om ämnet. Det tycks ändå finnas en viss 

inflytande från familjerna vad gäller valet eller intresset för ämnet sociologi, då 

man får reda på vad deras föräldrar har för arbete eller utbildning. Två av våra 

informanter med invandrarbakgrund medger i sina intervjuer att de läste 

sociologi för att de trodde att det var detsamma som socionomprogrammet. 

Detta ledde till att de inte avslutade sina utbildningar och hoppade av 

programmet. Utifrån deras utsagor verkar det som att våra svenska informanter 

tycks ha varit mer medvetna vad gäller valet av utbildning än våra informanter 

med invandrarbakgrund, då två av dessa valde att hoppa av utbildningen.  

Resultatet visar även att majoriteten av våra informanter direkt efter avslutad 

utbildning har funnit arbeten. Detsamma gäller de informanter som inte 

fullgjorde sina studier. En av dem omskolade sig och läste en KY -utbildning och 

arbetar idag som behandlingspedagog och den andra arbetar som turoperatör. 

Det som är utmärkande är att majoriteten av våra informanter har genom 

kontakter och praktikplatser fått sina anställningar och därmed stödjer tidigare 
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undersökningar vår studie om att socialt kapital påverkar individers 

arbetsmarknadsutfall (Behtoui 2006).  

Ett annat intressant resultat från vårt empiriska material som vi fått fram gäller 

utformandet av CV och personligt brev. En del tyckte att ett välformulerat CV var 

viktigt, medan andra betonade vikten med utformningen av det personliga 

brevet.  Vi fick skilda svar även på frågan om huruvida informanterna tyckte det 

var viktigt att kontakta arbetsgivare efter att de ansökte jobbet.  

Informanternas socioekonomiska bakgrund skiljer sig ifrån varandra då en del 

har hög- och en del lågutbildade föräldrar. Majoriteten av våra informanter med 

invandrarbakgrund har föräldrar som inte är högutbildade och som arbetar inom 

lågkvalificerade yrken. Medan två av våra fyra svenska informanter har föräldrar 

med universitetsutbildning samt besitter höga positioner. Detta resultat kan 

kopplas till Bourdieu som menar att individers sociala bakgrund underlättar för 

de att uppnå sina mål. Däremot om man har lågutbildade föräldrar har man 

mindre chans att högutbilda sig allteftersom då är man i behov av allt som man 

erbjuds av utbildningssystemet (Moi Toril 1994:7 ff). 

Förslag till vidare forskning 

Det ämne som vi har undersökt har varit mycket intressant och har gett oss en 

större inblick i hur arbetsmarknaden ser ut för svenskar och invandrare. Genom 

de åtta intervjuer som vi genomförde kunde vi se en tendens på att socialt 

kapital har en påverkan på individens arbetsmarknadsutfall. Hade vi haft ett 

större material att utgå ifrån, skulle vårt resultat bestyrka tidigare studier ännu 

mer. Det skulle vara intressant att göra en studie där man jämför 

sociologistudenter med andra studenter som läser samhällsvetenskapliga ämnen 

som till exempel, statsvetenskap, socialantropologi med mera. Likheter och 

skillnader mellan bakgrund och arbetsmarknadsutfall av dessa ungdomar är 

väldigt intressant när det gäller effekten av socialt kapital. 

Ett annat förslag är att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod, då är 

chansen större att generalisera resultatet till en större population.  

  



28 
 

Referenser 

Aspers, Patrik (2007) Etnografiska metoder – Att förstå och förklara samtiden. 

Malmö: Liber 

Bethoui Alireza (2006) Unequal Opportunities-The Impact of Social Capital and 

Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour 

Market, Linköpings Univirsitet, Linköping  

Bourdieu, Pierre (1986). Kultursociologiska texter. Förlaget Salamander 

Bourdieu, Pierre (2001).” The Forms of Capital” in The Sociology of Economic 

Life, Boulder and Oxford Westview Press 

Bourdieu, Pierre (2005). The Social Structures of the Economy. Oxford: Polity 

Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 1:3. Stockholm 

Eriksson L T, Wiedersheim-Paul F (2001) Att utreda, forska och rapportera. 

Malmö: Liber 

Knocke Wuokko, Hertzberg Fredrik (2000) Mångfaldens barn söker sin plats. 

Svartvitts förlag i samarbete med Arbetslivsinstitutet, 1: upplagan 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund 

Lin, Nan (2000) Inequality in Social Capital. Contemporary Sociology, Vol. 29, 

No. 6, 785-795.  

Lin, Nan (2001). Social capital: A theory of social structure and action. 

Cambridge University Press. Tillgänglig via Ebrary. 

Loury, Glenn.C (2002). The Anatomy of Racial Inequality. Cambridge, Mass: 

Harvard University Press. 

Moi Toril, Att erövra Bourdieu” ur kvinnovetenskaplig tidskrift. Nr 15 1994: s7 ff). 

Månson, Per (red) (2007) Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, 

teoretiker. Nordstedts 

Portes, Alejandro (1995). ”Economic sociology and the sociology of immigration: 

A conceptual overview. In The economic Sociology of Immigration: Essays on 

Networks, Ethnicity and Entrepreneurship. New York: Russell Sage Foundation. 



29 
 

Tovatt, Caroline (2007). ”Det sociala kapitalets betydelse för att få en plats på 

arbetsmarknaden” i Dahlstedt et al. (red) Utbildning, arbete, medborgarskap: 

strategier för social inkludering i den mångetniska staden. Umeå: Boréa  

Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur 

Internet 

Broady, Donald (1991). Sociologi och epistemologi. PDF-version, SEC web: 

http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/index.htm 2010-12-10 

Rapport från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (Sociology of 

Education and Culture Research Reports) ISSN 1103-1115. Mikael Börjesson 

(2002). Det naturliga valet En studie i studenters utbildningsval och livsstilar. (Nr 

11) http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/ 2010-12-15 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293093.aspx 2010-12-12   

www.sh.se 2010-11-22 

www.sociology.su.se 2010-11-22 

Vetenskapsrådetshemsida:http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528

800029/HS%5B1%5D.pdf 2010-11-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/index.htm
http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293093.aspx
http://www.sh.se/
http://www.sociology.su.se/
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf


30 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Berätta om dig själv, namn, ålder, civilstånd 

Vilket land kommer du/dina föräldrar ifrån? 

Vad har du för utbildning förutom sociologi? 

Vad läste du för program på gymnasiet? 

Motsvarade sociologiutbildningen dina förväntningar? 

Hur kommer det sig att du valde sociologi? 

Arbetar du? Vad arbetar du med? 

Vad har du för typ av anställning? 

Hur mycket har du i månadslön? 

Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande jobb? 

Hur fick du jobbet? 

Hur lång tid tog det för dig att få ditt första arbete? 

Hur många arbeten sökte du innan du fick ditt nuvarande arbete? 

Vilka typer av arbeten sökte du? 

Tycker du att det är viktigt med hur man formulerar sitt CV? 

Fick du hjälp med att formulera ditt CV? 

Hur upplevde du arbetsintervjun? 

Upplevde du att det var lätt att få jobbet? 

Är det viktigt att kontakta arbetsgivaren och fråga om tjänsten som man sökt?  

Har du arbetat under din utbildning? Vilka typer av jobb? 

Har du varit aktiv i någon typ av förening, organisation mm? 

Vad har dina föräldrar för utbildning och yrke? 

Har du syskon? Vad har de för utbildning/arbete? 

 

 

 


