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Sammanfattning 

Den här studien riktar in sig på att få en förståelse om hur tio invandrade kineser uppfattar 

vilka kapital de saknar i den svenska arbetsmarknaden, som vi kallar fältet, och vilka 

strategier de har för att komma in i arbetsmarknaden. Vi har specificerat tre huvudfrågor i den 

här undersökningen, nämligen, vilka kapital anser de tio invandrade kineserna att de saknar i 

den svenska arbetsmarknaden, vad deras strategier är för att komma in i arbetsmarknaden, och 

när det gäller att söka jobb genom sina sociala nätverk, hur de ser på användandet av “strong 

ties” (starka band) respektive “weak ties”(svaga band).  

Vi har tillämpat fyra teorier. Enligt Becker kan investering i humankapital leda till bättre 

socialekonomisk status för en individ. Lin menar att man kan utöka sina sociala resurser 

genom att nätverka med sina svaga band. Granovetter förklarar att svaga band har större 

möjlighet att sprida information snabbare och mer omfattande. Wellmans nätverk 

individualism teori ger oss en aning om hur dagens välutvecklade teknologi underlättar för 

människors integration med varandra och på det sättet gör det lättare för människor att 

använda sina svaga band. Vi har även använt fyra centrala begreppen, “fält”, “strategi”, 

“kapital”, “diskriminering”.  

Undersökningen har kommit fram till att alla intervjupersoner anser att de har brister i 

humankapital i den svenska arbetsmarknaden i form av språkförmåga, kultur, jobberfarenhet. 

och även i sociala nätverk. Enligt dem så kan bra strategier vara att söka jobb med hög 

efterfrågan, eller söka jobb i branscher som inte har höga krav på svenska språket, eller att 

tidigt börja praktisera inom en tjänst, eller byta till ett svenskt namn så man kan ha bättre 

chans när man lämnar CV till olika arbetsgivare, eller så kan man starta eget företag, eller så 

kan man prova använda sociala medier.  

Vi anser att man kan tillämpa liknande metoder för att undersöka andra etniska gruppers 

uppfattning om sin egen situation i den svenska arbetsmarknaden. Så den här studien har 

betydelse för integration i svensk arbetsmarknad.  

Nyckelord 

Fält, Arbetsmarknad, Diskriminering, Strategi, Humankapital, Sociala Kapital/Sociala 

Nätverk, Sociala Medier, Weak ties, Strong ties, Invandrade Kineser 



 

 

  

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................... 1 

1.2 Syftet & Frågeställningar .................................................................. 2 

1.3 Avgränsningar ................................................................................... 2 

1.4 Disposition ........................................................................................ 2 

2 Begrepp & Teori ...................................................................... 3 

2.1 Centrala Begrepp “Fält”, “Strategi”, “Kapital” och “Diskriminering” . 3 

2.1.1 Fält, Kapital & Strategi ................................................................ 3 

2.1.2 Diskriminering ............................................................................ 4 

2.2 Teorierna ........................................................................................... 4 

3 Tidigare forskning ................................................................... 6 

3.1 Humankapital, Social kapital, Diskriminering .................................... 6 

3.2 Om användning av Sociala medier & Sociala nätverk ........................ 7 

4 Metod .................................................................................... 8 

4.1 Metodvalet ........................................................................................ 8 

4.2 Urval ............................................................................................... 10 

4.2.1 Urval av intervjupersoner ......................................................... 10 

4.2.2 Urval av plats & Att bestämma tid ............................................ 11 

4.3 Genomförande ................................................................................. 12 

4.3.1 Kodning .................................................................................... 13 

4.4 Etiska överväganden ....................................................................... 13 

5 Analys & Resultat ................................................................... 14 

5.1 Att identifiera fält, kapital, diskriminering och strategier ................ 14 

5.2 Om Att använda sociala medier & Nätverk ...................................... 21 

6 Diskussion ............................................................................. 23 



 

 

 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Världen utvecklar sig snabbt som en följd av teknologins framsteg. Sättet som man sökte jobb 

för 50 år sen skiljer sig stort med hur man söker jobb idag. Det är mycket möjligt att många 

har ifrågasatt sig själv inför jobbsökande process, “dags att söka jobb, men hur?” Det är inte 

ovanligt att man hör att det är svårt att få jobb eller få den typen av jobb som överensstämmer 

med ens utbildning. Särskilt kan vi ofta läsa i tidningar eller höra på radio att det är svårt för 

personer som har utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Det väcker intresse 

hos oss kring detta med medvetenhet om att vi har ursprung i Kina.  

En artikel från Metrojobb (2010) har påpekat att det absolut vanligaste sättet att hitta jobb är 

genom de kontakter man har. De menar att tre av fyra personer får jobb genom sina kontakter 

som till exempel familjemedlemmar, släkt eller vänner. Metrojobb tycker att det är 

nödvändigt att Arbetsförmedlingen finns för dem som inte har så stort kontaktnät (Metrojobb, 

2016). Vi undrar även om “kontakter” är ett bra sätt för invandrade kineser att hitta jobb, eller 

har de ett annorlunda sätt att se på detta? 

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån är arbete, studier och anhöriga de största 

anledningarna till varför kinesiska medborgare kommer till Sverige (SCB, 2013). Den här 

invandrade gruppen tillhörde en av de tio största icke-nordiska invandringsländerna enligt 

SCBs data från 2012. De senaste årens data är i dagsläget oklart. Vi tycker att utreda hur de 

har det när det gäller jobb är viktigt uppdrag för att integrationen i det svenska samhället ska 

fungera bättre. 

Olika personer har olika tankesätt, men för de som har liknande kulturell bakgrund anses det 

mycket möjligt att de har liknande lösningar till samma problem. Enligt vår kännedom om 

Kina så använder man sig ofta av “strong ties”, ett begrepp som Granovetter (1973) har nämnt 

i sin artikel “The strength of weak ties”, och vi tolkar det som att det innebär att man har 

väldigt nära relation med varandra. Frågan är, använder sig de invandrade kineserna som 

ingår i den här studien av samma strategi här i Sverige? 
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Det kanske är naturligt att många invandrade kineser saknar en stor del av sina kontakter på 

grund av flytten från Kina till Sverige, så deras strategier för att få jobb skulle ha justerats 

efter det. Kommer “weak ties”, som Granovetter har talat om i samma artikel som nämndes 

ovan, att fungera bättre? Enligt honom så skulle “weak ties” fungera bättre än “strong ties” för 

att man har bättre möjligheter att få annan information som man inte brukar få i sin vanliga 

umgängesgrupp. Kan det vara ett av de bra alternativen för dem som ingår i den här studien? 

Vi har många frågor kring just det här ämnet, och vi kan inte få ett mer konkret svar utan att 

kasta oss ut i fältet. Så inleds den här studien där vi intervjuar tio invandrade kineser om deras 

uppfattning när det gäller möjligheter och hinder på den svenska arbetsmarknaden. 

1.2 Syftet & Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få reda på om och hur tio invandrade kineser uppfattar hinder 

för dem i svensk arbetsmarknad och hur de har tänkt eller gjort för att överkomma dessa 

hinder? 

Vi vill besvara följande specifika frågor med hjälp av den här undersökningen: 

1. Vilka kapital avser de tio invandrade kineser att de saknar i svensk arbetsmarknad? 

2. Vad är deras strategier för att komma in i arbetsmarknad?  

3. När det gäller att söka jobb genom sina sociala nätverk, hur ser de på användandet av 

“strong ties” respektive “weak ties”? 

1.3 Avgränsningar 

För att kunna avgränsa oss har vi utgått från att den här studiens syfte är att använda 

invandrade kineser som fokuspersoner. Vi definierar invandrade kineser som kineser som har 

varit bosatta i Kina tidigare och sedan flyttat till Sverige av olika anledningar och att de inte 

har bosatt sig i något annat land innan flytten till Sverige. Anledningen till att vi tar upp 

faktumet att de inte ska ha varit bosatta i ett annat land är för att vi vill vara säkra på att de 

inte blivit påverkade av andra kulturers strategier när det gäller jobbsökande. 

1.4 Disposition  

Hela uppsatsen disponeras på följande sätt:  
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Först och främst tar vi kortfattat upp relevanta teorier och begrepp för den här studien, efter 

det redovisas relevant tidigare forskning. Därefter presenteras allt om metod följt av att vi gör 

en koppling mellan teorier och det empiriska materialet under analys- och resultatdelen. Vi 

avslutar med diskussion och förslag till framtida forskning.  

2 Begrepp & Teori  

Det här avsnittet inleds med begreppen och teorierna som vi använder för att förstå vårt 

empiriska material.  

2.1 Centrala Begrepp “Fält”, “Strategi”, “Kapital” 

och “Diskriminering” 

Här tydliggör vi hur vi definierar de begreppen i den här studien. 

2.1.1 Fält, Kapital & Strategi  

Broady (1998) menar att begreppet “fält” används för att förstå hur människor agerar utifrån 

vad deras sociala status och relationer har för påverkan på dem. Fält kan förklaras som ett 

system av relationer mellan olika grupper som befinner sig i olika sociala ställningar och 

konkurrerar med varandra om någonting som båda sidor vill ha. I den här studien avses fält 

som jobb i svensk arbetsmarknad. Våra tio intervjupersoner menas vara en grupp på grund av 

att de bosätter sig i Sverige men har sitt ursprung i Kina och de konkurrerar med infödda 

svenskar om jobb på den svenska arbetsmarknaden.  

Kapital är någon form av resurs vars värde existerar med koppling till ett väldefinierat fält 

(Bourdieu, 1986). Olika sociala grupper har olika resurser som fältet värderar olika. Med 

andra ord, olika grupper placeras i olika status i fältet utifrån vad de har för resurser. Det kan 

vara antingen högre eller lägre. I den här studien begränsar vi begreppet kapital till 

humankapital och social kapital.  

Bourdieu (1984) menar att begreppet “strategi” används för att beskriva människors agerande 

utifrån intressen som är formade av deras status i samhället och deras agerande förstärker 

även deras position. Människor formar sina strategier omedvetet, efter vad de själva har för 
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bakgrund och social status i ett samhälle, så agerar de med olika specifika strategier inom ett 

specifikt fält. De utgår från vad de har för resurser som fältet anser har värde och ger dem 

själva en definition om var de befinner sig i fältet. Strategier i den här studien definieras som 

jobbstrategier för de tio invandrade kineserna i fältet svensk arbetsmarknad. Vi försöker att 

undersöka hur de identifierar sin status i den svenska arbetsmarknaden och därmed 

bestämmer hur de agerar.  

2.1.2 Diskriminering 

Enligt diskrimineringslagen paragraf 4 , definieras diskriminering som en situation där någon 

har behandlats på ett orättvist sätt på grund av kön, ålder eller etnisk bakgrund och så vidare 

(Diskrimineringslag (2008:567), 4§).     

2.2 Teorierna  

Vi tillämpar fyra teorier i den här studien. Först och främst presenterar vi Beckers teori om att 

investering i humankapital kan leda till bättre socialekonomisk status för en person. Sedan tar 

vi upp Lins teori om att olika individer eller sociala grupper innehar olika social kapital på 

grund av att de har olika social bakgrund och man kan få bättre sociala resurser genom att 

nätverka med sina svaga band istället för med sina starka band. Granovetters syn på svaga 

band har bekräftat Lins tanke, att svaga band bidrar bättre till att information sprids. Och 

Wellmans teori om nätverk individualism menar att sociala nätverk förstärks och 

vidareutvecklas snabbt med hjälp av uppdatering av teknologi i form av datorer och mobiler. 

Enligt Lin (2000), är ojämnt fördelad humankapital och social kapital orsak till social 

ojämlikhet. Becker (1964) menar att humankapital skiljer sig från andra former av resurser så 

som finansiellt kapital och fysiskt kapital som kan separeras från en person. Humankapital har 

sitt värde i arbetsmarknad på grund av att det kan stärka en persons hälsa och kunskaper som 

kan påverka en persons produktivitet. Därmed kan en ökad investering av humankapital leda 

till bättre socialekonomisk status för en person, särskilt när det gäller utbildning och någon 

form av jobb-relevant träning. Lin (2000) definierar social kapital på så sätt att man förväntar 

sig någon form av avkastning genom att investera i och användande av resurser som är 

inbäddade i sociala relationer. Hur mycket social kapital en person har utgörs av två faktorer, 

nämligen kvantitet och kvalitet av resurser som en aktör har tillgång till och nätverkets 

karaktärer. I arbetsmarknaden kan social kapital bidra till bättre jobb, högre inkomst och så 
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vidare. Samtidigt kan innehav av social kapital och avkastning till social kapital skiljer sig 

mycket från person till person. Granovetter (1973) menar att man kan definiera en persons 

sociala relationer med andra som starka band eller svaga band baserat på hur mycket tid man 

tillbringar tillsammans, hur mycket känslor man har för varandra, hur mycket man kan lita på 

varandra och hur mycket man hjälper varandra. Med andra ord, man kan säga att två personer 

har starka band med varandra om de anser att de är nära och de har svaga band med varandra 

om de känner att de inte är så nära. Han menar vidare att, ju starkare band man har med 

varandra, desto mer lika är man varandra på många sätt. Lin (2000) beskriver att vissa grupper 

har relativt låg socialekonomisk status, och om en aktör har nära relation till en sådan grupp, 

då har troligtvis han eller hon också relativt dåligt social kapital. Eftersom sociala grupper 

brukar dela liknande karaktär och vara väldigt homogena så kommer informationen som delas 

inom gruppen inte att innehålla särskilt mycket ny information som skulle kunna gynna 

aktörens handlingsmöjligheter. Däremot kan man ta sig ut från en sådan situation genom att 

använda mer svaga band i sitt sociala nätverk, enligt Granovetter (1973). Anledning är att han 

tycker att svaga band fungerar bättre än starka band när det gäller att sprida information, 

särskilt när det gäller information om jobb så kan svaga band nå längre social distans. Utifrån 

den här synpunkten, så har svaga band stor betydelser för social mobilitet.  

Wellman (2001) har i sin artikel Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism 

beskrivit att internet har ändrat sättet hur människor kommunicerar med varandra jämfört med 

samhället då internet inte fanns. För att i det moderna samhälle som vi befinner oss i nu, kan 

vi faktiskt gå runt med en mobil eller personsökare och ändå har möjlighet att kontakta andra 

personer via dem. Med andra ord är vår kommunikation mycket mindre bundna till en viss 

plats. På så sätt har vi mycket lättare att hålla kontakt med våra nära och till och med 

obekanta. Denna form av kommunikation har erbjudit ett bra sätt för människor att använda 

sina svaga band och på så sätt kan man få mer nya information som man inte brukar få via 

sina nära.  
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3 Tidigare forskning 

För att få en bättre förståelse för vårt empiriska material är teorier inte det enda verktyget som 

vi använder, utan vi har även letat efter relevant tidigare forskningar för att kunna analysera 

materialet.  

3.1 Humankapital, Social kapital, Diskriminering  

Flera studier har kommit fram till att det finns ett gap mellan infödda svenska och invandrare 

på arbetsmarknaden. Med gap menar den tidigare forskningen exempelvis att arbetslösheten 

är högre hos invandrare, eller invandrare som har fått jobb är överkvalificerade när det gäller 

utbildningsnivå som krävs för det jobbet (Duvander 2001). Men undantag finns på grund av 

att vissa utbildningar och yrkeserfarenheter kan ha riktigt bra nytta i en ny miljö. Men 

generellt sett, när en person flyttar till ett annat land så brukar hans eller hennes humankapital 

deprecieras (Segendorf & Teljosuo, 2011). En möjlig förklaring till detta kan vara att 

invandrare saknar land-specifik färdighet så som språk, förståelse av lokal kultur, utbildning 

arbetslivserfarenheter och annan typ av kompetens och kunskap (Duvander 2001). Det finns 

dessutom brister i översättning av utbildningsmeriter mellan länder vilket gör det svårt för 

arbetsgivare att bedöma hur produktiv en invandrare är och därmed sätter de högre värde på 

en lokal utbildning (Duvander 2001). Dessutom är det mycket möjlighet att invandrare har 

svårt att redovisa vissa av sina kunskaper som är lite mer specifikt korrelerade till deras 

ursprungsland och därmed har sådana kunskaper inget eller bara lite värde för arbetsgivare i 

Sverige (Segendorf & Teljosuo, 2011). 

En investering i svenska ökar dock invandrares chans att få jobb skriver Rooth & Åslund 

(2007), medan Duvander (2001) menar att ju längre invandrare bosätter sig i Sverige och ju 

bättre språkförmåga och förståelse av svensk kultur de anses ha desto mer ökar deras 

sannolikhet att få jobb. Nordin (2007) menar att invandrare som flyttat till Sverige i vuxen 

ålder och har valt att vidareutbilda sig i Sverige får bättre avkastning på sin utbildning än de 

som bara har utländsk utbildning. Rooth (2000) menar även att om man redan har skaffat 

svensk arbetslivserfarenhet så ökar sannolikheten för invandrare att få jobb i jämförelse med 

invandrare som antingen bara har en högre utbildningsnivå i sina ursprungsland eller har 

investerat flera terminers tid i det svenska utbildningsystemet.  
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Invandrare saknar inte bara humankapital på grund av flytten utan de saknar även social 

kapital i den nya omgivningen, för enligt Behtoui (2008) är tillgången till det sociala nätverket 

begränsad för invandrare eftersom det är inbäddat i deras egna nätverk. Duvander (2001) 

menar även att invandrare som bor med en svensk partner har en bättre situation på 

arbetsmarknaden för att de har bättre kanaler för att få information, sociala kontakter samt 

kunskaper som är svårare för andra invandrare som bor med en partner som har samma 

ursprung. Det är också för att de har tillgång till svensk kultur som också är en form av kapital 

på den svenska arbetsmarknaden.  

Diskrimineringens påverkan på invandrares möjlighet att få jobb är ett ganska populärt 

forskningsområde, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Många undersökningar finner 

skillnader mellan infödda och invandrares sysselsättningsgrad, och definierar de skillnader 

som inte går att förklara med hjälp av observerbara egenskaper för diskriminering (Petersson, 

2014). Bursell (2007) har i sitt field experiment undersökt om det finns diskriminering hos 

arbetsgivare genom att skicka ut liknande CV parvis med en skillnad i namn, ett CV med 

svenskt namn och ett annat med ett utländskt namn. Flera olika yrken inkluderades i hennes 

studie. Diskriminering mättes sedan i form av frekvens av samtal från arbetsgivare och 

resultat visar att det finns diskriminering i alla yrke som hon har testat, fast i olika grad. Att 

byta namn kan således verka vara ett sätt att åtminstone bli kallad till fler intervjuer. Arai och 

Thoursie (2009) förklarar varför vissa invandrare har valt att byta namn. Eftersom en 

invandrare kan känna press utifrån på grund av sitt namn som signalerar vad han eller hon är 

för person, vilket i sin tur kan leda till personlig förlust. 

Förutom att förbättra sin språkförmåga eller vidareutbilda sig i Sverige kan även att ”starta 

eget” vara ett alternativ. “Att starta företag i brist på annan sysselsättning, helt enkelt som ett 

sätt att tjäna sitt levebröd, …” (ITPS, 2008). Frekvensen att ”starta eget” är högre hos 

invandrare med icke-nordiskt ursprung än hos infödda svenskar. Anledningen till detta kan 

vara att invandrare har identifierat att det är en annan arbetsmiljö och de har upplevt stora 

förändringar på grund av flytten (Hammarstedt, 2001). 

3.2 Om användning av Sociala medier & Sociala 

nätverk 

Då vi lever i ett samhälle där användandet av Internet blir allt mer vanligt har även 

Internetrekrytering blivit allt vanligare. Enligt en studie av Allen, Mahto och Otondo (2007) 
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har internetrekrytering blivit ett alltmer vanligt fenomen. Detta är för att båda arbetsgivare 

och arbetssökande själva kan bestämma vilken information man vill ha, till skillnad från vid 

traditionell rekrytering så kan arbetssökande här få en större räckvidd på den information man 

vill ha. Sociala medier gör det också lättare för arbetssökande att hitta jobb utanför sitt lokala 

område. Van Hoye, Van Hoft och Lievens (2009) säger även att arbetssökande som försöker 

lägga ner mera tid för att använda sitt sociala nätverk även får fler jobberbjudanden och det 

beror på vilken status man har, samt hur väl man känner personerna. Enligt Van Hoye, Van 

Hoft och Lievens (2009) är det genom de personer man inte känner så väl man får arbetet.  

Det finns även tidigare forskning som studerar vikten av sociala nätverk. Mouw (2003) menar 

att människor föredrar att umgås med sin egen typ och hävdar även att kontakter är viktiga när 

man söker jobb. I Mouws undersökning visade det sig att 54 procent ansåg att kontakter var 

viktiga men när man la till flera kontrollvariabler visade det sig att kontakter inte hade en 

direkt koppling, dock var det en väldigt stor andel som hävdade att de ansåg att kontakter var 

viktiga för att få jobb.  

4 Metod 

I det här avsnittet beskriver vi  hur vi har gått tillväga för att besvara vår frågeställning. Med 

andra ord redovisar vi hur vi har gjort vårt metodval, våra tankar kring urval, hur vi har 

genomfört alla tio intervjuer och diskussioner kring metodproblematik. 

4.1 Metodvalet 

Hela studien riktar in sig på att undersöka hur en grupp av tio invandrade kineser analyserar 

sina möjligheter att kunna få jobb i Sverige och sen formerar eller justerar sina strategier efter 

det. Samt om deras funderingar och strategijusteringar kan ses som en ständigt växlande 

process medan de söker jobb. Ja, hur har de tänkt innan de börjar söka jobb? Råkar de ut för 

några svårigheter som vi inte har någon aning om? Har de lyckats övervinna dem? … På 

grund av att det inte finns så många liknande studier som undersöker detta och studien i sig 

handlar mycket om hur människor tänker så har vi valt kvalitativ intervju som metod för att 

genomföra hela undersökningen. Eftersom “...intervjun bygger på att kunskap om något som 
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forskaren eller studenten inte känner till (eller har kunskap om) ska skapas.” (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 35) kan den ge oss bra möjlighet att ställa följdfrågor när vi anser att det 

behövs. 

Eftersom vi har begränsad tid- och resurs för den här studien, har vi valt att inte kombinera 

kvalitativ intervju med andra metoder, även om det skulle vara bra att göra så. Mer utförlig 

diskussion om detta kommer vi att ta upp i metoddiskussionsdelen. “En intervju säger något 

om stunden då den gjordes, något om hur en person har uppfattat ämnet för intervjun, och 

något om det som tillskrevs diskussionen just där och då men inte något annat utanför den 

situationen.” (Ahrne & Svensson 2015, s. 35) 

På grund av att vi inte har särskilt mycket kunskap om de frågor som vi har ställt i studien, 

samt att det är svårt att hitta liknande tidigare forskning och att det är oklart vilka teorier som 

passar bäst till den här studien, behövde vi verkligen en snabb överblick över hur vi ska 

fortsätta vårt arbete i de kommande intervjuerna. I det här fallet bestämde vi oss för att göra 

tre stycken förstudier. “Förstudier utgör en möjlighet för en forskare att knyta ihop den 

naturliga attityden hos fältets aktörer med teoretiska frågeställningar.” (Aspers, 2011, s. 75) 

Tanken med förstudierna var inte att få djupare kunskaper inom ämnet utan att få en bredare 

uppfattning om ämnet så vi kunde få mer inspiration om vilka teorier som var bäst lämpande 

för den här studien och kunde ge stöd till vår intervjuguide. Även om våra intervjuer siktar på 

att fånga personliga perspektiv kring ämnet, men med tanke på att det finns risk att någon 

intervjuperson inte är särskilt pratsam under hela 40 minuters intervjutid, så kan en 

välformulerad intervjuguide vara riktigt bra att ha.  

Vi bestämde att vi skulle genomföra alla förstudier med hjälp av tematiskt öppen intervju. 

“Den tematiskt öppna intervjun, dvs. den intervju som har en tematik som huvudsakligen 

forskaren bestämmer beroende på teori och fråga, men som är “öppen” för det konkreta fältet 

och liknar samtalets logik. Det är främst denna form av intervju som är etnografisk”(Aspers, 

2011, s. 139). Enligt vårt resonemang ovan var den här metoden det bästa alternativet  för 

våra förstudier. 

Eftersom vi två som gör undersökningen är bosatta i olika städer, nämligen Nyköping och 

Stockholm och bara en av oss hade möjlighet att utföra förstudierna, så blev det så att alla 

förstudier ägde rum i Nyköping och de intervjupersoner som var inblandade i detta var bosatta 

i samma stad. 
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Under tiden som vi arbetade med våra förstudier så läste vi även en del teorier som var 

kopplade till nyckelord som intervjupersonerna har nämnt och vi ansåg att de är mycket 

intressanta i syftet att besvara studiens frågor. Efter att alla förstudier var avslutade skrev vi 

ihop frågor till en intervjuguide. I stort sett använde vi alla nyckelord som kom från 

förstudierna. För att intervjupersonerna skulle få friheten att formulera sina egna tankar valde 

vi därmed att formulera breda frågor, fastän att vi redan fått en del inspiration från de som var 

inblandade i förstudierna. Till de intervjuer som ingår i studien väljer vi istället att använda 

metoden “semistrukturerad intervju” “I detta fall har forskaren ett antal tydligt angivna frågor 

som hon läser upp, men kan även följa upp de svar som den hon intervjuar ger. På så sätt finns 

ett visst utrymme för att få igång en fråga-svardialog.” (Aspers, 2011, s. 143).  

Under de tio intervjuernas gång upptäcker vi att de flesta frågorna i intervjuguiden är mycket 

relevanta för alla intervjupersoner, för att de flesta av frågorna får vi möjlighet att ställa i form 

av följdfrågor till intervjupersonernas resonemang. Med andra ord, vi ställer inte alla frågor i 

samma ordning i varje intervju, vilket också bekräftar den semistrukturerade intervjuns fördel 

i just detta fall. 

4.2 Urval 

Hur vi definierar invandrade kineser som en grupp har vi redan beskrivit tidigare under 

avgränsning. I det här avsnittet redovisar vi hur vi gjorde vårt urval utifrån den gruppen. 

4.2.1 Urval av intervjupersoner 

“När man diskuterar representativitet i kvalitativa intervjuer på detta sätt brukar man tala om 

att man ska uppnå en mättnad. När studenten eller forskaren upplever att man känner igen 

svaren och att samma svarsmönster återkommer i ett flertal intervjuer kan man tala om en 

sådan mättnad” (Ahrne & Svensson 2015, s. 42). På grund av att vi inte har någon förkunskap 

om hur många intervjupersoner vi behöver så att vi kan nå den mättnad som nämns ovan så 

bestämde vi  att vi först genomför sex stycken intervjuer och ser hur det blir med att nå 

mättnad. Efter att ha genomfört sex intervjuer kommer vi fram till vi har nått vår mättnad. 

Ahrne & Svensson (2015) påpekar att man kan fortsätta lite till om man har möjlighet bara för 

säkerhets skull även om man anser att mättnad redan är uppnått. Vi har valt att följa detta 

förslag och genomförde ytterligare fyra intervjuer. Därmed får vi ganska bra förtroende för att 
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mättnad för den här studien är uppnått i och med att ingen ny kunskap eller nya perspektiv 

dyker upp.  

De tio personer som ingår i studien inkluderar inte dem som vi genomförde förstudier med. 

De tre personerna i förstudierna fick vi tag i med hjälp av bekvämlighetsurval och de andra tio 

personer har vi fått kontakt med via både bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Med andra 

ord, har vi valt personer vi känner och med hjälp av dem fått tag på nya intervjupersoner 

Anledningen till att vi valt just de här två metoderna är att då har troligtvis intervjupersonerna 

större tillit till oss än de som vi skulle ha valt  ut slumpmässigt. Det är viktigt att få deras tillit, 

för att det påverkar hur mycket intervjupersonerna är villiga att öppna upp sig och tala fritt 

inom ämnet så att man verkligen får bra  information från undersökningen. Men det är också 

självklart att det fortfarande finns andra saker som kan påverka intervjupersonernas tillit till 

oss, allt från intervjumiljö till vår attityd eller andra små detaljer.  

På grund av att den här studien är en kvalitativ studie är syftet att få en så bred uppfattning 

som möjligt om fältet. Med andra ord är vi inte ute efter en statistisk generalisering så när det 

gäller att välja ut intervjupersonerna så har vi ett antal strategiska kriterier i grunden för att de 

som ska vara med är så olika varandra som möjligt. Förhoppningsvis kan vi på det här sättet 

få en mycket bättre uppfattning om flera olika synpunkter kring det här ämnet. De konkreta 

kriterierna som vi har använt är ålder, kön, utbildningsnivå och sättet att invandra till Sverige, 

med andra ord, vi försökte leta efter intervjupersoner som tillhör olika åldersgrupper, lika 

många män som kvinnor, och deras utbildningsnivå kan variera från väldigt lågutbildad till 

doktor, och de flyttade till Sverige på grund av olika anledningar så som familjeband, jobb, 

studier och så vidare. 

4.2.2 Urval av plats & Att bestämma tid 

Vi har valt att göra sex intervjuer i Nyköping och fyra i Stockholm och det baseras på hur 

många personer som finns tillgängliga via bekvämlighetsurval och snöbollsurval och som når 

upp till våra kriterier för urval.  

Kvale och Brinkmann (2009) talar om i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att det är 

viktigt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett öppet och tillitsfullt samtalsklimat 

vid intervjutillfället. För att få intervjupersonerna att känna sig bekväma och ha lättare att 

öppna upp sig i ämnet har vi bestämt att låta dem välja intervjuplats och tid, och vi anpassar 

oss till dem så bra som det går. Med medvetande om att intervjuerna behöver spelas in för att 
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underlätta studiens analysprocess har de flesta intervjupersoner själva föreslagit biblioteket 

som intervjuplats. Alla intervjuer sker på dagtid, vilket är väldigt bra, eftersom det minskar 

sannolikheten att man är trött från jobbet och kan svara mer utförligt på intervjufrågorna. 

4.3 Genomförande 

För att säkerställa kvaliteten hos det material som vi kommer att analysera, har vi valt att 

själva generera material. Sådant material kallas primärmaterial.    

Vi har genom mejl och chatappen Wechat tagit kontakt med alla intervjupersoner. Vi har 

informerat dem om vad den här studien handlar om, att intervjuerna skulle vara anonyma och 

att intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta analysprocessen senare, och de 

kommer att tas bort så fort som transkribering är slutfört. Alla intervjuer spelades in med hjälp 

av våra privata mobiler. Vi har testat dem flera gånger innan intervjuerna sker för att 

säkerställa att inspelningarna kommer att bli bra. Utöver detta ovan har vi också tydliggjort att 

de kan avbryta intervjun om det inte känns rätt.  

Vi genomförde alla intervjuer var för sig, det var för att spara tid och resurser för att göra så 

många intervjuer som vi hade planerat, nämligen tio intervjuer.  

Efter varje intervju, har vi försökt att prata lite till med intervjupersonerna under förutsättning 

att de inte har bråttom iväg. Poängen med detta är att få lite feedback om hur de kände under 

intervjun och om de har något förslag på vad vi kan göra bättre, och kanske lite mer 

diskussion kring ämnet som de då under intervjun inte har kommit på direkt. 

Med hjälp av informationen som vi har fått av förstudierna har vi bättre idéer om hur vi ska 

fortsätta arbeta. Mer konkret sagt, de har gett oss en bra vägledning när det gäller att välja 

teorier eller tidigare forskningar.   

Efter alla intervju är slutförda så sätter vi igång med transkribering av det inspelade materialet 

för att underlätta kodningen och analysen. Vi försökte att få transkriberingen så ordagrann 

som möjligt för att behålla så mycket som möjligt av den första ordningens konstruktionen, 

det vill säga originaltexten och få det så nära fältet som möjligt (Aspers 2011, s. 46).  

Även om det bara är tio intervjuers material och varje intervju som sagt är mellan 30-40 

minuter så fick vi ändå fram ganska mycket material. För att få en bra uppfattning om allt det 

insamlade materialet så började vi med att läsa igenom materialet och på det sättet få en 

överblick över vad vi har i handen. 
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Nästa steg är det kodning som gäller.  

4.3.1 Kodning 

“I korthet innebär kodning att materialet bryts ner i en mängd delar, som kallas koder. 

Koderna kan vara teoretiskt skapade eller härstamma från empirin”(Aspers, 2011, s. 165). 

Tidigare har vi nämnt att vi har fått inspiration från förstudierna om hur vi ska fortsätta arbeta, 

och denna inspiration kommer faktiskt fram medan vi försökte koda våra förstudiers material. 

På grund av tid- och resursers begränsning har vi i förväg bestämt att vi inte kommer att 

transkribera förstudierna i sin helhet, däremot har vi valt att anteckna vissa ord och meningar 

som kommer direkt från intervjupersonerna i förstudierna och som vi anser är mycket 

relevanta till vår studie. Vi har även antecknat våra egna funderingar kring 

intervjupersonernas resonemang. En kodning har skett på båda typer av anteckningar.  

Här kan vi redovisa vad vi har för koder till förstudier: 

Ålder; Kön; Yrke; Utbildningsnivå; Sättet att komma till Sverige; Hur lång tid har man bott 

här i Sverige; Jobbletande strategier; Svårighet i jobbletande process; Om nätverk; Övriga 

intressanta perspektiv. 

“I själva verket har forskaren genom förstudien, val av teori samt det empiriska arbetet 

genomfört en hel del av det förarbete som styr kodningen. Men processen verkar även omvänt 

- genom kodning och analys styrs det fortsatta empiriska arbetet. Nya frågor kan väckas, och 

exempelvis vilka man ska intervjua och vad man ska fråga dem styrs delvis av kodningen och 

den fortsatta analysen.” (Aspers, 2011, s. 165). Utifrån den här punkten har vi tillämpat koder 

från förstudier som en vägledning till vår intervjuguide. En fullständig intervjuguide redovisas 

i bilaga 1 som finns nedan.  

Alla våra koder har egen kodanvisning som tydliggör vad koden menar och det ger en bra 

vägledning till hur vi kodar vårt material.  

4.4 Etiska överväganden 

“Eftersom man vid denna typ av intervjuer kan få information om personliga känslor och 

reflektioner såväl som om den intervjuades uppfattningar om andra, kan de etiska frågorna 

kring intervjuer ställas på sin spets.” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 39). Det är viktigt att hålla 

en god forskningsetik, det betyder att vi behöver minimera risken att skada våra 
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intervjupersoner samt att vi hittar en balans mellan kunskap och integritet intrång i 

människors liv mot deras vilja (Hermerén, 2011, s. 10). 

Vi har tagit kontakt med alla intervjupersoner för att informera dem väl om vad studien 

handlar om och för att få samtycke till medverkan i undersökningen, samt säkerställa att de är 

medvetna om att intervjun kommer att spelas in med våra privata mobiler.  

Vi har tagit bort och ändrat det intervjupersonerna berättar som vi anser är privat, nämligen 

allt som kan vara en ledtråd för andra att identifiera våra intervjupersoner (detta för att skydda 

våra intervjupersoner). För att underlätta läsningen kunde vi även på resultatet lista upp 

påhittade namn, ålder, yrke och utbildning samt hur de kommit till Sverige, dock insåg vi 

väldigt snabbt att det blir väldigt lätt för intervjupersonerna att lista ut vilka de andra 

intervjupersonerna är och då vi är skyldiga att skydda våra intervjupersoner så valde vi att 

bara använda anonyma namn, men inte göra en komplett lista.  

Vi har inte använt deras personuppgifter på ett sätt som kan få någon påverkan för dem, utan 

vi använder dem enbart i syftet med själva studien.  

5 Analys & Resultat 

I det här avsnittet redovisar vi de resultat som vi har fått av det empiriska materialet. Hela 

presentationen av resultaten byggs upp med hjälp av olika övergripande teman. 

Intervjupersonerna  ges påhittade namn utan kopplingar till deras egentliga namn, den 

ordningen har inte någon direkt koppling till den ordning som intervjuerna utfördes på. 

5.1 Att identifiera fält, kapital, diskriminering och 

strategier 

När vi hade möjlighet att ställa följdfrågan “ Vilka svårigheter anser du att invandrade kineser 

har när de söker jobb här i Sverige?” till de flesta intervjupersonerna så har de gett ett 

liknande svar som Anna gav oss, “Jag anser att det är språket. …”. Alla intervjupersoner 

tycker att språket en viktig faktor för invandrare för att göra sig förstådda och därmed känna 

sig hemma i en ny omgivning, och sist men inte minst för att komma in på arbetsmarknaden. 
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Emelie hade även ett bra exempel för att påpeka att språkproblem orsakar att invandrade 

kineser har mindre möjlighet att få jobb även man har liknande utbildning som en infödd har, 

 

“..., jag känner så här, det borde vara, mm… till exempel,  en svensk tjej, hon har en 

utbildning från universitet, och en kinesisk tjej har en liknande utbildning, då vill de 

(arbetsgivare) så klart att anlita den svenska tjejen, för att svenska är deras 

modersmål, det blir enklare att göra saker.” 

 

Alla intervjupersoner tycker att kunna tala perfekt i svenska är nästan omöjligt för den första 

generationen invandrare, om det inte är så att “någon har särförmåga i språk eller har en 

bakgrund som tolk” som Cecilia har beskrivit det. Med andra ord, intervjupersonerna anser 

själva att de saknar svensk språkförmåga, vilket är ett viktigt kapital i den svenska 

arbetsmarknaden. Då kan man inte låta bli att ifrågasätta detta, hur stort hinder kan 

språkproblemet utgöra? Finns det någon lösning till det här problemet?  

Vi har gått igenom allt intervjumaterial och vi har upptäckt att svaret är, det beror på! Alla 

intervjupersoner avser att på arbetsmarknaden finns det jättemånga olika typer av jobb, vissa 

har högre språkkrav i svenska medan vissa har lägre. Så det beror helt på vilka typer av jobb 

du söker. Cecilia har delat sin syn på det,  

 

“Vissa bransch har inte hög krav på språk, då har man möjlighet att övervinna det här 

hindret genom att höja din utbildningsnivå eller att uppdatera sina kunskaper. Men 

vissa bransch har högre krav på språk, till exempel, inom juridik, om du försöker leta 

efter jobb inom den där branschen, då har man verkligen svårt att övervinna det. ” 

 

Om vilka branscher eller vilka typer av jobb som inte har så höga krav på svenska har de 

flesta högutbildade intervjupersoner lyft fram en punkt, nämligen att om man har specialiserat 

sig i en industri som har hög efterfrågan på en viss typ av personal och man har bra kunskaper 

i engelska då är brister i det svenska språket inte ett stort problem för att komma in på 

arbetsmarknaden. Daniel har delat sin upplevelse: 
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“... Jag ville ha ett jobb som matchar mina utbildningar och erfarenheter. … Då när 

jag letade jobb här i Sverige, jag kunde inte (svenska), … jag kunde bara 

engelska.  Men jag har funderat, att varför de anlitade mig? Jo, de kunde inte hitta 

någon, ja, någon som har liknande bakgrund som jag har, och de verkligen behöver 

en sådan, då, språk är inte problem länge … I Sverige, ibland, de har inte hårt krav på 

svenska. Eftersom Sverige, är en väldigt internationellt land, det finns många 

internationella företag som etablerar sig här, de har högre krav på engelska istället. 

Så… om man söker jobb till dessa företag, och själv kan  ganska bra engelska, då har 

man inte stort problem att få jobb.”  

 

De flesta av intervjupersoner anser att “hög efterfrågan” är en strategisk tanke utifrån deras 

intresse som formeras i svensk arbetsmarknad för att de har identifierat att de inte kan svenska 

språk lika bra som infödda och agerar efter det. Eftersom intervjupersoner som har lägre 

utbildningsnivå också har nämnt uttrycket under deras intervjuer. Anna beskrev det så här: 

 

“Om du fortsätter studera, bland mina vänner är det vanligast att studera 

undersköterskeprogrammet. … Det är inte enklaste men det är ett yrke som är hög 

efterfrågat.” 

 

Intervjupersonerna tycker att även om att söka sig till jobb som har hög efterfrågan på 

personal kan vara en bra strategi, men det är ändå viktigt att kunna språket så att man kan 

interagera i det svenska samhället, eller för att få större möjlighet att byta jobb. Att gå till 

skolan och börja med SFI (Svenska För Invandrare) kurs är ett alternativ, men det är kanske 

inte det bästa sättet enligt dem. De tyckte att det bästa sättet att lära sig svenska är att få ett 

praktikjobb så att man kan ha kontakt med samhället tidigare och på så sätt lära sig språket 

snabbare och mer effektivt.  

Alla intervjupersoner har också påpekat att kultur är den andra formen av kapital för dem att 

kunna komma in i samhället och arbetsmarknaden ordentligt. De menar att alla som har sitt 

ursprung i Kina och har uppfostrats i en helt annan miljö så blir det naturligtvis svårt att 

integrera sig i en annan miljö. Daniel har uttryckt detta, 
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“... Vad vi förstår är bara yttre, jag tror att, man har ändå inte särskilt djup förståelse 

även om man jobbar tillsammans (med svenskar)... Jag har inte konkret exempel, 

men jag känner så här, våra relationer med svenskar, det finns alltid, en linje...Alltså, 

som två parallella linjer.” 

 

Intervjupersonerna tycker att det är svårt att kommunicera fritt med svenskar i allmänhet på 

grund av att man har olika kulturbakgrund. Våra intervjupersoner har egna förklaringar till 

detta. De uppfattar att svenskar generellt är mindre sociala än folk i Kina. Även om de är 

mycket mer “open minded” så att de har det väldigt lätt att acceptera olika åsikter vilket gör 

det lättare för dem att öppna sina armar till invandrare, så har ändå deras benägenhet att 

umgås socialt med andra en viss gräns. En del av deltagarna tycker att man kan förbättra 

situationen genom att själv läsa tidningar oftare, titta på nyheter och aktivt ta kontakt med 

svenskar, eller att man får en individuell plan för att träna svenska i form av praktik inom 

någon yrkesutbildning så fort som man kommer in i Sverige, så kan man troligtvis integrera 

sig i svensk kultur snabbare och därmed har en bättre bas för att umgås med svenskar. Några 

intervjupersoner anser att de invandrade kineserna som har en svensk partner lär sig mer och 

snabbare om svensk kultur.  

De har också talat om att vissa högutbildade kineser invandrare har svårt att få jobb här i 

Sverige. Anna sa så här: 

 

“Om man vill ha ett kontorjobb, då måste man vara duktigare än en svensk för att 

kunna få det jobbet. [Vad menar du med att man ska vara duktigare än en svensk?] 

Jag menar att man ska vara mer begåvad, för jag anser att kineser som söker jobb i 

Sverige måste jobba extra hårt för att kunna ligga på samma nivå som en svensk. … 

Jag anser att kineserna behöver en högre utbildning.” 

 

Intervjupersonerna tycker att vidareutbilda sig här i Sverige är en bra idé, för att då kan 

arbetsgivare identifiera vilken kvalitet du har på grund av att de har kännedom om lokala 

utbildningar.  

De flesta intervjupersoner tycker att om man vill, så är det ganska lätt att få jobb inom 

hemtjänst eller liknande jobb som de anger är jobb som har en hög efterfrågan på personal 
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och inte har särskilt höga krav på svenska, om man inte bryr sig om att jobbet tillhör en lite 

lägre klass av jobb.  

“... Jag känner några (invandrade kineser), de sa, de är fortfarande unga, … de har 

högre utbildningar från Kina, så de siktar på bättre jobb i Sverige. Jag siktar inte så 

högt, men de siktar högt, …, så de har inte jobb än.” 

 

Emelie var ganska övertygad om detta, att om man inte siktar så högt, då är det lättare få jobb.  

Daniel tycker att få jobba direkt genom att acceptera jobb som tillhör lite lägre klass än vad 

man har tänkt sig är en sak, men det finns även en annan poäng att göra så, 

 

“Min personliga åsikt, första jobbet i Sverige för invandrare är svårt, men när man 

har fått det första, då blir det lättare att få det andra jobbet. Eftersom vissa 

arbetsgivare kollar om du har ett jobb i Sverige innan, om det är så, då är det lättare 

för dem att acceptera dig. Så första jobb är viktigt!” 

 

Men vissa intervjupersoner tycker inte att det är bra idé att acceptera första jobb snabbt genom 

att sänka sina egna krav på jobb. Anledning är att de tror att om arbetsgivare läser ditt CV och 

om du har tidigare jobbat med ett arbete som nästan vem som helst kan göra, då har du inte 

bevisat att du är tillräckligt produktiv för att matcha jobbet som du söker nu. På så sätt har att 

sänka sina krav för att få första jobb inte så mycket betydelse för framtidens karriärväg, 

därmed blir det inte ett attraktivt alternativ för dem. 

Under kvalitativa intervjuprocesser beskriver intervjupersonerna att diskriminering har nästan 

ingen eller bara väldigt lite påverkan på dem. För samma fenomen som många kallar 

“diskriminering” så tycker de att ordet låter väldigt allvarligt jämfört med vad det egentligen 

är. Daniel har gett ett exempel, 

 

“... Det finns ett tjänst och många svenskar söker den. Om en invandrade kines och 

de andra svenskar sökande har liknande bakgrund (utbildning- och 

erfarenhetbakgrund), är det ingen konstighet att de anlitar svenskar, för att svenskar 

ändå har fördel i språket. Jag tycker inte att det är någon diskriminering Du kan tänka 
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så här, om du letar efter jobb i Kina, och en utlänning letar också jobb i Kina och har 

liknande bakgrund som du har, vem kommer att blir anlitad? Det blir du, eller hur? 

Om det inte finns någon särskilt anledning.” 

 

De flesta intervjupersonerna tycker inte att man kan verkligen kalla det fenomenet 

“diskriminering” för just diskriminering eftersom invandrare verkligen har en nackdel i just 

språket jämfört med infödda så kan man inte alls kalla det att de har liknande meriter. våra 

intervjupersoner tolkar det som att när två personer som har olika språkfärdigheter söker 

samma jobb så blir situationen inte alls jämförbar och därmed finns ingen diskriminering 

enligt dem.  

De tycker att man kan förbättra situationen genom att aktivt söka jobb, och så fort man får ett 

jobb, då jobbar man hårt för att bevisa att invandrare kan lika bra även om man har brist i 

språk, men andra färdigheter så som bra lärförmåga kan faktiskt övervinna språkproblemet. 

Så småningom kommer svenska arbetsgivare att ha bättre tilltro till invandares arbetsförmåga.  

Några av våra intervjupersoner har valt att starta eget. Anledningarna till varför man startar 

eget företag kan vara många. För dem som vara med i studien kan det vara en bra strategi för 

att få jobb direkt utan att behöva be någon om hjälp. Eftersom de själva anser att de har brister 

i språket och ett kulturgap mot samhället, är att starta eget en annan utväg för att kunna bevisa 

att man kan. När Anna fick en följdfråga “Var att starta eget en strategi för att få jobb för att 

det var svårt att hitta jobb på arbetsmarknaden?”, svarade hon så här, 

 

“ Jaa! Det kommer alltid att  finnas arbetsgivare som inte vill ha mig…hur ska jag 

förklara det, de borde vara svårare för oss jämfört med inhemskt födda, det tror jag.” 

 

Och till frågan “ Varför öppnade du en egen restaurang?” Svarade Bertil så här, 

 

“Ja... många kineser gör det! Öppna restaurang börjar jobb och tjäna pengar och jag 

vill också prova min förmåga och se om jag kan ta hand om en verksamhet eller inte, 

nu har jag testat det. ” 
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Det verkar som att de flesta intervjupersoner har fått en sådan uppfattning om 

Arbetsförmedlingen som Anna nämner i sin intervju, “ först och främst behöver man gå till 

arbetsförmedlingen och registrera sig. Jag tror att det är det vanligaste sättet.”  

Ungefär hälften av intervjupersoner tycker att Arbetsförmedlingen är någon form av socialt 

nätverk på grund av att de har större nätverk i lokal arbetsmarknad och att ta kontakt med dem 

är ett sätt att integrera sig i det lokala nätverket. De vägleder om vad man kan göra för att öka 

sitt humankapital, social kapital och därmed öka sina chanser i jobbsökandeprocessen. Vissa 

tycker att den inte har någon betydelse alls för dem.  

Enligt våra intervjupersoner så är att dela ut CV ett sätt att skapa nätverk med potentiella 

arbetsgivare och det finns många sätt att dela ut CV på. Man kan till exempel dela ut dem när 

man knackar på dörren hos arbetsgivare, man kan registrera sitt CV på olika hemsidor och 

man kan skicka CV till sina bekanta och så vidare. De tycker att ju fler CV man delar ut desto 

mer chans att man får ett jobb. Att dela ut CV är det vanligaste sättet att gå till väga när man 

söker jobb. Men de tycker att sina utländska namn faktiskt kan ha en negativ effekt på 

chansen att få jobb. Namnet signalerar att de är utlänningar och arbetsgivare kopplar det 

snabbt till att de inte pratar lika bra svenska som infödda så chansen att få jobb minskar, enligt 

Intervjupersoner.  

Att byta namn kan vara en strategi enligt hälften av intervjupersonerna medan den andra 

hälften är tveksam till om det fungerar eller ej.  

“En sak till, om du är väldigt duktigt på språket (svenska), lyfta upp telefon och ringa 

dit du vill jobb, kommunicera med dem, pratar med HR, chansen blir säkert större.” 

Daniel har uttryckt en idé som också de flesta andra intervjupersoner har tänkt.  

Att ta kontakt direkt med arbetsgivare och presenterar sig på ett helt annat sätt än hur man 

presenterar sig på papper, med andra ord, på CV är också ett alternativ. Den här strategin har 

intervjupersonerna agerat utifrån deras intresse att undvika att skicka CV till arbetsgivare med 

osäkerhet om hur de kommer att behandla CV:n. Tidigare har vi nämnt att det finns flera 

intervjupersoner som har tagit upp “att byta namn” strategin. De tycker att om man kan visa 

upp sig “ansikte mot ansikte” till arbetsgivare, då har man en bättre chans att presentera sig 

till arbetsgivare och ger ett bättre intryck och därmed ökar sina chanser att få jobb. Det är 

också en strategisk tanke som aktivt agerar i fältet. 
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5.2 Om Att använda sociala medier & Nätverk 

De flesta intervjupersonerna har inte så mycket erfarenheter av att använda sociala medier för 

att söka jobb, men de tycker att det borde vara en bra metod, och man ska använda alla 

metoder som kan hjälpa till, eftersom vi lever i ett modernt samhälle nu och sociala medier är 

en stor del i vårt vardagsliv nu. “Man har mobil med sig nästan hela tiden” som Anna har 

beskrivit. De tror att folk kommer att använda sociala medier mer och mer till att söka jobb i 

framtiden. Eftersom sociala medier har bidragit på ett mycket effektivt sätt för människor att 

ta kontakt med sina kompisar, kollegor, andra bekanta och till och med obekanta, till exempel 

man kan lägga till vissa obekanta som kontakter på Linkedin så att man kan få ny information 

om lediga tjänster.  De kallar det också en speciell form av sociala nätverk, fast mer modernt, 

med stöd av teknologi. Jesper har nämnt efter sin intervju om hur en av hans före detta 

kollegor har använt Facebook för att få jobb, att han hade sagt upp sig och gått ut för att röka, 

sen kom han tillbaka med en nyhet om att han kanske kan få jobb snart. Tydligen har han lagt 

upp inlägg på Facebook om att han sökte jobb medans han rökte, och fått ett antal svar redan 

då. Som de flesta av våra intervjupersoner tycker så kan sociala medier vara en bra utväg när 

det är dags att söka jobb. 

Ungefär hälften tycker att man ska använda starka band, medan den andra hälften tycker att 

man ska använda svaga band istället. För att de tycker att det är vettigt och effektivt att få jobb 

genom sina starka band. De tror inte att svaga band kommer att fungera lika bra. Anna har 

beskrivit så här, 

 

“De känner inte dig så väl, varför vill de hjälpa dig?” 

 

De flesta av intervjupersonerna har själva upplevt och hört att många invandrade kineser gillar 

att umgås med varandra. “... Det är en väl kulturfråga. Vi umgås ganska ofta, pratar mycket, 

på grund av gemensamt språk och kultur.” Som Daniel har beskrivit det, och de har inte 

upplevt att man delar mycket nya information om jobb inom den kinesiska kretsen.  

Medan hälften av intervjupersonerna tycker att “strong ties” fungerar bättre än “weak ties” har 

den andra hälften en annan åsikt, nämligen det är kanske lättare att få ett jobb som man 

verkligen drömmer om eller byta till ett annat jobb genom att använda “weak ties”. Ingrid har 

uttryckt så här,  
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“... Jag tycker, varje person har väldigt begränsat antal av bästa kompisar och har 

många kompisar som du inte brukar träffa särskilt ofta. Visst, ärligt talat, bara dina 

bästa kompisar kommer att försöka på alla sätt för att hjälpa dig med jobb. Men jag 

tycker, de som verkligen kan ge dig mycket mer bredare informationer om jobb 

borde vara obekanta som du faktiskt inte umgås så ofta.” 

 

Och de tycker att “weak ties” fungerar bättre för personer som har en speciell personlighet, 

som är mycket sociala. Dessa personer har det lättare att lyckas med svaga band. “Det beror 

mycket på en persons personlighet, hur stark vilja hon har, vilket sätt hon väljer att mottaga 

informationer” sa Cecilia. De menar alltså att det inte är vem som helst kan använda “weak 

ties” på bra sätt så att man kan ha det lättare att få jobb eller byta till ett bättre jobb.  
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6 Diskussion 

I den här studien siktar vi på att få en förståelse av de tio intervjupersonerna om deras 

uppfattning om hur de har upplevt deras hinder i svensk arbetsmarknad och om de själva har 

kommit på några lösningar till dem. Vi har använt fyra teorier i den här studien.  

Först använder vi Becker’s teori om humankapital. Han menar att investering i humankapital 

kan bidra till bättre socialekonomisk utfall för en person (Becker, 1964). Segendorf & 

Teljosuo (2011) menar att när en person flyttar från sitt eget land till ett annat land så brukar 

deras humankapital deprecieras. Duvander (2001) förklarar detta med att invandrare saknar 

land-specifik färdighet så som språk, kulturbakgrund, utbildning, arbetserfarenheter och 

annan typer av kompetenser. Tidigare forskningar har bekräftat Becker’s teori. Nordin (2007) 

menar i sin studie att invandrare som flyttat till Sverige i vuxen ålder och har utibildat sig i det 

svenska utbildningssystemet får bättre avkastning på sin utbildning än de som bara har 

utländsk utbildning och valt att inte vidareutbilda sig här i Sverige. Alla intervjupersoner 

tycker att det är viktigt att lära sig det svenska språket, annars har man mindre chans än 

infödda även om man har en liknande utbildningsbakgrund. De berättar även att det inte är 

alla jobb som har hög krav på svensk språkförmåga, det beror på om det jobbet har stor brist i 

personal eller inte, alltså med deras ord, om den typen av jobb har hög efterfrågan på personal 

och du kan prata ok svenska då har du större möjlighet att få jobb. Rooth (2000) menar att 

invandrare som redan har skaffat svensk jobberfarenhet också har bättre chans att få jobb. 

Vissa intervjupersoner tänker på liknande sätt, om man har vilja att få första jobb snart, kan 

man sänka krav på jobb och då underlättar det för att få andra jobb senare, för att arbetsgivare 

förstår att du redan har skaffat arbetserfarenhet i Sverige, då kan de också lita på din 

arbetsförmåga. Dessutom har vissa intervjupersoner tagit upp en bra poäng, att man kan lära 

sig svenska och svensk kultur snabbare om man investerar i jobberfarenhet direkt än om man 

bara går till skolan, även om att gå till skolan och lära sig svenska också är ett bra sätt att 

investera i sitt humankapital som fältet anser att de har värde.  

På grund av flytt har de också brist i social kapital. Lin (2000) förklarar social kapital på så 

sätt att man förväntar sig någon av avkastning genom att investera i och använda de 

resurserna som finns inbäddade i sociala relationer. Om invandrare befinner sig i ett sämre 

läge i arbetsmarknaden i jämförelse med infödda, och de gillar samla ihop som en grupp, då 
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är det mycket möjligt att de inte delar så mycket ny/annorlunda information om jobb. På så 

sätt förstärker en sådan samling deras socialekonomiska position. De flesta intervjupersoner 

talar om att de gillar att umgås med invandrare kineser på grund av att man har gemensamt 

språk och kulturbakgrund, och de tycker att svenskar i allmänhet har mindre benägenhet att 

vara sociala med andra, vilket gör det svårare för invandrare att komma i kontakt med dem. 

Men de tycker att de själva kan aktivt söka kontakt med dem och få reda på mer om kultur 

från TV, tidningar, radio och så vidare, så går det bra att öka sin social kapital. Duvander 

(2001) menar att invandrare som bor med en svensk partner har en bättre tillgång till 

arbetsmarknaden. Det har några intervjupersoner påpekat.  

Eftersom intervjupersonerna anser att de saknar båda humankapital och social kapital så 

tycker de inte att fenomenet “diskriminering” är så allvarligt som man brukar tala om. Många 

tidigare forskningar har beskrivit att det finns skillnad i sysselsättningsgrad mellan invandrare 

och infödda som inte går att förklara med observerbara egenskaper och därför menar de att det 

finns diskriminering i arbetsmarknad. Men de flesta intervjupersoner håller inte med. De 

tycker att det inte är en jämförbar situation med infödda på grund av de saknar kapital. 

Däremot tror vissa av de att om man byter namn så kan man ha bättre chans att ta sig till 

intervju och därmed ökar jobbchans. Bursell (2007) menar att CV med ett utländskt namn 

leder till mindre frekvens att arbetsgivare kallar dig till intervju. Vi kombinerar vad tidigare 

forskningar har visat och vad de tio intervjupersonerna har sagt, kommer vi fram till att 

diskriminering finns, och det är mycket möjligt att arbetsgivare är osäkra på produktivitet som 

kopplas till utländsk bakgrund, precis som Duvander (2001) menar, det finns brister i 

översättning av utbildningsmeriter mellan länder vilket gör det svårt för arbetsgivare att 

bedöma hur produktiv en invandrare är. Segendorf & Teljosuo (2011) menar också att vissa 

kunskaper är svåra för invandrare att redovisa här i Sverige på grund av att de kunskaperna 

kopplar specifikt till deras ursprung.  

Vissa intervjupersoner valt att starta eget. Anledningarna kan vara att de saknade kapital 

vilket begränsar deras valmöjligheter i arbetsmarknad och de vill bevisa sin förmåga att driva 

en verksamhet, enligt dem. Hammarstedt (2001) menar att frekvens att starta eget är högre 

hos invandrare med nordiskt ursprung än hos infödda svenskar, och det kan vara så att 

invandrare har upplevt en stor förändring av miljö på grund av flytt och därför har gjort detta 

val.  

Hälften av intervjupersonerna tycker att det fungerar bättre med “strong ties” medan den 

andra hälften tänker motsatt. Granovetter (1973) menar att man kan nå längre social distans 
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genom svaga band och på så sätt kan man sprida information på bättre sätt. Allen, Mahto & 

Otondo (2007) har visat att det blir allt vanligare att rekrytera via internet, vilket vi tolkar som 

att det gynnar jobbsökande för att få mer information om jobb och därmed ökar sin jobbchans. 

De flesta intervjupersoner har delat CV på flera olika hemsidor och tycker att det är ett bra 

sätt. Men de har inte använt sociala medier för att söka jobb, men de tycker att man ska prova 

alla sätt som kan leda till jobb. De anser att det finns en bra poäng för att använda dem för att 

vi lever i ett modernt samhälle och vi kan kommunicerar med bekanta och obekanta utan att 

vara beroende på plats, precis som Wellman (2001) menar med nätverk individualism, alltså 

“the less-bounded, spatially dispersed, social network” med hans egna ord.  Och han tycker att 

den här formen av kommunikation gynnar människor att använda sina svaga band, på så sätt 

kan man ha tillgång till bättre jobbinformation. Om att skapa bättre nätverk i Sverige så tycker 

de flesta intervjupersoner att genom Arbetsförmedling och att ta direkt kontakt med 

arbetsgivare är också bra strategier.  

 

Egen reflektion 

Här beskriver vi om vad vi skulle ha gjort bättre under hela studiens gång. Bryman (2008) 

skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder: “Men som jag nämnde i kapitel 15 är 

generella tillvägagångssätt som grounded theory (och analytisk induktion) iterativa, det vill 

säga att det finns en växling eller ett återkommande samspel mellan insamling och analys av 

data.” (Bryman, 2008, s. 511). Det skulle vara bra om vi haft möjlighet att göra så. Som flesta 

studier har sina begränsningar i form av tid och resurser, är den här studien inte ett undantag. 

Under vissa intervjuers gång har vi upptäckt att det finns flera saker som skulle vara 

intressanta att undersöka vidare i de senare intervjuerna. Men vi har inte möjlighet att göra det 

då. Så vi fortsatte med samma intervjuguide tills alla intervjuerna var helt slutförda.  

Av samma anledning till att vi inte haft möjlighet att växla mellan empiri och teorier har vi 

valt att inte kombinera kvalitativ intervju med andra metoder. Dock har vi funderat på att 

metoden fokusgrupp skulle vara en metod som vi kan tillämpa för att få ut mer intressanta 

perspektiv.  

Under intervjuernas gång kunde ett antal saker ha påverkan på vad intervjupersonerna säger 

och hur de agerar. Exempelvis så kan det vara vi intervjuares klädsel eller vårt beteende eller 

själva inspelningen. Vi försökte få reda på sådana saker som vi själva har svårt att märka och 

därmed bad vi intervjupersonerna ge lite feedback om hur de har upplevt hela intervjun. De 
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flesta kände sig fria att prata om vad de har i tanken då förutom en intervjuperson som blivit 

ganska nervös när mobilens inspelning var på även om vi har meddelat detta i förväg och fått 

deras samtycke om att spela in intervjun. Men ändå, han talade om det efteråt, att så fort som 

inspelningen var igång, så kändes det som att han inte vågade säga så mycket. Men vi antar att 

sådan situation inte går att undvika, för att det har med varje enskild intervjupersons 

personliga egenskaper att göra.  

Eftersom vi vill alla intervjupersoner känna sig fritt att tala om vad de har i baktanken, har vi 

valt att vi pratade kinesiska under intervju, och vi själva intervjuare kan språket också, så det 

skulle vara en fördel i syftet till den här studien. Men vi funderar på om vi har utifrån våra 

egna uppfattningar på de sakerna som de pratade om översatt på ett annat sätt än vad 

originalet menar.  

 

Förslag till framtida studier 

Under studiens gång har vi upptäckt att vissa frågor kan vara intressanta att vidare studeras. 

De är nämligen,  

Fråga 1: Har deras synpunkter påverkan på andra generation? Om ja, på vilket sätt? 

Fråga 2: Har andra generation annorlunda synpunkter om nätverk än den första generationen? 

Fråga 3: Hur resonerar andra generation invandrare om strategier och möjligheter att få jobb i 

Sverige då de inte har liknande hinder som första generations kineser? 

Fråga 4: Skiljer invandrade kinesers sätt att söka jobb mot andra typer av invandrare? 
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1. Bilaga  

Intervjuguide          

 Kan du berätta om din bakgrund? Utbildningsnivå och jobb i båda Kina och 

Sverige. Av vilken anledning kom du till Sverige? Hur länge har du bott här? 

Hur många jobb har du haft i Sverige?  

 

 Vad har du tänkt inför jobbsökande? Tänker man på ett annorlunda sätt efter 

man har bott här längre jämför med tidigare? 

 

 Uppfattning om att man har liknande möjlighet som svenskar i allmänhet för 

att få jobb? Har du funderat på hur svenskar i allmänhet uppfattar på kineser? 

Uppfattning om diskriminering i arbetsmarknad? 

 

 Vad har du gjort för att söka jobb? Hur fick du jobbet? 

 

 Vad har du för uppfattning om att mäns och kvinnors sätt att skapa nätverk på 

din nuvarande eller/och tidigare jobb?  

 

 Vad har du för uppfattning om at man använder social medier för att söka 

jobb? 

 

 Vissa har det lättare att jobba upp sig i en bransch medan andra har lättare att 

byta bransch. Vad har du för uppfattning om hur de lyckas med det? 

 

 Ibland kan man höra att personer som kommer från samma land och befinner 

sig i Sverige brukar samlas och umgås. Anser du att kineser gör liknande här? 

Har du ditt eget exempel? Tror du att vissa kinesers tänkesätt/beteende kan 

orsaka problem för dem att få jobb? 

 

 Vad har nätverk betydelse för dig gällande jobbsökande? Beskriva ditt nätverk 

ut i Sverige. Uppfattning om skillnader mellan kinesers nätverk här i Sverige 

och svenskars nätverk? Har kineser annorlunda sätt att skapa nätverk här än 

hur de gör i Kina?  

 

 Hur skapar kineser nätverk med svenskar i allmänhet? Dina egna exempel? 

Tror du att vissa kinesers tänkesätt/beteende kan orsaka problem för dem att 

skapa nätverk här med svenska i allmänhet? 

 

 Extra frågor om det finns tid kvar. 

 

Har du försökt överföra dina strategier om jobbsökande till dina barn?  


