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ABSTRACT	
 
Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter unga svenskfödda personer med utländsk 

bakgrund har från sitt arbetssökande och inträde på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har 

undersökt den diskriminering som förekommer mot svenskfödda med utländsk bakgrund och 

varför denna grupp specifikt har högre arbetslöshet än majoriteten. I betydligt mindre 

omfattning har studier handlat om de individer som har arbete och deras egna erfarenheter. I 

denna studie har därför fokus legat på individerna. Genom kvalitativ metod och semi-

strukturerade intervjuer med fem informanter framkommer det i studien att informanterna fått 

arbete genom att söka på egen hand eller genom tips från vänner. De upplever att det finns 

faktorer som gör det svårare för dem att få arbete jämfört med personer med svensk bakgrund, 

till exempel upplever de sig har mindre tillgång till kontakter. Ett par av informanterna har 

dock kunnat använda sig av kontakter för att få arbete. Individerna berättar att egenskaper de 

besitter som kan betraktas som svenska egenskaper har hjälpt dem in på arbetsmarknaden. 

Men i vissa fall har också egenskaper relaterade till deras utländska bakgrund varit till hjälp. 

Att utbilda sig och skaffa erfarenhet har hjälpt i vissa fall och det framkommer att både 

självförtroende och uthållighet är viktigt för att få arbete. 

 

Nyckelord: Arbete, arbetslöshet, arbetssökning, svenskfödda med utländsk bakgrund, 

strategier, humankapital, kontakter, kontaktdiskriminering, erfarenhet, upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
 
FÖRORD .............................................................................................................................................. 3 

ABSTRACT ......................................................................................................................................... 4 

1. INLEDNING .................................................................................................................................... 6 

1.1. Bakgrund och problemformulering ........................................................................................... 6 

1.2. Syfte och frågeställningar .......................................................................................................... 8 

1.3. Avgränsningar och definition av centrala begrepp .................................................................... 9 

1.4. Disposition ............................................................................................................................... 12 

2. FORSKNINGSOMRÅDE OCH KUNSKAPSLÄGE ................................................................... 13 

2.1. Tidigare forskning ................................................................................................................... 13 

2.2. Teoretiska perspektiv ............................................................................................................... 14 

3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................... 17 

3.1. Vetenskapsteoretiskt synsätt .................................................................................................... 17 

3.2. Val av metod ............................................................................................................................ 18 

3.3. Urval ........................................................................................................................................ 18 

3.4. Genomförande ......................................................................................................................... 20 

3.5. Bearbetning av data och analysmetod ..................................................................................... 21 

3.6. Reabilitet och validitet ............................................................................................................. 23 

3.7. Etiska ställningstaganden ........................................................................................................ 24 

4. RESULTAT ................................................................................................................................... 26 

4.1. Kort information om informanterna ........................................................................................ 26 

4.2. Vägen till arbete ....................................................................................................................... 26 

4.3. Svenskt humankapital ökar möjligheterna .............................................................................. 28 

4.4. Fördelar med utländsk bakgrund ............................................................................................. 29 

4.5. Ingen direkt diskriminering, men kontakter är skillnaden ....................................................... 30 

4.6. Annat humankapital som påverkar .......................................................................................... 32 

4.7. Självförtroende och uthållighet är humankapital ..................................................................... 33 

5. SLUTDISKUSSION ...................................................................................................................... 35 

5.1. Vägen till arbete och erfarenheter från detta ........................................................................... 35 

5.3. Svårighetsgrad och påverkansfaktorer för att få arbete ........................................................... 35 

5.4. Slutsatser .................................................................................................................................. 36 

5.5. Metodmedvetenhet och frågor för framtida studier ................................................................. 37 

REFERENSLISTA ............................................................................................................................. 38 

BILAGA 1- INTERVJUGUIDE ........................................................................................................ 41 

 



 

6 
 

INLEDNING	
 

1.1.	Bakgrund	och	problemformulering 

Under det senaste decenniet har antalet personer med utländsk bakgrund ökat i Sverige. Enligt 

Statistiska centralbyrån fanns det 1 393 248 personer med utländsk bakgrund år 2003 och år 

2013 rörde det sig om 2 001 190 personer (SCB 1, 2014). Personer med utländsk bakgrund är 

dels de som är utrikesfödda, men hit räknas också personer födda i Sverige med två 

utrikesfödda föräldrar - de som brukar kallas för svenskfödda med utländsk bakgrund 

(Trankvill, 2008). Denna grupp har också blivit större under det senaste årtiondet. År 2003 var 

antalet svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar 315 173 personer, och 2013 rörde det sig 

om 467 697 personer (SCB 1, 2014). 

 

Arbetslösheten för både utrikesfödda och svenskfödda med utländsk bakgrund har länge varit 

högre än bland majoritetsbefolkningen, det vill säga bland personer med svensk bakgrund 

(Öhman, 2000, SOU 2006:60, DS 2006:14, Ds 2007:4). Orsaker till den svaga positionen på 

arbetsmarknaden har ofta varit olika former av etnisk diskriminering (SOU 2006:60, Ds 

2007:4, Öhman, 2000). Det har förekommit att personer med utländsk bakgrund inte blivit 

anställda på grund av sitt namn, sitt utseende, sin svenska eller på grund av synliga religiösa 

symboler (SOU 2006:60). En mindre uppenbar men betydligt vanligare form av etnisk 

diskriminering är dock så kallad kontaktdiskriminering (SOU 2006:60). Många individer i 

samhället får sina arbeten genom kontaktnät, men personer med utländsk bakgrund, det vill 

säga både utrikesfödda och svenskfödda, saknar ofta liknande kontaktnät och har därför 

svårare att få arbete (SOU 2006:60, Öhman, 2000). Svenskfödda med utländsk bakgrund har 

tidigare ofta kallats andra generationens invandrare (Ds 2000:43) och Ekberg (1997) menar 

att ”ett observerat svagt arbetsmarknadsläge för den första generationen har hypotetiskt 

överförts till den andra generationen” (Ekberg, 1997:18). 

 

När det gäller just de svenskfödda med utländsk bakgrund tyder dock den senaste statistiken 

på en positiv förändring. Arbetslösheten har nämligen sjunkit för denna grupp. Under 2008-

2009 var arbetslösheten 7,3 procent bland svenskfödda med utländsk bakgrund vilket innebär 

en hög arbetslöshet om den ställs i relation till den samtida arbetslösheten bland 

majoritetsbefolkningen; endast 4,4 procent av alla svenskfödda med svensk bakgrund var då 

arbetslösa. Några år senare däremot, under 2012-2013, hade arbetslösheten sjunkit till 5,2 
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procent bland svenskfödda med utländsk bakgrund. Samtidigt var 5,0 procent av alla 

svenskfödda med svensk bakgrund arbetslösa (SCB 2, 2014). De svenskfödda med utländsk 

bakgrund tycks alltså i princip ha kommit ikapp de med svensk bakgrund och har nu arbete i 

nästan lika hög omfattning som dem. 

 

Tidigare forskning har när det gäller gruppen svenskfödda med utländsk bakgrund ofta 

fokuserat på de som utsatts för diskriminering och inte fått arbete (Ekman, 1997, Öhman, 

2000, SOU 2006:60). Men som statistiken visar är det ett faktum att de allra flesta har arbete, 

vilket gäller särskilt nu under senare tid, och därför kan det ses som motiverat att i stället 

fokusera på svenskfödda med utländsk bakgrund som har arbete. Bryman (2002) nämner att 

det inom samhällsvetenskaplig forskning är viktigt att informanter i en undersökning är 

representativa för gruppen som helhet, och med tanke på att nära 95 procent av alla 

svenskfödda med utländsk bakgrund har arbete, enligt den senaste statistiken, är de som har 

arbete betydligt mer representativa för gruppen än de som är arbetslösa (SCB 2, 2014, 

Bryman 2002). 

 

Vad gäller tidigare år så tycks det inte ha varit hela gruppen svenskfödda med utländsk 

bakgrund som hade det svårt på arbetsmarknaden. Forskning visar att det var yngre individer 

med utomeuropeisk bakgrund, särskilt de med bakgrund i Afrika, Mellanöstern och 

Latinamerika som var arbetslösa i relativt hög grad eller mötte diskriminering 

(Integrationsverket, 2005d, Hammarén, 2014, Ekberg, 1997, Taziran & Tezic, 2009). Däremot 

klarade sig äldre svenskfödda med utländsk bakgrund, de som är födda före 1970, i princip 

lika bra som majoritetsbefolkningen, även då (Ekberg, 1997, Ds 2007:4).  

 

Utifrån ovanstående information kan en rimlig slutsats vara följande: de som nu under de 

senaste åren förändrat sin position och lyckats få arbete är framför allt de yngre individerna 

med utomeuropeisk bakgrund. Detta eftersom övriga i gruppen svenskfödda med utländsk 

bakgrund generellt hade arbete redan tidigare och troligen fortfarande befinner sig i samma 

starka position, med tanke på den senaste statistiken. Det har uppenbarligen hänt någonting 

bland de unga svenskfödda med utomeuropeisk bakgrund de senaste åren och med detta i 

åtanke är en studie som handlar om dessa individer motiverad. Det bör undersökas hur 

arbetande individer har fått arbete. 

 

Diskriminering förekommer, som tidigare forskning visat, men att inte lyfta fram de individer 

som har arbete utan endast de som hindras av diskriminering innebär att en felaktig bild av 



 

8 
 

gruppen sprids. Det kan ses som problematiskt att tidigare forskning ger en ensidig och icke-

representativ bild av gruppen svenskfödda med utländsk bakgrund. Särskilt nu när situationen 

förbättrats. I stället för att gruppen svenskfödda med utländsk bakgrund ständigt ska ses som 

en problemdrabbad grupp som behöver hjälp bör deras erfarenheter och kunskaper tillvaratas 

så att andra kan ta hjälp av dem. Kamali (2012) menar att socialarbetare bör fokusera på att 

lyfta fram individers egna uppfattningar och inte förutsätta att klienter upplever sig vara 

diskriminerade. Att socialarbetare ofta betraktar individer från vissa grupper som 

diskriminerade kan bero på att socialarbetares identiteter har formats av dominerande 

världsuppfattningar. Men i stället för att socialarbetaren låter sig domineras av sådana 

världsuppfattningar och beter sig auktoritärt gentemot sin klient bör socialarbetaren betrakta 

klienten som lärare och sig själv som student. Klienten får därmed framföra sin egen 

berättelse utifrån egna erfarenheter utan att socialarbetaren betraktar klienten som förtryckt 

(Kamali, 2012). 

 

Det är alltså på tiden att de svenskfödda med utländsk bakgrunds egna erfarenheter lyfts fram. 

De bör själva få berätta hur det gick till då de sökte arbete, hur lätt eller svårt det var och hur 

lång tid det tog. Om det är så att unga svenskfödda med bakgrund utanför Europa haft det 

svårt tidigare, vilket statistiken och tidigare forskning tyder på - hur har de individer som har 

arbete burit sig åt för att bryta detta mönster under de senaste åren? Vilka nyvunna 

erfarenheter har de och vilka strategier har de tagit till för att få arbete? Dessa erfarenheter 

kan möjligen komma till nytta i framtiden. Att situationen blivit bättre är inget hinder för att 

den kan bli ännu bättre. Erfarenheterna kan hjälpa andra människor, oavsett vilken grupp de 

anses tillhöra. Exempelvis kan de individer i gruppen svenskfödda med utländsk bakgrund 

som ännu inte fått arbete bli hjälpta av dessa erfarenheter. Det är möjligt att också 

utrikesfödda, bland vilka arbetslösheten fortfarande är hela 10,5 procent enligt den senaste 

statistiken, kan bli hjälpta av deras erfarenheter (SCB 2, 2014). 

 

Med detta som bakgrund kommer följande syfte och frågeställningar undersökas. 

 

1.2.	Syfte	och	frågeställningar	

Syftet är att undersöka vad arbetande unga svenskfödda med utländsk bakgrund har för 

erfarenheter relaterade till sitt arbetssökande och inträde på arbetsmarknaden.  

 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar undersökas och besvaras: 
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1. Hur har det gått till då dessa svenskfödda personer med utländsk bakgrund fått arbete 

och vilka erfarenheter har de från sitt arbetssökande? 

2. Hur lätt eller svårt tycker personerna det var att få arbete och vilka faktorer försvårade 

respektive underlättade vid de tillfällen då de sökte arbete? 

 

1.3.	Avgränsningar	och	definition	av	centrala	begrepp	

I det övergripande begreppet Personer med utländsk bakgrund innefattas personer som är 

födda utomlands och personer som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Det är 

den definition som Statistiska centralbyrån använder (Trankvill, 2008). Därför används 

samma definition i denna studie. Personer med utländsk bakgrund är med andra ord en 

sammanslagning av det som tidigare ofta kallats invandrare respektive 

andragenerationsinvandrare, begrepp som nu anses föråldrade (Ds 2000:43).  

 

Fokus i studien ligger på de som innefattas under begreppet svenskfödda med utländsk 

bakgrund (tidigare andragenerationsinvandrare alternativt andra generationens invandrare 

(ibid)). Med detta begrepp menas personer som är födda i Sverige med två utrikesfödda 

föräldrar (Trankvill, 2008). I vissa sammanhang definieras begreppet som att endast en 

förälder, i stället för två, behöver vara utrikesfödd (Ds 2000:43). Men för att avgränsa och 

lättare finna statistik utelämnas denna definition i studien. All statistik och övrig information 

som framkommer för svenskfödda med utländsk bakgrund gäller alltså de som har två 

utrikesfödda föräldrar.  

 

De informanter som deltar i denna studie har sökts upp i en begränsad del av landet vilket 

inneburit att det varit svårt att finna ett tillräckligt antal unga individer med utomeuropeisk 

bakgrund som passar in i definitionen och varit villiga att ställa upp. Det har resulterat i att en 

av informanterna inte är född i Sverige utan kom hit med sina föräldrar då han var barn. Mer 

om detta i kapitel 3, under urval. Värt att betona är dock att fokus i denna studie lika gärna 

kan ligga på unga personer med utomeuropeisk bakgrund som flyttat till Sverige med sin 

familj då de var barn. Som det beskrivs i Ds 2000:43 så innefattade det äldre begreppet för 

svenskfödda med utländsk bakgrund – andragenerationsinvandrare – också individer som 

flyttat till Sverige innan skolåldern. Dessa har växt upp i det svenska samhället och har därför 

inte samma erfarenheter av ursprungslandet som de flesta utrikesfödda. Deras erfarenheter 

kan snarare antas ligga närmare de svenskföddas (ibid). 
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Utrikesfödda är de personer som är födda i ett annat land och som sedan bosatt sig i Sverige 

(SOU 2006:60). I denna studie nämns vid några tillfällen också svenskfödda med svensk 

bakgrund, och då åsyftas personer som är födda i Sverige och som har två inrikesfödda 

föräldrar, det vill säga majoritetsbefolkningen i Sverige (SCB 1, 2014). Begreppen 

majoritetsbefolkningen och svenskfödda med svensk bakgrund används synonymt i studien. 

 

Det kan ses som problematiskt att dela upp Sveriges befolkning i kategorier enligt 

ovanstående. Med tanke på att svenskfödda med utländsk bakgrund är födda i Sverige är de ju 

de facto svenskar. Men i denna studie är en uppdelning relevant av följande anledning. 

Eftersom de svenskfödda med utländsk bakgrund tidigare särskiljts från 

majoritetsbefolkningen och behandlats annorlunda än dem både på arbetsmarknaden och i 

tidigare forskning (Ekberg, 1997, Öhman, 2000) är det relevant att följa upp hur det går för 

denna grupp i dag, något som inte är möjligt om gränserna suddas ut i denna studie. 

Informanterna själva gör ofta under intervjuerna också en uppdelning och jämförelse mellan 

sig själva och de som de kallar ”svenskar” eller liknande, och då syftar de på de svenskfödda 

med svensk bakgrund. 

 

Etnisk diskriminering är när en person diskrimineras för att denne inte anses tillhöra 

majoritetsbefolkningen i ett samhälle. Det innebär alltså en särbehandling baserad på 

nationalitet, religion eller hudfärg (SOU 2006:60). Inom etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden innefattas dels direkt diskriminering; det vill säga etnisk diskriminering som 

sker öppet, baserat på rasistiska föreställningar (ibid). Dels innefattar det 

kontaktdiskriminering, som är den typ av diskriminering som är mest relevant i denna studie. 

Många får arbete via kontakter och information, kunskap om lediga arbeten och kontakter till 

nyckelpersoner och referenspersoner sprids i etniskt homogena nätverk bestående av familjer, 

släktband, vänner och bekanta. En individ som har obefintlig eller begränsad tillgång till 

sociala kontaktnät har i regel svårare att få arbete, och kan därför sägas vara utsatt för 

kontaktdiskriminering. Utan tillgång till sociala kontakter faller betydelsen av andra 

egenskaper och därmed är arbetsmarknaden i praktiken inte rättvis och enbart meritbaserad. 

Personer med utländsk bakgrund saknar ofta tillgång till de inflytelserika nätverken. Detta 

skapar en indirekt, ganska osynlig och dessutom laglig form av etnisk diskriminering. Ingen 

väljs direkt bort på grund av etniska föreställningar men följderna blir desamma som om så 

varit fallet. Personer med utländsk bakgrund kan däremot försöka bli en del av ett socialt 

nätverk med majoritetsbefolkningen eller i stället ingå i ett socialt nätverk med andra personer 

med utländsk bakgrund som också kan leda till arbete, men då ofta inte lika högt ansedda 
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tjänster (SOU 2006:60). 

 

Definitionen av arbetslöshet är i denna studie likställd med Statistiska centralbyråns 

definition. En arbetslös person är därmed en person som är utan arbete, kan ta ett arbete och 

som aktivt sökt arbete eller väntar på ett arbete som börjar inom tre månader (SCB 3, 2014).  

 

Studiens fokus riktar sig mot erfarenheter i relation till introduktionen på arbetsmarknaden 

och de tillfällen då personerna sökt arbete. Eftersom samtliga personer nu har arbete är det 

självklart att deras arbetssökande fungerat framgångsrikt, oavsett om det i vissa fall krävdes 

en längre tid av arbetssökande, och i studien ingår intentionen är att lyfta fram dessa 

framgångsrika metoder för arbetssökande. Värt att förtydliga är att studien både handlar om 

erfarenheter i relation till hur de fick sina första arbeten men också erfarenheter i relation till 

hur de fått senare arbeten. Författaren anser att viktiga erfarenheter relevanta för studiens 

syfte kan finnas både när det gäller individernas första introduktion på arbetsmarknaden såväl 

som senare introduktioner. Någonting som utelämnas för att studien inte ska bli för bred är 

dock erfarenheter som personerna har från arbetet på arbetsplatserna, det vill säga sådant som 

rör arbetsmiljön, positionen, situationen eller liknande efter att de väl fått sina arbeten. Dessa 

erfarenheter är inte relevanta för just denna studies syfte och studien måste där avgränsas för 

att inte bli för omfattande. Av avgränsningsskäl kommer också tidigare forskning som bara 

handlar om äldre personer, om personer med europeisk bakgrund eller om situationer på 

själva arbetsplatsen att utelämnas. 

 

En annan avgränsning rör informanternas klasstillhörighet. Klasstillhörighet har visserligen  

sannolikt betydelse för hur arbetssituationen ser ut för de olika informanterna. Till exempel 

menar Tasiran och Tezic (2009) att föräldrarnas utbildningsnivå, sysselsättning och familjens 

ekonomiska och sociala situation påverkar arbetssituationen för individen (ibid). 

Klasstillhörighet är däremot någonting som utelämnats i denna studie eftersom informanterna 

inte självmant valt att nämna någonting som kan kopplas till detta under intervjuerna. 

Författaren har valt att själv inte ta upp ämnet om inte informanterna skulle ha tagit initiativ 

till det först, av följande två anledningar: utifrån tidigare forskning har författaren dragit 

slutsatsen att detta ofta upplevs som ett känsligt ämne, och i enighet med denna studies syfte 

och metod värdesätts informanternas egna berättelser som inte styrts mer än nödvändigt av 

författaren. Därmed ses ett utelämnande av klasstillhörigheten som en motiverad avgränsning 

i studien. 
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1.4.	Disposition	

I första kapitlet presenterades bakgrund och problemformulering, syfte och frågeställningar 

samt avgränsningar och centrala definitioner av begrepp. Det visas att tidigare forskning ofta 

har fokuserat på diskriminering när det gäller personer med utländsk bakgrund. Desto mer 

sällan forskas det om vilka erfarenheter personerna själva har och hur de burit sig åt för att få 

arbete. Syftet med denna uppsats är därför att ta reda på detta. I andra kapitlet redogörs för 

tidigare forskning som fokuserat på arbetsmarknadssituationen för svenskfödda personer med 

utländsk bakgrund. En redogörelse för den teori som kommer att tillämpas i studien 

presenteras också. I tredje kapitlet redovisas metod och tillvägagångssätt. Studiens 

vetenskapsteoretiska synsätt behandlas, likaså val av metod, genomförandet och hur den 

insamlade empirin har analyserats.  Därefter diskuteras studiens relevans och hur studien har 

uppnått reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med etiska ställningstaganden. I fjärde 

kapitlet redovisas denna studies empiri. Intervjupersonerna citeras och tolkningar görs i 

relation till teorin och tidigare forskning. I femte kapitlet presenteras en slutdiskussion som 

svarar på studiens syfte och frågeställningar samt metodens för- och nackdelar och till sist ger 

förslag på fortsatt forskning. 
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2.	FORSKNINGSOMRÅDE	OCH	KUNSKAPSLÄGE	
 

2.1.	Tidigare	forskning	

I tidigare forskning om introduktionen på arbetsmarknaden för svenskfödda med utländsk 

bakgrund, eller motsvarande grupper i andra länder, görs ofta jämförelser med 

majoritetsbefolkningen. Det finns stöd för att svenskfödda med utländsk bakgrund möter 

diskriminering och har en sämre position på arbetsmarknaden än majoritetsbefolkningen. 

Särskilt svårt är det för de med bakgrund utanför Europa eller i södra Europa. 

 

Ekberg & Hammarstedt (2004) har exempelvis jämfört i vilken omfattning olika grupper i 

samhället tar del av den sociala välfärden. De fann att svenskfödda med utländsk bakgrund 

vars föräldrar har kommit till Sverige ifrån västeuropeiska länder lever av den sociala 

välfärden i väldigt låg grad. De får till och med mindre hjälp av systemet än svenskfödda med 

svensk bakgrund. När det gäller de med föräldrar från södra Europa eller från andra 

världsdelar ser det annorlunda ut. De får bidrag i mycket högre grad än de med svensk eller 

västeuropeisk bakgrund. Författarna drar slutsatsen att detta är sammankopplat med att 

svenskfödda med bakgrund i södra Europa eller utanför Europa i högre grad än andra står 

utanför arbetsmarknaden (Ekberg & Hammarstedt, 2004).  

 

Även Ekberg & Rooth (2003) ger samma bild av hur situationen ser ut. De nämner också att 

det ofta är enklare för svenskfödda med bakgrund utanför Europa om en av föräldrarna är 

född i Sverige (Ekberg & Rooth, 2003). Tasiran & Tezic (2014) kommer även de fram till att 

det är svårare att hitta arbete för svenskfödda med utländsk bakgrund än personer med svensk 

bakgrund och drar slutsatserna att detta kan bero på sociala och ekonomiska resurser som 

överförs av föräldrarna i kombination med diskriminering.  

 

Dustmann & Theodoropoulos (2006) gör en jämförelse i Storbritannien mellan britter med 

brittisk bakgrund, brittiskfödda med utländsk bakgrund och utrikesfödda. De jämför dessa 

grupper när det gäller högre utbildning och sysselsättning och kommer fram till att de som är 

födda i Storbritannien men har utländsk bakgrund är de som har den genomsnittligt högsta 

utbildningen av grupperna. Trots detta har de högre arbetslöshet än britter med brittisk 

bakgrund, som generellt sätt har lägre utbildning (Dustmann  & Theodoropoulos, 2006). 
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Yan, Lauer & Sherman (2012) visar också i sin studie att unga personer med utländsk 

bakgrund som har annat etniskt ursprung än den dominanta gruppen i ett samhälle möter 

större svårigheter på arbetsmarknaden, än den dominanta gruppen. De menar också att det blir 

ännu svårare att både tillhöra en etnisk minoritet och en familj som invandrat, än att bara  

tillhöra en av dessa. Vidare kommer de fram till att unga arbetssökande med utländsk 

bakgrund inte använder sociala kontakter i särskilt hög grad när de söker arbete. I stället går 

de via mer formella vägar för att försöka få arbete (Yan, Lauer & Sherman, 2012). 

 

Hammarén (2014) har skrivit den studie som innehållsmässigt tycks ligga närmast denna 

studie. Hammaréns studie fokuserar i likhet med den här studien på strategier som unga 

svenskfödda med utländsk bakgrund tar till för att undvika arbetslöshet i stället för att i likhet 

med de flesta studier fokusera på svenskfödda med utländsk bakgrund som har en utsatt 

situation på arbetsmarknaden. Hammaréns studie och den här studien berör delvis samma 

ämne, men Hammarén koncentrerar sig i princip endast på hur personerna själva ökar sina 

chanser att få arbete och inte lika mycket på hur det gått till när de fått arbete, erfarenheter 

eller faktorer som kan försvåra för personerna på arbetsmarknaden. Några av hans 

informanter försöker konstruera en ”svensk” identitet och samtidigt distansera sig från sin 

utländska bakgrund för att öka sina chanser att få arbete. Andra försöker anpassa sig på andra 

sätt eller fokusera på att välja rätt utbildning (Hammarén, 2014). 

 

Nekby, Vilhelmsson & Ozcan (2008) fokuserar inte på svenskfödda med utländsk bakgrund 

utan på utrikesfödda, men kommer fram till någonting som mycket väl kan vara relevant när 

det gäller svenskfödda med utländsk bakgrund också. De skriver att det ofta är ”svenskt 

kapital” i form av det svenska språket och svensk utbildning som styr hur väl utrikesfödda 

lyckas på arbetsmarknaden. Vidare visar de att det inte alltid hjälper att utrikesfödda lär sig 

det svenska språket väl eller skaffar sig svensk utbildning. De hamnar ändå i en svårare 

situation än de med svensk bakgrund. Skillnader mellan utrikesfödda och personer med 

svensk bakgrund kunde däremot bara hittas när det gäller de med endast gymnasieutbildning. 

För de som också hade universitetsutbildning kunde inte några skillnader hittas vad gäller 

sysselsättning eller inkomst mellan utrikesfödda och personer med svensk bakgrund (Nekby, 

Vilhelmsson & Ozcan, 2008).	

2.2.	Teoretiska	perspektiv	

För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna och knyta ihop informanternas 

erfarenheter när det gäller att komma in på arbetsmarknaden kommer teorin om humankapital 
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att tillämpas (Sjögren & Zenou, 2007). 

Teorin om humankapital utvecklades av bland andra Theodore W. Schultz (1961), Gary S. 

Becker (1962) och Jacob Mincer (1974)  under 1950- 1960- och 1970-talet (Sjögren & Zenou, 

2007). I Integrationsverkets rapport Vad förklarar invandrares integration på 

arbetsmarknaden ges en sammanfattning av teorin med hänvisning till dessa tre verk (Sjögren 

& Zenou, 2007). Enligt teorin är det individers produktiva egenskaper, så kallat humankapital, 

som styr huruvida han eller hon får arbete och vilka förutsättningar personen har på 

arbetsmarknaden. Dessa egenskaper är framförallt beroende av uppväxtmiljö och sådant som 

individen lärt sig eller införskaffat under livets gång, men i viss mån handlar det också om 

medfödda och ärftliga faktorer (ibid).  De produktiva egenskaperna som kan fungera som 

humankapital är bland sådant som kunskaper, färdigheter, tillgång till information och sociala 

nätverk, värderingar, beteenden, språk och religion (ibid). De inlärda egenskaperna kommer 

både från sådant som föräldrarna överfört till sina barn genom uppfostring, men individer kan 

också själva förvärva humankapital genom att utbilda sig, arbeta eller lära sig saker på 

fritiden, försöka skaffa sociala kontakter och liknande. Vilket humankapital individen har är 

också ett resultat av den sociala omgivningen. Normer i en grupp eller ett samhälle styr i viss 

mån hur individer bör bete sig för att tillhöra gruppen eller samhället vilket påverkar 

individens klädstil, uppförande, syn på kriminalitet, syn på huruvida utbildning är någonting 

önskvärt och lönsamt, hur viktigt det är att ha ett arbete, och mycket annat (ibid). Sociala 

nätverk kan som sagt beskrivas som ett humankapital. Många människor i Sverige får sina 

arbeten via kontakter och en individ som saknar ett socialt kontaktnät kan sägas vara utsatt för 

kontaktdiskriminering (SOU 2006:60). Kontaktdiskriminering innebär att en individ som 

saknar tillgång till de sociala nätverken har svårt att utnyttja något av sina andra humankapital 

också (Sjögren & Zenou, 2007, SOU 2006:60). Många av de informanter som bidragit med 

information till denna studie nämner kontakter i olika sammanhang. 

 

Vilka typer av humankapital som värderas behöver inte vara samma i alla samhällen. Vissa 

egenskaper som kan räknas som önskvärda i ett samhälle är inte lika önskade någon 

annanstans. Personer som kommit till ett nytt land tar med sig humankapital från sitt hemland 

och investerar sedan också i olika hög grad i nytt humankapital i det nya samhället, på olika 

sätt. Detta ”blandade” humankapital överförs sedan till deras barn som föds i Sverige. För 

dessa barn är miljöfaktorer i uppväxtsamhället, skolan, sociala kontakter och annat därutöver 

viktiga för integrationen i det svenska samhället och möjligheterna att sedan få arbete. Enligt 

teorin är alltså individen till viss del ansvarig för sitt humankapital och således för sina 
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möjligheter att få arbete, medan omgivningen också har ett ansvar (ibid). 

 

Teorin om humankapital är användbar när det gäller studiens båda forskningsfrågor och inte 

minst när det gäller frågan Hur lätt eller svårt tycker personerna det var att få arbete och 

vilka faktorer försvårade respektive underlättade vid de tillfällen då de sökte arbete? 

Faktorerna kommer i resultatdelen att benämnas som humankapital när det gäller de 

underlättande faktorerna respektive saknad av humankapital när det gäller de försvårande 

faktorerna. Detta för att knyta ihop studien på ett konkret sätt. De delar i teorin om 

humankapital som är relevanta för denna studie rör framförallt som sagt inlärda eller 

förvärvade egenskaper. Närmare bestämt handlar det om sådant som tillgång till sociala 

nätverk och språk. Sådant som har med religion och klädstil att göra nämns bara ytligt då det 

inte är någonting som det talades mycket om under intervjuerna. Beteende eller attityder till 

olika saker är inte någonting som ligger i fokus i denna studie, av samma anledning. De 

ärftliga faktorerna är  relevanta i fallet då en informant talar om utseende som betydelsefullt i 

anslutning till sitt jobbsökande. Det är värt att betona att författaren inte är ute efter att ta reda 

på hur eller varifrån individernas humankapital har lärts in utan fokus ligger på vilka typer av 

humankapital, som individerna har eller inte har, som är värdefulla på arbetsmarknaden. 
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3.	METOD	OCH	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	
 

3.1.	Vetenskapsteoretiskt	synsätt	

Hermeneutik är ett vetenskapsteoretiskt synsätt som fått stort inflytande inom humanistisk 

vetenskap, där tolkning har stor betydelse. Enligt synsättet skapas och förstås mening i ett 

sammanhang och alla fenomen som studeras är beroende av en helhet. Det betonas också att 

all förståelse och alla tolkningar kommer till genom en viss betraktares referensram eller 

förutfattade meningar (Widerberg, 2002). 

 

Denna studies forskningsfält präglas av författarens förståelse av att svenskfödda med 

utländsk bakgrund har en svagare position på arbetsmarknaden än majoritetsbefolkningen, 

men också att detta faktum är överrepresenterat i forskningen, vilket beskrevs i 

problemformuleringen. Intentionen i denna studie har varit att genomföra oberoende 

intervjuer och lyfta fram informanternas egna erfarenheter utan ett förhastat antagande om att 

diskriminering eller svårigheter med att ta sig in på arbetsmarknaden förekommer i deras fall. 

Men författarens förförståelse kring detta kan ha påverkat studien till viss grad. Om någon 

annan hade genomfört studien hade den med stor sannolikhet sett annorlunda ut. 

”Studieobjekten” i undersökningen är dessutom mänskliga och har egna åsikter, upplevelser 

och erfarenheter av att ta sig in på arbetsmarknaden. Intervjuarens förståelse kan också vara 

annorlunda jämfört med informanternas förståelse av sin egen situation. Även om 

subjektivitet är en risk kan det begränsas i så hög grad som möjligt, genom att ställa tydliga 

och konkreta frågor under intervjuerna, vilket har gjorts i denna studie. Med anledning av att 

det finns olika tolkningsmöjligheter har detta ämne varit mer lämpat för ett hermeneutiskt 

vetenskapligt synsätt som lyfter fram en viss tolkning och mindre lämpat för ett positivistiskt 

synsätt som söker en allmängiltig sanning genom empiri (Bryman, 2002, Widerberg, 2002).	

	

Teorin om humankapital är kombinerbar med det hermeneutiska synsättet eftersom teorin kan 

innefatta många olika ”ingredienser”. Exakt vad som är humankapital är olika från situation 

till situation och beror på sammanhang. Det beror på vilka egenskaper som tolkas som 

positiva i en viss kontext (Sjögren & Zenou, 2007). De egenskaper som tolkas som positiva är 

det som kallas för humankapital. Både det hermeneutiska synsättet och teorin om 

humankapital är alltså beroende av att förstås i ett sammanhang. Det handlar om tolkning, och 

inte någonting som är fast, ständigt gällande eller definierbart i sig själv. Humankapitalet är i 

enighet med detta synsätt beroende av en helhet. En typ av humankapital är ingenting i sig 

själv, utan beroende av människorna, sammanhangen och de andra typerna av humankapital 
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samtidigt. Det är individens samlade humankapital som är betydelsefullt när denne söker 

arbete.	

3.2.	Val	av	metod	

Det hermeneutiska synsättet har lett in på en kvalitativ metod. Denna metod kommer att 

användas i undersökningen eftersom forskningsstrategin är induktiv och tolkande, vilket 

bättre passar undersökningens ändamål. Bryman (2002) menar att kvalitativ metod ger stor 

möjlighet till djupare förståelse inom ett smalare ämne (Bryman, 2002). Inom kvalitativ 

metodstrategi ligger fokus på varje enskild individ och deras egna upplevelser och 

erfarenheter knutna till deras levnadssituation (Holme & Solvang, 1997). Eftersom målet har 

varit att uppnå förståelse för vad individerna själva har för erfarenheter och hur de ser på sina 

möjligheter på arbetsmarknaden är inte kvantitativa metoder rätt väg att gå, eftersom dessa 

metoder ger en omfattande men ytlig bild (Bryman, 2002). 

 

Bryman (2002) skriver att det i en kvalitativ intervju är bra att låta intervjun röra sig inom 

olika områden eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen själv upplever vara 

relevant. Detta råd har följts i denna studie. En nackdel med kvalitativ metod är att forskaren 

inte får samma överblick som med kvantitativ metod. Bryman beskriver också en annan 

nackdel med kvalitativ metod, nämligen att författaren ofta påbörjar arbetet med ett öppet 

förhållningssätt och sedan smalnar av undersökningen i allt högre grad utan att direkt förklara 

varför. I denna studie har intentionen varit att redovisa och motivera alla val  i så hög grad 

som möjligt för att den nackdelen ska undvikas (Bryman, 2002). 

 

Teorin om humankapital går ihop med den kvalitativa metoden av samma anledning som den 

går ihop med det hermeneutiska synsättet. Begreppet humankapital är öppet för att fyllas på 

med nya betydelser (Sjögren & Zenou, 2007). Med kvalitativ metod nås individernas egna 

erfarenheter och vad som enligt individernas egna erfarenheter varit relevant när det gäller 

deras inträde på arbetsmarknaden, det vill säga vad som varit underlättande eller försvårande, 

kan kopplas till teorin om humankapital. 

3.3.	Urval	

Sökningen av informanter begränsades till Jämtlands län på grund av tids- och resursbrist men 

också för att många svenskfödda personer med två utrikesfödda föräldrar bor där enligt 

Statistiska centralbyrån (SCB 1, 2014) och därför ansågs det möjligt att finna ett tillräckligt 

stort antal som var villiga att ställa upp som informanter. Fem intervjuer med fem personer 
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har genomförts inför denna studie. Individerna uppfyller kvalifikationerna som gäller för 

studiens syfte och avgränsningar. Det innebär att personerna är unga, närmare bestämt mellan 

20-23 år. Att de är så unga innebär att de har relativt färska minnen av sina första 

introduktioner på arbetsmarknaden och att deras erfarenheter ännu är relevanta. De är födda 

eller uppvuxna i Sverige sedan de var barn och båda deras föräldrar har flyttat från länder 

utanför Europa. Detta är något som motiveras av den kvalitativa analysmetoden. Alltså att 

informanter ska ha överensstämmande egenskaper med studiens ämnesområde (Bryman, 

2002). Nästan 95 procent av alla svenskfödda med utländsk bakgrund har arbete enligt den 

senaste statistiken (SCB 2, 2014). Det innebär avrundat att alla fem informanter ska ha arbete 

för att vara representativa för den grupp som studeras, vilket också anses viktigt i kvalitativ 

forskning (Bryman, 2002). För unga personer vars föräldrar inflyttat från områden utanför 

Europa har det länge varit svårare att komma in på arbetsmarknaden (Taziran & Tezic, 2009, 

Hammarén, 2014). De som har intervjuats är därför också unga och har utomeuropeisk 

bakgrund. De som har fått arbete i denna gruppen anses ha viktiga erfarenheter att dela med 

sig av till andra, vilket motiverar att denna målgrupp är intressant att intervjua. 

 

Äldre individer, med en ålder över 23 år, har valts bort för att smalna av och specificera 

urvalet av informanter. Deras erfarenheter är inte lika relevanta för att möta studiens syfte. 

Även svenskfödda med bakgrund i europeiska länder har valts bort av samma anledning. 

Arbetslösa individer har förutom av ovanstående anledningar valts bort eftersom denna studie 

syftar till att lyfta fram erfarenheter från personer som fått arbete. 

 

Författaren är medveten om att könsfördelningen i denna studie är ojämn. Fyra av 

informanterna är kvinnor och en är man. Alla fyra kvinnor är födda i Sverige. Att det trots allt 

blev relativt svårt att hitta informanter resulterade, som nämnts tidigare, i att den manliga 

informanten inte är född i Sverige. Han är född i Storbritannien av ugandiska föräldrar men 

flyttade med sina föräldrar till Sverige som barn och började skolan i Sverige. Detta ses dock 

inte som särskilt problematiskt med tanke på att han under större delen av sin uppväxt levt i 

Sverige. 

 

Alla informanter har två föräldrar som är födda utanför Europa. Samtliga föräldrar kommer 

från afrikanska länder, närmare bestämt, Eritrea, Demokratiska republiken Kongo, Somalia 

och Uganda. Att alla informanter har bakgrund i Afrika kan också ses som problematiskt men 

man bör då ha i åtanke att Afrika är en hel kontinent och de olika länderna som finns 

representerade är väldigt olika varandra när det kommer till religion, kultur, samhällssituation 
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och så vidare. Att alla har bakgrund i Afrika kan med andra ord inte sägas innebära  att det 

finns någon sorts homogenitet när det gäller informanternas bakgrunder. Deras födelse- och 

uppväxtorter varierar också och de har erfarenhet av arbete i olika delar av Sverige. En person 

är född i Borås och uppvuxen i Örebro. Hon fick sitt första arbete i Örebro. En person är född 

och uppvuxen i Göteborg och fick också sitt första arbete där. En annan är född och uppväxt i 

Östersund där hon fick sitt första arbete. En är född och uppväxt i Stockholm och fick också 

sitt första arbete i Stockholm. Slutligen är som sagt en person född i Storbritannien. Han är 

uppväxt i Göteborg där han fick sitt första arbete. Samtliga informanter har fått nya arbeten 

efter sina första arbeten. Flera av informanterna har nu påbörjat utbildningar, men de hade inte 

gjort det när de fick sina första arbeten. Författaren är medveten om att de intervjuade 

informanterna inte kan representera alla svenskfödda med utländsk bakgrund, och syftet med 

denna studie är inte heller att generalisera och dra kvantitativa slutsatser om gruppen som 

helhet. Det handlar i stället om att lyfta fram enskilda individers erfarenheter genom 

kvalitativa intervjuer för att i detalj beskriva specifika erfarenheter. 

3.4.	Genomförande		

För att komma i kontakt med informanterna har ett så kallat snöbollsurval eller kedjeurval 

använts, det vill säga att författaren först på egen hand tog kontakt med två personer och via 

dessa sedan fick kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2002). Denna urvalsstrategi 

gjorde det lättare för författaren att komma i kontakt med ett litet antal människor som alla 

varit relevanta för undersökningens ämnesområde. Kontakt med de första två informanterna  

togs via en bekant gemensam för författaren och de två informanterna. Författaren kunde 

sedan ta kontakt med övriga informanter via telefon, Facebook eller direkt möte ansikte mot 

ansikte. Vid mötet med informanterna informerades de muntligt om vad studien skulle handla 

om och om deras roll i studien. De fick även information om att fingerade namn skulle 

användas i stället för deras riktiga namn och att intervjuerna skulle spelas in, endast för 

studiens skull och för att författaren inte skulle missa någonting viktigt från intervjuerna. Ett 

informationsbrev skickades också ut till informanternas mejladresser. En nackdel med 

snöbollsurval är att det är osannolikt att de informanter man får kontakt med är helt och hållet 

representativa för gruppen som helhet. Snöbollsurval är däremot särskilt lämpat och anpassat 

för kvalitativ forskning, och inom kvalitativ forskning är extern validitet och möjlighet till 

generalisering inte fullt lika viktigt som inom kvantitativ forskning. Därför bedöms 

snöbollsurval vara relevant och fungerande i denna kvalitativa studie (Bryman, 2002). 

 

När intervjuerna genomfördes med informanterna fick de själva välja var exakt de ville bli 
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intervjuade, för att de skulle känna sig bekväma. Det ledde till att några intervjuer 

genomfördes på allmän plats och några i informanternas hem. Längden på intervjuerna 

anpassades en aning efter informanternas önskemål men en riktlinje var cirka 30 minuter. Den 

kortaste intervjun varade i drygt 25 minuter och den längsta i drygt 40 minuter. Semi-

strukturerade intervjuer användes med öppna och allmänna frågor, vilket möjliggjorde att 

frågor kunde ställas i valfri ordningsföljd och att informanterna kunde reflektera och svara 

fritt med egna ord. Samtidigt gav det författaren utrymme för förtydliganden och följdfrågor 

(Bryman, 2002, Kvale & Brinkmann, 2009). En nackdel med semi-strukturerade intervjuer är 

att den som intervjuar ibland kan halka in på en strukturerad intervju med öppna frågor 

istället. Författaren har därför följt gällande råd och ställt öppna frågor, försökt vara flexibel 

och ständigt redo att hoppa mellan olika frågor och vid vissa tillfällen ställt följdfrågor så att 

intervjuerna inte fastnat i att följa intervjuguiden helt och hållet (Bryman, 2002). 

 

Relevanta frågor ställdes för att kunna besvara studiens frågeställningar. Teman i 

intervjuguiden som användes behandlade områden som ”vägen till arbete”, ”personlig 

upplevelse” och ”påverkande faktorer”. Informanterna fick berätta om hur de fått de olika 

arbeten de haft, detaljer kring arbetssökandet, vilka erfarenheter de har från de tillfällen när de 

sökt och fått arbete, hur de blivit bemötta och vilka faktorer som de tror hjälpte respektive 

försvårade för dem vid arbetssökningstillfällena. Efter intervjuerna har de muntliga samtalen 

transkriberats till skriftlig form för att kunna användas i studiens resultatdel. I resultatdelen 

har empirin kopplats till tidigare forskning och teorier som kan komplettera och ge en 

tydligare bild av det som sagts under intervjuerna. 

 

Forskningsdesignen är utformad som en fallstudie. Det innebär att fokus har begränsats till 

några få fall, det vill säga fem svenskfödda med utländsk bakgrund och deras upplevelser från 

de situationer då de fått sina arbeten. Detta kan ha sina nackdelar för den som vill få en 

uppfattning om vad som gäller gruppen svenskfödda med utländsk bakgrund generellt. Men å 

andra sidan nås i denna studie djupgående kunskaper om de enstaka fall som studeras. 

Informanternas egna livsberättelser ligger i fokus och studieobjekten, eller personerna och 

deras berättelser om sina erfarenheter, är oskiljaktiga från sin kontext, något som eftersträvar 

ett vidgat helhetsperspektiv (Bryman, 2002). 

3.5.	Bearbetning	av	data	och	analysmetod	

För att på bästa sätt kunna bearbeta och analysera intervjumaterialet, har narrativ analysmetod 

använts. Enligt Johansson (2005) används denna metod för muntliga och skriftliga berättelser 
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och den går ut på att urskilja specifika handlingar, händelser och avgränsade delar ur 

informanternas livsberättelser, det vill säga ur de transkriberade intervjuerna (ibid). För denna 

studie innebär det att intervjuerna har organiserats utifrån studiens frågeställningar och teori. I 

praktiken har transkriberingarna lästs igenom ett flertal gånger. Delar ur intervjuerna som 

varit relevanta för studiens frågeställningar och teori har strukits under med penna. De 

understrukna delarna har sedan lyfts ut och sorterats in i kategorier. Det rör sig dels om två 

kategorier relevanta för studiens två frågeställningar. Sådant som ger svar på frågan ”hur har 

det gått till då dessa svenskfödda personer med utländsk bakgrund fått arbete och vilka 

erfarenheter har de från sitt arbetssökande?” har sorterats in i en kategori och sådant som 

kan svara på frågan ”hur lätt eller svårt tycker personerna det var att få arbete och vilka 

faktorer försvårade respektive underlättade vid de tillfällen då de sökte arbete?” sorterades in 

i en kategori. Dessutom sorterades intervjumaterialet in efter kategorier som har att göra med 

den teori som används. Det innebär att allt som informanterna sagt som kan beskrivas som 

någon form av humankapital har lyfts ut och placerats i kategorier. Det olika 

humankapitalskategorierna har varit erfarenhet, utbildning, sociala kontakter, svenska 

egenskaper, utländska egenskaper, uthållighet och självförtroende. Namnen på dessa 

kategorier är författarens konstruktioner men de är skapade efter intervjuerna och de utgår 

från det som informanterna sagt så att allt de sagt som kan sägas vara relaterat till 

humankapital har en plats i någon av dessa kategorier. När intervjumaterialet sedan varit 

uttaget ur de transkriberade intervjuerna och inflyttade i dessa kategorier har sedan den text 

som syns under Resultat skrivits och det organiserade materialet har återigen sorterats in för 

att passa under de olika underrubrikerna i resultatdelen, det vill säga Vägen till arbete, Svenskt 

humankapital ökar möjligheterna, osv. 

  

När den transkriberade intervjun angrips och analyseras är det med narrativ analysmetod 

viktigt att både ta hänsyn till vad som sägs och hur det sägs. Själva berättelsen om någonting 

som hänt blir viktig, och inte bara vad som faktiskt hände i sig. Eftersom berättandet i sig ges 

betydelse redovisas vissa delar av det som informanterna säger ordagrant i resultatdelen. 

Delar av berättelserna kommer alltså att återges precis så som de lyftes fram av 

informanterna, så att läsaren har en chans att bilda sin uppfattning utan att allt blir helt 

beroende av författarens tolkning. Risken med denna analysmetod är det går för långt och att 

själva berättelsen av vad som hände ges större plats än vad som faktiskt hände (Johansson, 

2005). För att motverka detta har författaren i själva analysen av de framlyfta citaten inte lagt 

något större fokus på hur något sagts utan mestadels vad som sagts.	
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3.6.	Reabilitet	och	validitet	

Reliabilitet innebär att mått och mätningar som används i forskning ska vara pålitliga och 

följdriktiga. När det gäller reliabilitet finns det olika faktorer en forskare ska ta hänsyn till. 

Exempelvis måste forskaren vara säker på att måtten i studien är stabila över tid. Det som 

forskaren mäter i dag ska även gälla senare och det ska inte riskera att ändras (Bryman, 2002). 

För att uppnå reliabilitet i denna studie har författaren varit noggrann med att endast använda 

trovärdig statistik från erkända källor. Även påståenden om gruppen som uppsatsen handlar 

om kommer från tidigare forskning som kan anses vara pålitlig. Uppgifter från olika 

vetenskapliga källor har kontrollerats och värderats genom att deras källor och metoder 

undersökts. 

 

De intervjuer som används i denna uppsats har genomförts under cirka 30 minuter så de 

hunnit gå in på djupet och ge trovärdig information. De olika intervjuerna med informanterna 

har också genomförts på så likartade sätt som varit möjligt i jämförelse med varandra så att 

inte resultatet av dem varierat endast på grund av intervjusituationen. Det innebär att 

författaren har presenterat studien på likartade sätt för alla informanter, alla intervjuer har 

genomförts med utgångspunkt i samma intervjuguide och författaren har försökt hålla samma 

ton i samtliga intervjuer. En ton som varken varit för formell eller för informell. Att ha helt 

likartade intervjusituationer har däremot inte varit möjligt. Exempelvis har intervjuerna 

genomförts på olika platser. Att informanterna har fått välja en plats där de känt sig bekväma 

att bli intervjuade har i dessa fall värderats högre än att platsen varit densamma. Vilka svar 

som framkommit genom intervjuerna kan i viss mån ha varit beroende av hur bekväma 

informanterna känt sig under intervjuerna. På så sätt kan bekvämlighetskänslan också vara 

relevant för studiens reliabilitet. 

 

Validitet innebär huruvida mått överhuvudtaget mäter det som forskaren vill mäta, och inte 

någonting annat (Bryman, 2002). Bryman (2002) skriver att författaren för att uppnå validitet 

måste vara noggrann med att inte använda fel indikatorer för att sedan tolka dessa på ett sätt 

så att de passar in i studiens ändamål. Det handlar i stället om att rätt indikatorer ska hittas och 

användas från början (ibid). För att uppnå validitet i denna studie har författaren följt 

rekommendationerna av Kvale (1997) och redovisat information om intervjupersonerna på ett 

tydligt och omfattande sätt, men utan att deras anonymitet äventyras. Information om 

intervjusituationerna samt datainsamlingen har också redovisats så att läsarna själva ska 

kunna bedöma om de i likhet med författaren anser att intervjuerna är valida och passande för 

att svara på uppsatsens frågeställningar och syfte. 
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Intervjuerna som genomförts har grundats på en intervjuguide med öppna frågor som riktat 

sig till att uppnå ett validerat resultat för studiens syfte och frågeställningar. Informanterna har 

haft möjlighet att svara på frågor fritt och intentionen har varit att de kunnat känna att de inte 

varit tvungna att svara på ett ”perfekt” sätt. Informanternas egna berättelser var viktiga under 

intervjun, och därför har det varit av värde att intervjupersonerna fått berätta precis som de 

upplevde det. Ledande frågor undveks så att intervjuaren inte skulle påverka informanternas 

sätt att ge information. Att intervjuaren varit medveten om dessa faktorer under 

intervjumomentet har sannolikt ökat chansen att det som ska undersökas i studien blivit 

rättvist undersökt, och med tillräcklig validitet (Kvale, 1997). 

3.7.	Etiska	ställningstaganden	

Inom forskning finns etiska principer för att undersökningsdeltagarnas skydd ska säkerställas 

(Vetenskapsrådet, 2002, Bryman, 2002). Här följer en redogörelse för de etiska principer som 

författaren arbetat efter. 

 

De fyra huvudkrav som tagits hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda kravet innebär att författaren har 

lämnat information till deltagarna om vad undersökningssyftet varit och hur den information 

de lämnat har använts. I enighet med detta krav har författaren också för varje informant 

klargjort att det varit frivilligt att delta i undersökningen och deltagarna har kunnat avbryta sin 

medverkan om de skulle ångrat sig. Samtyckeskravet handlar i sin tur om att författaren och 

informanten varit överens om informantens medverkan och att informanten också haft 

rättigheter över sin roll och medverkan. I enighet med konfidentialitetskravet har alla 

uppgifter som rör deltagarna i undersökningen hållits otillgängliga för obehöriga. Inspelade 

intervjuer och transkriberingssmaterial som inte kommit till användning i studien har raderats 

och förstörts. Anonymitetskravet har författaren också tagit hänsyn till. Intervjumaterialet har 

samlats, bearbetats, analyserats samt redovisats på ett sätt som möjliggjort att informanternas 

personliga uppgifter förblivit anonyma, för att motverka integritetskränkning. Om viss 

information kunnat bedömas vara av känslig art har författaren övervägt att förstöra det. 

Författaren har också följt nyttjandekravet, vilket innebär att det som deltagarna sagt om sig 

själva i intervjuerna endast använts för studieändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, Bryman, 

2002). 

 

Under undersökningens gång har författaren försökt undvika sådana tekniker och 
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tillvägagångssätt som kunde ha lett till att informanterna lämnat ut  information som de sedan 

möjligen skulle ha ångrat att de lyfte fram. Om detta ändå skulle ha hänt skulle informanterna 

ha fått möjlighet att bygga om sina formuleringar, något som de informerats om. Med dessa 

krav och principer är författarens etiska mål att den information deltagarna delgett inte ska 

kunna användas emot dem, och att de inte ska kunna bli igenkända eller förföljda på grund av 

vad de sagt (Widerberg, 2002, Vetenskapsrådet, 2002, Bryman, 2002). 
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4.	RESULTAT	
 

I detta avsnitt kommer empirin att redovisas. Empirin har framkommit genom fem intervjuer 

med fem unga svenskfödda personer med utländsk bakgrund. Detta kopplas här också till 

teorin om humankapital och till tidigare forskning inom samma område. 

4.1.	Kort	information	om	informanterna	

Informanterna i studien har fått fingerade namn och beskrivs på följande sätt: 

 

Furaha: Kvinna 23 år, född i Sverige, båda föräldrar från Somalia. 

Zawadi: Kvinna 22 år, född i Sverige, båda föräldrar från Somalia. 

Sofia: Kvinna 20 år, född i Sverige, båda föräldrar från DR Kongo. 

Alsede: Kvinna 22 år, född i Sverige, båda föräldrar från Eritrea. 

Jack: Man 23 år, född i Storbritannien, uppvuxen i Sverige, båda föräldrar från Uganda. 

 

4.2.	Vägen	till	arbete	

Vägen till arbete har varit olika för informanterna. Tre av fem intervjupersoner har, som de 

beskriver det, varit tvungna att lägga ned mycket tid för att få arbete och de säger att det 

därför var svårt att få det första arbetet. Furaha beskriver vägen till arbete på följande sätt: 

 

I början (...) var det jobbigt faktiskt (...). Det tog mig ungefär ett år, att få jobb 

(…) för då var det att man kontaktade enhetschefen själv, och fick en intervju med 

enhetschefen. Och då prioriterade dom kanske undersköterskor eller nån som har 

erfarenhet inom det yrket (…) men man kan ju alltid jobba som vårdbiträde också 

men, det var inte precis det dom sökte sa dom. (…) Jag fortsatte söka, och så 

träffade jag en enhetschef (…) det var via henne jag kom in i arbetsmarknaden 

faktiskt, så jag hade tur där. 

 

Citatet visar att det tog lång tid att få ett arbete och att Furaha själv sökte tjänster som 

vårdbiträde i Göteborg genom att kontakta olika enhetschefer. Sofia och Alsede sökte också 

sina arbeten själv och har liknande upplevelser av att inte ha de erfarenheter som krävs för det 

utlysta arbetet, samtidigt som de senare fått arbete på detta sätt. Sjögren och Zenou (2007) 

redogör för teorin om humankapital. De faktorer som bidrar till att individer i ett samhälle får 

arbete kan beskrivas som humankapital, och att individer saknar ett visst kapital kan hindra 
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dem från att få arbete (ibid). Personer som söker arbete för första gången, och som gör det helt 

på egen hand, innehar enligt denna teori ännu inte mycket humankapital. De har kanske inte 

haft möjlighet att införskaffa det. Furaha blev till att börja med nekad arbete eftersom hon 

saknade humankapitalen erfarenhet och undersköterskekompetens. Hammarén (2014) skriver 

att flera studier visar på ett samband mellan utbildning och arbete. De som saknar utbildning 

löper en större risk att hamna i arbetslöshet (ibid). Mänskliga kontakter på arbetsmarknaden 

kan också beskrivas som humankapital (Sjögren & Zenou, 2007) vilket Jack visar sig ha till 

skillnad från Furaha, Sofia och Alsede:  

 

Första jobbet var det... ja genom kontakt, det var en vän som hade sökt jobb där 

och så. Så fick jag intresse ba ja varför inte. Då sökte jag dit också, blev(... )blev 

jag tillkallad på en intervju, därefter... så fick jag jobbet. (…) jag pratade ju med 

den här kompisen som vi pratade om då, som sa att hon hade sökt jobb där. Och 

eh... jag fick numret, å ringa dit. Jag ringde. Och dom var i behov av personal. 

Och jag skulle skicka mitt CV, vilket jag gjorde. Sen blev jag tillkallad på en 

intervju, och va på intervjun då(.... ) ja, sen därefter så fick jag jobbet. 

 

För Jack utgjorde vännen en form av humankapital; hon bidrog med information om ett arbete 

som fanns att söka och fungerade som en länk till arbete. Även Zawadi kom i kontakt med 

den arbetsplats som skulle bli hennes första genom tips från vänner. Hon fick arbete som 

telefonförsäljare. På denna arbetsplats fanns ett stort behov av arbetskraft, enligt Zawadi. En 

arbetsplats med ett sådant behov kan tänkas ha relativt låga krav på humankapital hos de 

arbetssökande, vilket kan innebära en väg in på arbetsmarknaden för de som inte varit där förr 

(Sjögren & Zenou, 2007). 

 

I utredningen På tröskeln till lönearbete (SOU 2006:60) beskrivs betydelsen av sociala 

kontakter när det gäller att få arbete. Personer med utländsk bakgrund bedöms vara särskilt 

utsatta för så kallad kontaktdiskriminering (SOU 2006:60). Furaha, Sofia och Alsede fick sina 

första arbeten utan hjälp av kontakter, eftersom de vid tillfället inte hade tillgång till några. De 

var enligt definitionen därmed utsatta för kontaktdiskriminering och därför tvungna att söka 

arbete på andra sätt (ibid). Jack och Zawadi hade dock humankapital i form av kontakter, och 

de tyckte dessutom att det var lätt för dem att få arbete. Situationen för dessa informanter 

tycks därmed överensstämma med att kontakter är någonting som underlättar, även om det 

inte är en nödvändighet att ha dem för att få arbete. 
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Sammantaget skötte de flesta, eller närmare bestämt tre informanter, allt på egen hand när de 

fick sina första arbeten. Det gick till på ungefär det sätt som Furaha beskriver. De tog kontakt 

med flera olika arbetsplatser själv. De blev nekade arbete flera gånger, men fick till slut 

anställning på detta vis. Två informanter blev först tipsade av kompisar och sökte därefter till 

tjänsterna.	

4.3.	Svenskt	humankapital	ökar	möjligheterna	

Under denna rubrik redovisas hur två av de personer som fick arbete genom att söka på egen 

hand har erfarenhet av att de fick sina arbeten bland annat tack vare sådant som skulle kunna 

betraktas som ”svenska egenskaper”. Övriga tre informanter nämner däremot ingenting om 

sådant. Furaha beskriver att när hon väl fick arbete som vårdbiträde så berodde det på att: 

 

Hon [enhetschefen] var faktiskt fascinerad över att jag kunde behärska det 

svenska språket. Hon sa 'får jag fråga dig hur länge du har bott här?' och jag sa ' 

jag är faktiskt född här'. 'Jaha, okej vad roligt...' 

 

Det kan enligt Furahas beskrivning tolkas som att Furahas förmåga att behärska det svenska 

språket sågs som en värdefull och oväntad tillgång i enhetschefens ögon, trots att Furaha har 

bott i Sverige i hela sitt liv. Tasiran & Tezic (2009) har också kommit fram till att det har en 

avgörande betydelse för svenskfödda med utländsk bakgrund att de behärskar det svenska 

språket väl för att de ska ha ökad chans att få arbete (ibid). 

 

Det svenska språket kan mycket väl ses som en form av humankapital i Sverige (Sjögren & 

Zenou, 2007). Att döma av citatet ovan verkar det som att det faktum att Furaha är född i 

Sverige var någonting positivt för enhetschefen som först tog för givet att Furaha är 

utrikesfödd. Med andra ord kan det ses som en fördel på arbetsmarknaden att ha bott hela sitt 

liv i Sverige, jämfört med att vara utrikesfödd, eftersom det borde innebära att personen 

hunnit samla på sig mycket svenskt humankapital. Nils Hammarén (2014) som undersökt hur 

unga personer med utländsk bakgrund i Sverige försöker undvika arbetslöshet har också 

funnit att många unga personer med utländsk bakgrund försöker distansera sig från sin 

bakgrund genom att på olika sätt anpassa sig efter svenska normer och försöka bli sedd som 

så svensk som möjligt av omgivningen. Många av Hammaréns informanter betraktar detta 

som ett sätt att öka möjligheterna på arbetsmarknaden (ibid). 

 

Sofia upplever också att hon haft nytta av någonting som kan beskrivas som svenskt 
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humankapital. Hon berättar att hon bytt sitt ursprungliga namn till ett svenskt för- och 

efternamn. Oavsett namnbytets egentliga syfte kan detta också fungera som en form av 

humankapital, med tanke på att etnisk diskriminering grundad på namn har förekommit (SOU 

2006:60). Sofia berättar följande om effekterna av namnbytet: 

 

Jag tror att det ger en chans, alltså det ökar chanserna man får ett jobb mer än 

om jag hade hetat [utländskt namn], för då kanske dom ringer upp dig först, och 

sen så när dom väl ser dig så 'jaha är det du som är [Sofia]'. Man ser att dom 

reagerar lite först, men sen så, då måste man göra bra ifrån sig sen på intervjun. 

 

Utöver att namnbytet kan ha haft positiva följder, indikerar Sofias citat att hon har erfarenhet 

av att ett ”svenskt utseende” betraktas som positivare än ett ”utländskt utseende” på 

arbetsmarknaden, och att hon tolkar detta som att hon måste kompensera sitt utländska 

utseende genom att göra bra ifrån sig på intervjun. Då Sofia talar om sina erfarenheter av 

arbetssökande säger hon också att ”mitt fel kanske blir större än vad ett svenskt fel kommer 

vara, så då måste man också vara stark”, ord som tyder på samma uppfattning. 

 

Humankapital kan både vara inlärt men också någonting ärvt, så som utseende (Sjögren & 

Zenou, 2007). Även om det är svårt att bekräfta så skulle det kunna vara så att ett typiskt 

svenskt utseende värderas högre än andra utseenden, av de som anställer. Det typiskt svenska 

utseendet är svårt att förvärva så det kan tänkas att personer som saknar detta potentiella 

humankapital i stället måste göra bättre ifrån sig på andra sätt. Hammarén (2014) finner att 

unga svenskfödda med utländsk bakgrund kompenserar de negativa effekterna av sin position 

med att exempelvis utbilda sig (ibid). 

4.4.	Fördelar	med	utländsk	bakgrund	

Det är inte bara ”svenska egenskaper” eller en anpassning till ”svenskhet” som kan hjälpa 

svenskfödda med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden. Tre informanter har erfarenheter av 

att en utländsk bakgrund kan vara fördelaktigt. Övriga två informanter nämner inte någonting 

om det. Furaha berättar vad enhetschefen sa när hon fick sitt första arbete, som vårdbiträde: 

 

Jag tycker om hur du bär på din slöja (…) och hon sa: det är väldigt bra med 

olika bakgrunder inom vården, för alla har olika erfarenheter, och lite olika saker 

att bidra med. 
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Det faktum att Furaha har utländsk bakgrund och således speciella erfarenheter, värderades av 

enhetschefen, enligt Furaha. Zawadi och Alsede nämner också att deras bakgrund på liknande 

sätt haft positiv betydelse någon gång då de sökt arbete. Hammarén (2014) skriver att 

konstruktionen av identitet beror mycket på kontext. Identiteten är inte någonting som är 

fixerat vid det ena eller det andra, utan en komplicerad mix. Genom att framhäva vissa 

egenskaper anpassar sig personer med utländsk bakgrund ofta efter ”svensk identitet” i ett 

sammanhang där svenskhet ses som positivt och efter sin ”utländska identitet” i ett annat 

sammanhang där detta räknas som mer fördelaktigt (ibid). Utländsk bakgrund och kanske 

framförallt de språkförmågor som det ofta innebär att ha en utländsk bakgrund är med andra 

ord någonting som också kan ha blivit ett värdefullt humankapital i ett mer mångkulturellt 

Sverige (Sjögren & Zenou, 2007). Furaha har också fått erfara detta vid ett senare tillfälle: 

 

När jag sökte till tolkjobbet, så frågade dom... hur bra somaliska kan du? Jag sa, 

jag kan somaliska jag har pratat det hela mitt liv... Vad bra perfekt du får jobbet 

direkt, via telefon. 

 

Furaha och Zawadi har efter att de fick sina första arbeten senare fått arbete som tolkar tack 

vare att de kunnat tala somaliska. Det verkar med andra ord som att det somaliska språket 

utgjorde ett humankapital på den svenska arbetsmarknaden, i deras fall. Tasiran & Tezic 

(2009) kommer i sin studie fram till att resurser som överförts av föräldrarna, vare sig de 

betraktas som positiva eller negativa, har stor betydelse för unga svenskfödda personer med 

utländsk bakgrund när det gäller att få arbete (ibid). Det tycks stämma överens med vad som 

framkommer här.	

4.5.	Ingen	direkt	diskriminering,	men	kontakter	är	skillnaden	

I detta avsnitt beskrivs hur informanterna i allmänhet verkar tycka att det varit ganska lätt att 

få arbete men att avsaknaden av en viss form av humankapital har för flera informanter gjort 

det svårare. 

 

Furaha och Zawadi nämner att deras arbeten som tolkar var lätta att få och Jack tycker att 

hans arbete i hemtjänsten var lätt att få. Sofia säger att hon aldrig haft problem att få arbete. 

Furaha, Zawadi och Alsede nämner däremot att det varit svårt att få arbete vissa gånger. 

Zawadi säger att hon aldrig varit med om att hon inte fått arbete på grund av sin bakgrund 

eller sitt namn. Det är även Alsedes erfarenhet: 
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Jag tror faktiskt inte att mitt namn påverkar. Jag tror att de [arbetsgivarna] kollar 

på erfarenheter och utbildning och vem jag är, och inte på mitt namn. 

 

Informanternas erfarenheter bekräftar alltså inte det som framkommer i viss tidigare 

forskning, nämligen att direkt diskriminering mot svenskfödda med utländsk bakgrund 

förekommer (Tasiran & Tezic, 2009, Öhman 2000). Det stämmer dock överens med vad som 

står i SOU 2006:60, det vill säga att direkt diskriminering baserad på rasistiska föreställningar 

troligen är väldigt ovanlig på dagens svenska arbetsmarknad (SOU 2006:60). 

Kontaktdiskriminering beskrivs i stället som relativt omfattande bland personer med utländsk 

bakgrund och den avgörande faktorn bakom den etniska uppdelningen av arbetsmarknaden 

(SOU 2006:60, Yan, Lauer & Sherman 2012). 

 

Oavsett om situationen blivit bättre eller inte på senare år för unga svenskfödda med utländsk 

bakgrund har fyra av informanterna, Furaha, Zawadi, Sofia och Jack, erfarenhet av situationer 

då det varit tydligt att unga personer med svensk bakgrund haft bättre tillgång till sociala 

kontaktnät än dem. Att ha tillgång till kontakter och inflytelserika nätverk är också en form av 

humankapital på arbetsmarknaden (Sjögren & Zenou, 2007). Utan tillgång till detta kapital 

utsätts individer för det som kan benämnas som kontaktdiskriminering, vilket kan ses som en 

laglig och svåråtkomlig form av diskriminering. Ingen väljs bort baserat på etniska 

föreställningar men ändå finns kontaktdiskrimineringen där som en osynlig diskriminerande 

struktur. De med svensk bakgrund, som redan hade de höga positionerna från början, väljer 

sina närstående, som också har svensk bakgrund, medan övriga ofta hamnar utanför (SOU 

2006:60). En majoritet av informanterna i denna studie har inte haft eller blivit hjälpt av 

humankapitalet kontakter någon gång då de sökt arbete. Zawadi, som däremot haft hjälp av 

detta humankapital fick som sagt tips av vänner då hon fick sitt första arbete som 

telefonförsäljare. Men hon betonar att det ändå inte var vännerna som gjorde att hon slutligen 

fick arbetet: 

 

Alltså dom [vännerna som jobbade på företaget] sa ingenting till chefen (…) jag 

nämnde inte deras namn i intervjun (...) dom rekommenderade inte mig heller, 

utan dom sa bara till mig att det finns jobb att söka och sen sökte jag på egen 

hand. (…) min chef visste inte vilka jag kände och mina vänner visste inte när jag 

skulle söka, så dom hade ingenting med saken att göra på det sättet. 

 

Jack, som fick en mer omfattande hjälp än Zawadi av kontakter på så sätt att han direkt fick 
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telefonnumret till chefen av sin vän som redan var anställd, säger att han har erfarenhet av 

situationer då det varit tydligt att svenskfödda med svensk bakgrund haft större tillgång till 

kontakter. Furaha har också den erfarenheten. Hon kan här ge ett exempel: 

 

Redan vid andra året i gymnasiet så jobbade mer än hälften av min klass (…) och 

då kunde dom jobba i till exempel stall (…) eller i cafeterior ute på landet lite 

utanför Göteborg... lite så här, privata ställen. Det var oftast där dom jobbade. 

Och det var oftast via familjekontakter dom fick jobbet. Att någon av deras 

anhöriga eller föräldrar ägde stället (…) Men för svenskfödda med utländsk 

bakgrund, då kanske inte man har så många anhöriga som äger privata ställen. 

 

Med andra ord har flera av informanterna erfarehet av att de utsatts för någon form av 

exkludering, att de står utanför ett inkluderande socialt nätverk som de med svensk bakgrund 

har (SOU 2006:60). 

4.6.	Annat	humankapital	som	påverkar	

Några säger att erfarenhet och utbildning har hjälp dem att få arbete. Furaha berättar om när 

hon fick ett senare jobb:  

 

Jag gick på intervju på tre olika ställen då. Det ena stället ville erbjuda mig 

timvikariat, då var det mycket lättare att få.... eftersom att jag hade erfarenhet 

redan då också. Då spelade det ingen roll om jag var undersköterska eller 

vårdbiträde. Då kunde dom inte skylla på någonting för jag hade redan 

erfarenhet. Det andra stället sa ah... men vi kontaktar dig, om vi får chans. Och 

tredje stället erbjöd mig heltidsvikariat. Så det väldigt viktigt att få in en fot. 

 

Det blir alltså mycket lättare för Furaha att söka och få arbete efter att hon skaffat sig ännu ett 

viktigt humankapital – erfarenhet (Sjögren & Zenou, 2007). Sofia och Jack har båda efter sina 

första arbeten genom sina pågående utbildningar haft praktik på andra arbetsplatser där de 

sedan fått arbete och har därför en positiv syn på utbildning och praktik när det gäller att få 

arbete. Praktikanter har en unik möjlighet att vissa upp sitt humankapital inför arbetsgivare 

vilket sedan kan öka chanserna att få anställning (Sjögren & Zenou, 2007). 

 

Att utbilda sig beskrivs också som ett sätt att förvärva humankapital (Sjögren & Zenou, 2007) 

och att skaffa sig en utbildning är en bevisat effektiv strategi som unga personer med utländsk 
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bakgrund tar till för att undvika arbetslöshet enligt Nils Hammarén (2014). Flera av 

informanterna håller i nuläget på att förvärva denna form av humankapital, eventuellt i 

kombination med pågående arbete, för att i framtiden underlätta arbetssökandet och öka sina 

möjligheter. 

 

Samtliga informanter upplever sammanfattningsvis att det, när de väl haft ett arbete tidigare, 

varit lättare att få ett nytt. Två informanter har fått hjälp av praktik och utbildning anses 

allmänt ha positiva effekter. 

4.7.	Självförtroende	och	uthållighet	är	humankapital	

Tre informanter nämner att självförtroende och uthållighet har hjälpt dem på 

arbetsmarknaden. Även om flera informanter anser att utbildning kan hjälpa så tycks det inte 

vara någon garanti för en snabb och problemfri anställning, åtminstone inte om arbetet söks 

innan utbildningen är slutförd. Alsede sökte ett arbete på ett korttidsboende för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning. Detta var en tjänst som hade anknytning till hennes 

pågående universitetsutbildning, men ändå säger hon att: 

 

Det var ganska svårt. Först så mejlade jag ut CV till massa olika enheter och 

avdelningar och, allt möjligt, inom socialt arbete. Sen så fick jag ringa cheferna, 

tusentals gånger, och till slut så var det en chef som jag fick tag på så då bad hon 

mig återkomma, och så fick jag återkomma, och det pågick kanske i två-tre 

månader, tills jag fick liksom en, intervju (…) jag var på dom. Jag ringde dom 

nästan varje dag. Man fick tjata. Men det gick till slut i alla fall. 

 

Som synes vittnar Alsede om att utbildning kan hjälpa men att det samtidigt inte alltid är 

tillräckligt. Uthållighet var viktigt när det gällde hennes inträde till detta arbete. Furaha och 

Zawadi säger också att de har erfarenhet av att både tålamod och självförtroende krävs för att 

få arbete. Att höra av sig och visa sig om och om igen för arbetsgivare kan vara ett sätt att visa 

upp sitt humankapital och dessutom kan uthållighet i sig vara en form av humankapital som 

värderas högt på arbetsmarknaden. Genom att ständigt återkomma visar de arbetssökande 

individerna upp sin uthållighet och sitt självförtroende och på så sätt stärks deras chanser att 

få arbete (Sjögren & Zenou, 2007). Alsede säger vidare: 

 

Det är farligt att haka upp sig på att, 'nämen jag kan inte få jobb, jag är 

invandrare'. För då har man redan satt krokben för sig själv redan där (…). Vi ska 
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vara stolta. (…) bara en enkel sak som att vi kan flera språk. 'Okej, jag kommer 

från det här landet och jag kan det här och det här språket, och jag har dom här 

och dom här erfarenheterna av min bakgrund'. Alltså rent, vi har ju så mycket att 

ge egentligen (…) så jag tror att vi måste tro på oss själva och sätta värde vid i 

vårt bagage och vårt ursprung och vara stolta. 

 

Alsede menar med andra ord att hon som svenskfödd med utländsk bakgrund måste för att ha 

nytta av sitt humankapital vara stolt över det och våga visa upp det (Sjögren & Zenou, 2007). 

Stolthet och självförtroende kan ses som ett humankapital i sig, men det används med andra 

ord också av vissa informanter för att synliggöra andra typer av humankapital. I Hammarén 

(2014) hittar vi också något som tyder på att självförtroende är viktigt för att få arbete. En 

utrikesfödd informant i Hammaréns studie berättar att hon gav upp sina karriärplaner på grund 

av att en lärare sagt att karriären skulle bli för svår för henne eftersom svenska inte var hennes 

förstaspråk. Informanten berättar att hon har dåligt självförtroende och att lärarens avrådan 

räckte för att hon skulle ge upp sina planer (ibid). 
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5.	SLUTDISKUSSION	
 

Denna studie har handlat om att lyfta fram individers egna erfarenheter kring deras inträden i 

arbete, bland annat eftersom detta varit relativt sällsynt i tidigare forskning då det gäller unga 

svenskfödda med utländsk bakgrund. De intervjuer som genomförts för att detta mål ska 

kunna uppnås har gett flera svar på de två frågeställningarna. Här kommer en kort redogörelse 

för svaren. 

5.1.	Vägen	till	arbete	och	erfarenheter	från	detta	

När det gäller informanternas första arbeten så fick tre av dem arbete genom att sköta allt på 

egen hand. De tog själva kontakt med arbetsplatsen, skickade själva in sina CV:n och blev 

kallade till intervjuer. En av dem upplever att det var avgörande att hon kunde prata bra 

svenska då hon fick arbetet, även om denna förmåga egentligen är självklar för någon som är 

född i Sverige. Två informanter blev tipsade av kompisar och sökte sedan de arbeten som 

skulle bli deras första. Senare arbeten har informanterna fått på olika sätt. Några har återigen 

sökt arbete på egen hand och kommit in tack vare att de då haft erfarenhet, eller en pågående 

utbildning. Två genomgick praktik som sedan ledde till arbete. Två fick arbeten som tolkar 

nästan direkt så snart de kontaktat arbetsgivaren och denne fick reda på att de kunde tala 

somaliska.  

5.2.	Svårighetsgrad	och	påverkansfaktorer	för	att	få	arbete	

Om det varit lätt eller svårt att få arbete beror på individ och tillfälle. Om det varit svårt så har 

det i allmänhet berott på att det inte funnits några tillgängliga sociala kontakter att söka arbete 

genom och att det krävts ett ihärdigt sökande under en längre tid för att få arbete. 

Flera av informanterna menar att erfarenhet är någonting som gör det lättare att få arbete. Då 

några av dem sökt sina första arbeten så är det oftast bristen på erfarenhet som satt stopp 

innan de slutligen anställts. När de senare sökt andra arbeten efter att de skaffat sig erfarenhet 

så har erfarenheten fungerat som en merit. Humankapital i form av förmågan att behärska det 

svenska språket och i ett fall också ett svenskt namn kan också ha haft betydelse. Men även 

diverse ”utländska egenskaper” har kunnat bidra till att de fått arbete, framförallt för de som 

senare sökte arbete som tolkar, där förmågan att behärska somaliska var helt avgörande. En 

informant säger att hon upplever ”utländskt utseende” som någonting som försvårar 

situationen. Men hon nämner inte någonting om diskriminering. Något som kan kompensera 

för utseendet, om det nu är så att ett ”svenskt utseende” ses som positivt på arbetsmarknaden, 

är stolthet och uthållighet. Några informanter menar att det hjälpt dem att de haft 
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självförtroende och känt sig stolta. Att tro på sig själv, kämpa länge och inte ge upp har 

bidragit till att de fått arbete.	

5.3.	Slutsatser	

Studien har funnit att nyckeln till arbete för intervjupersonerna varit sociala kontakter för de 

som haft tillgång till det. För övriga har uthållighet och ihärdigt sökande på egen hand ofta 

varit vägen till arbete. Ibland har de möjligen också blivit hjälpta av andra egenskaper. Dessa 

egenskaper är sådana som skulle kunna uppfattas som ”svenska egenskaper” men även olika 

”utländska egenskaper”. Med andra ord menar några informanter att de vid vissa tillfällen 

blivit hjälpta av sådant som att de kunnat tala det svenska språket, berättat att de varit födda i 

Sverige, eller haft ett svenskt namn. Detta kan möjligen i vissa fall ha skapat positiv förvåning 

hos arbetsgivaren och på så vis ha lett till arbete. Om detta stämmer är det dock problematiskt 

och det tyder på att direkt diskriminering kan förekomma, även om informanterna inte 

beskriver det på detta sätt. Vid andra tillfällen verkar det som att ett par informanter blivit 

hjälpta av att de kunnat tala ett utländskt språk eller att de har någonting värdefullt att komma 

med på grund av sin bakgrund. Vissa informanter har med andra ord kunnat bli hjälpta av sin 

svenska identitet i ett sammanhang och av en sorts utländsk identitet i ett annat. Att skaffa sig 

utbildning, erfarenhet och praktik har för dessa informanter i vissa fall fungerat som mer 

långsiktiga strategier för att få arbete. 

 

Tidigare studier har som sagt fokuserat på att svenskfödda med utländsk bakgrund i högre 

grad än majoriteten utsätts för diskriminering och har svårt att få arbete (Öhman, 2000, 

Ekberg, 1997, Taziran & Tezic, 2009). Men informanterna i denna studie vittnar om att det 

faktum att de är svenskfödda med utländsk bakgrund också för med sig fördelar gentemot 

majoriteten när det gäller att få arbete. En mindre ensidig syn från samhällets och 

forskningens sida kan därför vara önskvärd. I stället för att det endast ska framstå som att de 

egenskaper som svenskfödda med utländsk bakgrund har leder till att de har det svårare på 

arbetsmarknaden kan det vara bra att uppmuntra dessa personer att använda sig av sina 

egenskaper för att få arbete, något som kan stärka individers självförtroende och på så vis öka 

chanserna att hitta nyckeln till arbete ytterligare. Med tanke på det som framkommit i denna 

studie borde kanske samhället jobba för att försöka stärka svenskfödda med utländsk 

bakgrunds självförtroende så att de tar vara på det humankapital de har. Ofta rör det ju sig 

som sagt om ett sorts dubbelt humankapital som de har både från från sin vana av det svenska 

samhället men också från sina föräldrar och deras ursprungsland. Lika viktigt är förmodligen 

att arbetsgivare blir mer upplysta om detta och att många svenskfödda med utländsk bakgrund 
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generellt har mycket att bidra med. Förhoppningsvis kan de erfarenheter som framkommit i 

denna studie ha potential att hjälpa andra arbetssökande individer att få arbete. 

 

5.4.	Metodmedvetenhet	och	frågor	för	framtida	studier 

Hermeneutik och kvalitativ metod i kombination med narrativ analysmetod har lett till att 

tillfredsställande och djupgående svar framkommit. Det har lämnat stort utrymme för att 

informanternas egna erfarenheter ska kunna framkomma. Snöbollsurvalet kan ha haft en 

något problematisk effekt. Då urvalet går ut på att en informant känner en annan informant, 

vilken i sin tur känner en tredje informant, riskeras att samtliga informanter kommer att ha 

mycket gemensamt. Vänner eller kompisar tenderar att ha mycket gemensamt och 

informanterna i denna studie befinner sig på ganska lika positioner i samhället på olika sätt 

och har kanske därför relativt lika erfarenheter. På detta sätt kan snöbollsurvalet ha hindrat att 

andra perspektiv fick plats. Samtidigt är snöbollsurval en effektiv metod för att hitta 

informanter. Semi-strukturerad intervju har varit en stor hjälp genom att informanterna fick 

chans att uttrycka sig med sina egna ord och själva förklara hur deras situationer sett ut, vilket 

behövs i en kvalitativ studie. Den narrativa analysmetoden möjliggjorde att författaren kunde 

välja ut endast relevanta citat ur de transkriberade intervjuerna, så att informanternas egna 

uttryckssätt kom fram men samtidigt att studien inte blev överbelastad med citat. 

 

Studien kan väcka en del nya frågor. Exempelvis skulle det kunna vara relevant hur eventuella 

nya kunskaper som framkommit i studien kan tillämpas inom framtida socialt arbete. 

Någonting annat som skulle kunna undersökas är arbetsgivares åsikter och attityder när det 

gäller svenskfödda med utländsk bakgrund, eller personer med utländsk bakgrund i allmänhet 

i arbetssökandeprocessen. Hur det sedan går i själva arbetslivet, på arbetsplatsen, för 

svenskfödda med utländsk bakgrund kan också vara intressant. 
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BILAGA	1‐	INTERVJUGUIDE	
 

Bakgrund 
 
Ålder...... 
Kön..... 
Arbete.... 
Utbildning... 
Bostadsort... 
Födelseort.... 
Föräldrars ursprungsland.... 
 

Vägen till arbete 

- Kan du berätta hur det gick till när du fick ditt jobb? 

- Hur fick du kännedom om arbetsplatsen? 

- Hur fick du personlig kontakt med arbetsplatsen? 

- Vilka var involverade i ditt arbetssökande? 

- På vilket sätt sökte du jobbet? 

- Blev du sedan kallad till intervju eller gick det till på något annat sätt? 

- Kan du berätta om den eventuella intervjun? 

- Hur gick det till när du fick beskedet? 

 

Personlig upplevelse 

- Hur kändes det för dig att söka jobb? Hur upplevde du det? 

- Kan du berätta hur du blev bemött? 

- Hur lätt eller svårt var det för dig att få jobb? 

- Varför, och vad gjorde det lätt respektive svårt? 

 

Påverkande faktorer 

- Vilka faktorer/egenskaper/karaktärsdrag har haft positiv effekt när du sökt jobb? 

- Vilka faktorer/egenskaper/karaktärsdrag har haft negativ effekt när du sökt jobb? 


