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Sammanfattning 

Uppsatsen tar upp möjligheter och perspektiv på hinder som ungdomar med 

invandrarbakgrund erfar vid arbetssökning. Forskning visar att ungdomar med 

invandrarbakgrund diskrimineras i jämförelse med inrikesfödda ungdomar. Vi har 

djupintervjuat åtta ungdomar, som har erfarenhet av att vara arbetssökande, i en stad i 

Mellansverige för att få ökad kunskap och förståelse inom detta problemområde. Teoretisk 

utgångspunkt var Bourdieus begrepp om ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt 

kapital, därefter positionering i det sociala rummet och habitus. Kvalitativ metod användes 

med hermeneutik som angreppssätt. I resultatet framgick att ungdomarna generellt sett har en 

positiv syn på möjligheten att inom rimlig tid erhålla ett arbete, genom att utveckla sin 

kompetens med exempelvis utbildning. Viktiga aspekter som framkom i uppsatsen var att 

deras invandrarbakgrund även kan utgöra ett antal hinder för att få ett arbete. Dessa aspekter 

var språk, integration, socialt nätverk, kulturkrock, namn, arbetslivserfarenhet och 

diskriminering. 

 

Nyckelord: ungdomar med invandrarbakgrund, möjligheter till arbete, socialt nätverk, 

integration, språk. 
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1. Inledning 
Integrationsverket definierar utländsk bakgrund som utrikesfödda samt inrikesfödda med två 

utrikesfödda föräldrar. Enligt Integrationsverket har ungdomar med utländsk bakgrund en 

högre arbetslöshet än ungdomar med svensk bakgrund. Kunskapen om hur arbetslöshet hos 

ungdomar påverkar deras livsvillkor är i Sverige begränsad. Det finns en oro att 

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

utvecklas avvikande livsformer (Diaz, 2006). Vi anser det därmed av stort intresse att få mer 

kunskap och förståelse inom ämnet vi valt. 

 

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att ungdomar med invandrarbakgrund har svårigheter 

att etablera sig i arbetslivet. Ungas villkor och förutsättningar har förändrats på 

arbetsmarknaden genom den globala ekonomin med dess ökade konkurrens. Dagens 

arbetsmarknad kräver högre kvalifikationer och specialisering. I media framhålls det att 

utvecklingen på arbetsmarknaden är svag och att lediga platser minskar påtagligt. Effekterna 

av lågkonjunkturen blir större för ungdomar med invandrarbakgrund, då de generellt sett har 

svårare att komma in på arbetsmarknaden (www.ams.se, Peterson & Hjerm, 2002: 104-105). 

 

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

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

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

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

integrationspolitiken påverkar att individer med utländsk bakgrund diskrimineras (Peterson & 

Hjerm, 2002: 19).  

 

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

individers bakgrund och olikheter. Det leder till kategoriseringar utifrån bakgrunden. 

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

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

överensstämmer med den stigmatiserade bilden (Knocke & Hertzberg, 2000: 9-19). 

 

Bristande möjligheter till arbete och delaktighet som leder till medansvar i samhället, är den 

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

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

http://www.ams.se/
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är av stor vikt och främjar integrationsprocessen genom att man lär sig språket och integreras 

socialt via umgänge med arbetskamrater. Att integreras kulturellt kan innebära att förstå seder 

och bruk som kan vara av stor vikt för integrationen (Peterson & Hjerm, 2002: 96f). 

 

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

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

socialt nätverk missgynnas därmed vid rekryteringen. Invandrare anses här ha en svagare 

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

 

Segregering av stadsdelar medför väsentlig skillnad i människors levnadsvillkor. Det kan 

utgöra ett hinder för invandrare då de missgynnas i sina möjligheter att skaffa sig det slags 

sociala nätverk som kan vara till hjälp för att få ett arbete. Att sysselsättningsgraden är 

betydligt lägre för utrikesfödda än totalbefolkningen bedöms framför allt handla om 

nätverksrekrytering, då rekryteringen till arbete främst sker via socialt nätverk (Ibid.: 156-

157). 

 

Ungdomars karriärval påverkas såväl av offentliga och privata institutioner och aktörer som 

av vänner och familj. Karriärval och andra viktiga val för framtiden påverkas även av den 

lokala miljöns förutsättningar och attityder samt hur den sociala och ekonomiska strukturen 

ser ut på nationell nivå. Möjligheter till arbete och vidare utbildning styrs i hög grad av 

skolans betygssystem som rangordnar individerna inför framtiden. Ungdomars upplevelse av 

skoltiden påverkar även valet av fortsatta studier. Det gör även sociala, ekonomiska och 

kulturella hemförhållanden. Utbildningsnivån hos föräldrarna ses dock som den faktor som 

väger tyngst om ungdomar studerar vidare eller inte. Detta på grund av att den samvarierar 

med föräldrarnas yrke och allmänna socioekonomiska status. Ungdomarnas ålder vid 

invandringen och antal år de har hunnit gå i svensk skola är också av betydelse för 

utbildningsresultatet. Individens etniska ursprung tenderar även att vara viktig då ungdomarna 

även påverkas av de olika värderingar, yrkeshierarkier och karriärmöjligheter som finns i 

ursprungslandet (Lundqvist, 2005). 

 

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

för ungdomar med invandrarbakgrund är att deras lägre socioekonomiska status och 

annorlunda kulturella traditioner förmedlas av föräldragenerationen. Beroende på hur pass 

starkt bundna föräldrarna är till kulturen och traditionerna och hur samhällets krav ser ut kan 
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det uppstå en krock som leder till motsägande förväntningar på ungdomarna. Dessa påverkas 

dels av svenska normer, värderingar och förväntningar från sina vänners ungdomskultur, 

utbildning och självförverkligande. Men de påverkas även av föräldrarna och 

ursprungslandets kultur, i vilken det kan finnas en förväntan och önskan att föra den egna 

gruppens värderingar och traditioner vidare. Detta kan leda till komplexa vägval efter ett 

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

 

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

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

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

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

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

för ungdomar med invandrarbakgrund då de inte antas ha dessa kvalifikationer (Ibid.). 

 

1.1 Syftet med vår uppsats 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka erfarenheter ungdomar med invandrarbakgrund 

har av att få ett arbete, vilka möjligheter som erbjuds samt deras perspektiv på de hinder som 

kan uppstå. Syftet är dock inte att redogöra alla hinder som kan uppstå, utan det är 

ungdomarnas eget perspektiv på upplevelsen av detta problem vi vill undersöka. 

1.2 Frågeställning 
- Hur upplevs det att vara ungdom med invandrarbakgrund och söka arbete? 

- Hur upplevs betydelse av föräldrars integration för ungdomarnas möjlighet att få ett 

arbete? 

- Hur upplevs betydelsen av socialt nätverk för att få ett arbete? 

1.3 Disposition 
I första avsnittet presenteras en inledning till uppsatsens problemområde. I andra avsnittet 

introduceras tidigare forskning där vi presenterar vetenskapliga artiklar för uppsatsens syfte. 

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

tredje avsnittet motiveras och beskrivs en teoretisk och begreppslig referensram där de teorier 

som är relevanta för vår uppsats presenteras. Där redogör vi även för de sociologiska begrepp 

som vi senare använder oss av för att analysera det insamlade datamaterialet. 
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 I fjärde avsnittet framhålls hermeneutiken vilken är metodverktyget för denna uppsats. Vi 

beskriver även tillvägagångssättet i insamlandet av datamaterialet. Vår förförståelse beskrivs 

för att vi sedan ska kunna använda oss av denna.  

I det femte avsnittet presenteras vad vår uppsats kom fram med resultat och analys. Vi 

beskriver två steg av tolkningar, där resultaten sammanställs i centrala teman. I det sjätte 

avsnittet sker en återkoppling från vår uppsats till tidigare forskning och teori. I det sjunde 

avsnittet presenteras en slutdiskussion där vi reflekterar över denna uppsats och även granskar 

den kritiskt. 

2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning om ungdomar med invandrarbakgrund och deras möjligheter på 

arbetsmarknaden återfinns framförallt i kvantitativa studier. Den forskning som redovisas här 

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

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

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

hänsyn till faktorer som socioekonomisk position, etnicitet, kön samt ålder vid migration. 

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

Valet av följande sex vetenskapliga studier är till för att få en generell och övergripande bild 

över detta forskningsområde, men även för att skapa en mer nyanserad bild av ungdomarnas 

egen erfarenhet och upplevelse. Studierna är genomförda i Sverige och samtliga är empiriska 

bortsett från en vilken är teoretisk.  

2.1 Ojämlika möjligheter för ungdomar med invandrarbakgrund på den 
svenska arbetsmarknaden 
Alireza Behtoui visade i en studie från 2004 utförd på Linköpings universitet att 

möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden skiljer sig åt beroende på ungdomars 

bakgrund. Syftet med studien var att undersöka hur det gått för ungdomar med 

invandrarbakgrund samt för de som är födda i Sverige men har utländska föräldrar på den 

svenska arbetsmarknaden. Den hade en kvantitativ ansats med fem hypoteser. Ett antagande 

var att ungdomar med samma utbildning kunde förväntas ha samma sannolikhet att bli 

anställda och ha samma årsinkomst. Den andra hypotesen var att den grupp som är 

utrikesfödda men anlände till Sverige före skolstart har det svårare att få ett arbete jämfört 

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

föräldrarna vistats i Sverige är av betydelse för att nå det svenska sociala kapitalet och 

överföra det till sina barn, har utrikesfödda som invandrade till Sverige före skolstart ett 
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underläge i jämförelse med dem som är födda i Sverige men har två utrikesfödda föräldrar. 

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

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

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

en pappa som är född i Sverige och en mamma som är utrikesfödd att få ett arbete jämfört 

med om det är tvärtom. Detta byggdes på antagandet att inrikesfödda män i större 

utsträckning har en högre ställning på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Datamaterialet i studien kom från databasen LOUISE som administreras av Statistiska 

Centralbyrån. Urvalet var begränsat till individer som var 18-20 år gamla under 1990. För att 

studera dessa individers framgång på arbetsmarknaden användes data från 1998 på samma 

individer när de var i åldrarna 26-28 år, vilket blev 22 401 individer.  

Sammanfattningsvis kunde det konstateras att utsikterna för att få ett arbete ser bättre ut ju 

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

svenska språket, längre etableringstid och större social nätverk. Skillnader i inträdandet på 

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

nationaliteten. Socioekonomiska positioner reproduceras mellan generationer men även etnisk 

diskriminering som följer invandrargrupper över generationerna. Det empiriska resultatet 

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

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

deras humankapital vilket definieras som utbildning, kompetenser och andra färdigheter. 

Behtoui använde den franska sociologen Pierre Bourdieus förklaring av socialt kapital och 

menade att socialt kapital ligger inbäddat i vårt sociala nätverk och värderas olika beroende på 

tid och plats (Behtoui, 2004). 

2.2 Ungdomars förhållningssätt till sin situation 
I en studie av Ulla Rantakeisu (2002), undersöktes hur långtidsarbetslösa ungdomar förhåller 

sig till sin situation. Syftet och frågeställningarna med denna undersökning var att klargöra 

hur de långtidsarbetslösa ungdomarna förhåller sig till sin situation och framtid som arbetslös. 

Datamaterialet insamlades utifrån öppna frågor och teman. Undersökningen grundade sig på 

ett jämförande primärmaterial från intervjuer av 50 långtidsarbetslösa ungdomar utifrån sex 

europeiska länder, men materialet till denna undersökning insamlades i Värmland från 50 

respondenter. Analysen förnyades med en uppföljande intervju med 35 av 50 respondenter. 
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För att få en bred fördelning av urvalet samlades materialet in från olika enheter som 

handlägger ärenden utifrån ungdomars olika situationer.  

 

Rantakeisu kunde efter analys av datamaterialet urskilja olika personligheter som avspeglar 

sig till hur ungdomarna värderar arbete och hur resurserna från myndigheter används. Hon har 

inte detaljerat studerat hur de olika personligheternas koppling ser ut till kön, klass, etnicitet 

och samhällsförändring. I studien framkom även att de långtidsarbetslösa ungdomarna inte 

kan grupperas under samma kategori som arbetslösa. De bör uppdelas i kategorier utifrån 

vilket personligt förhållningssätt individen har, med hänsyn till situationen som arbetslös. 

Rantakeisu gjorde en indelning av de långtidsarbetslösa ungdomars
 
inställning till vad de vill 

uppnå och indelade dessa i två centrala förhållanden, dels hur arbetet skattas samt hur dessa 

möjligheter uppbådas. Utifrån dessa två centrala förhållanden var det fyra idealtypiska 

förhållningssätt som identifierades utifrån värderingar, attityder och handlingar. 

 

Studiens resultat visade att bortsett från förändrade villkor på arbetsmarknaden har vänner, 

skola och andra samhällsinstitutioner fått en ökad betydelse för att strukturera ungdomars liv i 

det moderna samhället. Detta innebär bland annat en ökad grad av specialisering på 

arbetsmarknaden, ökade utbildningskrav samt att individen har större krav på att det ska 

”kännas rätt”. Dessa samhälleliga förändringar kopplades till Becks teori om risksamhälle, 

vilket medför en osäkerhet och en ökning av sociala och kulturella risker. Den sociala 

bakgrunden är av störst betydelse för ungdomars framtid där kön och etnicitet är förknippat 

med såväl hinder som möjligheter. Många arbetslösa ungdomar lyckas ta sig in på 

arbetsmarknaden. Men studien visade även att det finns ungdomar som riskerar att mer 

permanent fastna i en ond cirkel av arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och korta 

anställningar. Dessa ungdomar riskerar även att få problem inom andra områden. Ungdomar 

som är marginaliserade och hänvisade till fattiga förorter riskerar att bli osäkra i sin 

livssituation vilket förstärks av boendemiljön (Ibid.). 

2.3 Sociala nätverkets betydelse 
En slutrapport av Majken Espwall och Peter Dellgran (2005), som utgick från flera 

internationella studier, påvisade det sociala nätverkets betydelse för invandrarnas välfärd. 

Studien visade att en av 1990-talets ekonomiska förlorare är ungdomar. Forskarnas definition 

av socialt nätverk i studien var hur människor har kontakt med varandra på olika sätt, genom 

familj och vänner, där nätverket kan ge socialt stöd på olika sätt. De menade även i sin studie 
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att individen får olika slags socialt stöd från olika personer i sitt nätverk. Enligt forskarna 

erhålls den socialpolitiska debatten i grunden en solidaritet individer emellan vilket ligger till 

grund för hur individer stöttar och hjälper varandra.  

 

Forskning av sociala nätverk bygger på tilldelning av ansvar utifrån den enskilde och mellan 

familj eller stat. Forskning utifrån Bourdieus sociala kapital med ekonomiskt och materiellt 

stöd har lett till att frågor angående försörjning och socialt stöd är svåra att bilda sig en 

uppfattning om men har även blivit konstruerade. Espwall och Dellgran visade i studien att 

andra internationella forskare lägger tonvikten på betydelsen av sociala relationer, för att öka 

potentialen till arbete och därmed egen försörjning vilket förhindrar social uteslutning.  

 

Espwall och Dellgran genomförde en uppdelning av studierna inom socialt nätverk. Denna 

uppdelning är; kön och ansvar där nya familjekonstellationer förändras vilket innebär att det 

sociala nätverket förändras med ändrade villkor som följd. Vidare är legitimitet och värde där 

förutsättningen från ekonomiskt och materiellt utbyte av hur stöd konstrueras samt det värde 

som detta utbyte ges till mottagaren. Legitimiteten av stödet är starkt förknippat till normer 

som till exempel att bidra till sin egen försörjning. Den sista uppdelningen är autonomi och 

beroende där välfärdstatens normer kännetecknas av självständighet och självförsörjning. Det 

blir tydligt då en individ som är utan legitima skäl med starkt hjälpbehov, således hamnar i ett 

exceptionellt underläge. 

 

Resultatet av denna studie visade att stödet för informellt, ekonomiskt och materiellt stöd i 

Sverige är relativt begränsat. Men det är oklart hur strukturen i den svenska välfärdens 

utveckling har påverkat stödet av det sociala nätverket. Forskning om stöd och sociala nätverk 

har det senaste årtiondet förnyats beträffande betydelsen av vänskap, förhållandet mellan 

generationer samt genus. Det är dock familjen som utgör det viktigaste sociala nätverket. 

Familjekonstellationerna har under 1990-talet genomgått förändringar vilket resulterat till att 

individer konstruerar egna konstellationer och befinner sig i en förändringsfas. Men enligt 

Espwall och Dellgran är relationer mellan vänner, släktingar och familjen fortfarande viktig 

(Ibid.). 
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2.4 Integrationsprocess  
Susanne Ewert, Marianne Liedholm och Göran Lindberg (2006) vid Lunds universitet 

beskrev i en studie ett antal olika integrationsprojekt, för att belysa vilka följder långvarigt 

utanförskap kan få. Identitetsförlust och mindervärdeskänslor var en aspekt av denna 

problematik. Dessa olika projekt har utförts under mer än fyra år i Malmö inom den svenska 

regeringens storstadssatsning under åren 1999-2004, för att prova effektiva metoder för 

integration. Syftet med studien var att förmedla insikter om integrationsprocessens 

problematik, och klargöra vilka koncept som varit framgångsrika respektive mindre 

framgångsrika. Definitionen av integration i studien var att göra fler invandrare delaktiga i det 

svenska samhället och innefattar exempelvis att hjälpa människor ut i arbetslivet, öka 

kunskaperna om det svenska språket och samhället, rösta i politiska val och så vidare. Målet 

med storstadssatsningen var även att integrationen i samhället önskar eftersträva ett 

mångkulturellt samhälle, såtillvida att olika etniska och kulturella grupper ska leva likställt 

utan diskriminering i samhället. 

 

Forskarna i studien kunde dra generella slutsatser med framgångsrika metoder för att lyckas 

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

regeringens storstadssatsning. Av störst betydelse är att det finns öppna 

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

krävs det en grundläggande tillit bland de inblandade aktörerna och på det personliga planet. 

Ewert med flera (2006) visade i sin studie att resultatet av långvarigt utanförskap, där hopp 

ständigt släcks, så småningom leder till missmod och apati. Ett nätverk kan vara starkt, svagt 

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

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

sociala nätverken gör.  

 

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

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

invandrarpolitiken eftersträvas multikulturell ideologi där olika etniska och kulturella grupper 

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

utgör hinder i denna ideologi är vad forskarna kallar för strukturell diskriminering. Det 

innefattar exempelvis att det svenska språket utgör en självklar norm på arbetsmarknaden men 

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

(Ibid.). 
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2.5 Diskriminering på arbetsmarknaden 
Forskaren Nora Räthzel visade i sin studie från 2006, utförd vid Umeå universitet, att 

ungdomar med invandrarbakgrund har minst möjligheter att få en anställning. Syftet med 

studien var att undersöka hur ungdomar upplever det är att söka ett arbete och hur erfarenheter 

av rasism och diskriminering tvingar ungdomar med utländsk bakgrund att utveckla strategier 

som förhåller sig till dessa erfarenheter. Studien pågick mellan 2002 och 2005 i tre svenska 

städer. Den utfördes med kvalitativ metod där över 50 ungdomar med och utan 

invandrarbakgrund intervjuades med öppna frågor om erfarenheten av att få ett arbete. 

Räthzel definierade diskriminering som en negativ särbehandling av en person som tillhör 

eller antas tillhöra en grupp.  

 

Generellt sett visade resultatet att brist på utbildning, erfarenhet, språkkunskap och kunskap 

om den svenska kulturen var kärnproblemet till svårigheterna att få ett arbete. I resultatet kan 

det även konstateras att en ungdom med invandrarbakgrund bör ses som en tillgång på 

arbetsmarknaden. De har åtminstone två kulturer, talar oftast två språk och är generellt mer 

flexibla än vad inrikesfödda individer är. Istället för att belönas med dessa specifika 

kapaciteter och se dessa som en tillgång, behandlas de som bristfälliga och ett hinder. Studien 

antydde att ett utländskt namn leder till en rad förutfattade meningar om kvalitéer och 

egenskaper som uppfattas som opassande för det arbete som söks, innan personen i fråga ens 

har fått en chans att presentera sig själv. Om ungdomarna dessutom inte kan uppvisa tidigare 

arbetslivserfarenhet ses det som ett bevis på vad arbetsgivarna antagit om ungdomarna från 

första början, nämligen att de inte är flexibla, aktiva och hängivna för att få ett arbete. En 

annan slutsats var att ungdomar med invandrarbakgrund generellt ses som misstänksamma av 

många arbetsgivare med svårighet att anställa. Ytterligare en diskriminerande faktor enligt 

Räthzels studie var att invandrarnas sociala nätverk i stor utsträckning var begränsat vilket 

utgjorde ett stort hinder då rekrytering vanligtvis skedde via familj, släkt och vänner (Ibid.). 

2.6 Misslyckad integration av invandrare på den svenska arbetsmarknaden  
Wuokko Knocke (2000) har i en studie undersökt hur ungdomar med invandrarbakgrund 

förbereder sitt inträde på arbetsmarknaden. Studien undersökte även ungdomarnas strategiska 

val för att förverkliga sina mål gällande den yrkesmässiga framtiden. Urvalet av 

intervjupersoner var kvinnor och män med invandrarbakgrund i åldern 16 till 26 år. 

Intervjuerna genomfördes med 20 ungdomar med turkisk bakgrund, 12 ungdomar med 

latinamerikansk bakgrund och tre ungdomar med grekisk bakgrund. Det var även 17 personer 
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med förmedlingsansvar till ungdomar från 14 olika arbetsförmedlingar som intervjuades. 

Intervjuerna med arbetsgivarrepresentanter fördelades på 20 personer vilka är verksamma 

inom offentlig och privat sektor. Totalt genomfördes 64 djupintervjuer där utgångspunkten 

var tre skilda frågescheman för de olika aktörsgrupperna med öppna frågor som möjliggjorde 

en fördjupning av svaren.  

 

Knocke menade i studien att det är Sveriges ekonomiska situation och de strukturella 

arbetsmarknadsvillkoren som är avgörande för invandrarnas integration på arbetsmarknaden. 

Det finns även ett stort behov att invandrare integreras för att få ett arbete. Knockes definition 

av integration i studien var delaktigheten i samhällsgemenskapen för utrikesfödda och deras 

barn. Segregation definierade Knocke som en avskildhet från samhällsgemenskapen. 

 

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

ungdomar med invandrarbakgrund hade det svårare i jämförelse med andra ungdomar att få 

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

av förutfattade meningar om individens etniska tillhörighet. Att skilja sig åt utseendemässigt 

skapar en oro för att bli negativt värderad. Utseendeskillnaderna ledde till känslor av att de 

alltid kommer att se olika ut och att de för alltid skulle upplevas som icke-svenskar. Även om 

de anstränger sig till det yttersta med det svenska språket och kulturen skulle de aldrig bli 

”riktigt svensk”. Många såg sin svarta hårfärg som ett permanent hinder på arbetsmarknaden. 

Knocke poängterade dock att det inte är alla arbetsgivare som diskriminerar och alla utsätts 

inte för diskriminering. Däremot är det förekomsten av de diskriminerade mekanismerna som 

upptogs i studien vilket påvisade en över- och underordning med etniska kännetecken, där 

föreställningen är att svenskhet är det normala och icke-svenskhet som det avvikande. Detta 

pekar på en misslyckad integrationspolitik. Resultatet visade att integrationen av invandrare 

på den svenska arbetsmarknaden endast lyckas när det finns en mycket stor efterfrågan på 

arbetskraft och vid högkonjunkturer. Vid lågkonjunkturer tenderar invandrarna att bli 

marginaliserade och segregerade (Ibid.). 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis av tidigare forskning kan det konstateras att utrikesfödda i större 

utsträckning är arbetslösa än inrikesfödda. Ytterligare en slutsats är att det finns en skillnad i 

möjligheten att få ett arbete beroende på hur länge invandrarna har bott i Sverige. Tidigare 

forskning visar att ungdomar som får tillgång till föräldrars sociala nätverk sannolikt har en 
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betydelsefull effekt för att få ett arbete oavsett deras kompetens och sociala 

grundförutsättningar. Att ha ett arbete i Sverige har ett stort symboliskt värde. Tidigare 

forskning visar även att socialt och kulturellt kapital är av stor vikt för att få ett arbete. Det 

kan även konstateras att långtidsarbetslösa ungdomar inte kan grupperas under samma 

kategori som arbetslösa. Deras möjligheter samlas och identifieras utifrån värderingar, 

attityder och handlingar. Forskning visar även att informellt, ekonomiskt och materiellt stöd i 

Sverige är relativt begränsat. Därmed är det sociala nätverket med familj, släkt och vänner av 

stor betydelse. En annan studie har utfört en utvärdering av integrationsprojekt av invandrare. 

Slutsatsen var att det är av stor betydelse att invandrare integreras i samhället. Invandrarnas 

begränsade sociala nätverk kan utgöra ett stort hinder vid rekrytering, då rekrytering i regel 

sker via familj, släkt och vänner, detta pekar på en faktor som är diskriminering. Ett utländskt 

namn kan även leda till en rad förutfattade meningar. Ytterligare forskning påvisar att det 

finns en risk att ungdomar med invandrarbakgrund sorteras bort på grund av arbetsgivares 

förutfattade meningar om deras invandrarbakgrund.  

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta avsnitt redovisar vi de teoretiska utgångspunkter och begrepp som vi sedan kommer att 

använda oss av i analysen av intervjuerna. Relevanta teorier för vår uppsats är ekonomiskt, 

socialt, kulturellt och symboliskt kapital samt positionering i det sociala rummet. Motivet till 

valet av dessa teorier är att tillgång eller avsaknad av de olika kapitalen kan vara av 

avgörande betydelse för att få ett arbete. För att kunna besvara uppsatsens syfte är denna 

teoretisk och begreppsliga referensram av betydelse då socialt nätverk och integration är 

centrala aspekter inom detta problemområde.  

3.1 Begrepps definitioner 
Definition av sociala nätverk är sociala relationsmönster mellan individer, grupper eller 

organisationer. Det sociala nätverket uppkommer på grund av familj, släkt och vänner och 

består av individens alla sociala relationer. Nätverket är ett system av olika sociala relationer 

där individer som ingår i nätverket kan utföra olika handlingar, få hjälp och stöd av olika 

karaktär (Brante, Andersen & Korsnes, 2003: 222).  

 

Social integration innebär i vårt fall upprättandet av sociala kontakter mellan invandrade 

individer från etniska minoriteter och individer från majoritetssamhället (Diaz, 2004: 74). 

Begreppet integration är en flerdimensionell process vilket utgör en svårighet för att nå 
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konsensus om en exakt definition. Diaz (Ibid.: 21ff) definierar begreppet integration som att 

göra invandrade minoriteter delaktiga i majoritetssamhället på samma villkor och med samma 

rättigheter och skyldigheter som majoritetsbefolkningen. Definition av begreppet segregation 

är motsatsen till integration, där minoritetsgrupper utesluts från majoriteten. (Ibid.: 28). 

Diskriminering definieras som en ojämn fördelning av rättigheter där några grupper av 

individer inte ges samma möjlighet till samma rättigheter som andra (Brante el al., 2003: 59). 

3.2 Bourdieus teori om olika kapital 
Bourdieus sociologiska undersökningar handlar om händelser i människors vardagsliv vilka är 

sociologiskt intressanta då de visar uppbyggnaden av samhällets struktur och de faktorer som 

vidmakthåller denna struktur. Hans centrala begrepp är främst olika former av kapital, det vill 

säga symboliska och materiella tillgångar. Bourdieu menar att de grundläggande materiella, 

sociala och ekonomiska villkor som unga har under sin uppväxt skapar deras resurser, 

förståelse och handlingar som är av avgörande betydelse för deras framtid. Hur en människa 

handlar i sin tillvaro bygger på hennes bakgrund, tidigare erfarenheter och upplevelser. 

Bourdieu vidareutvecklade Marx klassteori för att förklara strukturella relationer mellan 

individer (Bourdieu, 1999: 17-24). 

 

Månson tolkning av Bourdieus texter  

Månsson (2004: 115f) definierar ekonomiskt kapital som de materiella resurser samt att den 

socioekonomiska tillhörigheten avspeglas av inkomsten. Bourdieu menade att utbildning leder 

till arbete och inkomst. Högre inkomst möjliggör en ökad kvalitet på nödvändigheter som 

mat, boende, fritidsaktiviteter, resor samt semestrar. Bourdieus föreställning är att utbildning 

ska leda till arbete och inkomst. Det ekonomiska kapitalet är visserligen viktigt men Bourdieu 

menar även att det sociala, kulturella och symboliska kapitalet en individ innehar är av 

betydelse för att nå en högre position i samhället. Detta kan innebära att ha sociala kontakter 

och ”bete sig rätt” i olika situationer för att uppnå ett visst mål (Ibid.). 

 

Månson vidaretolkar Bourdieus socialt kapital som är relationer med släkt, vänner och övrigt 

umgänge. Solidariteten som finns i släktskap och det sociala nätverk fungerar som ett socialt 

skyddsnät där omgivningens skydd ger trygghet. Avsaknad av eller lågt socialt kapital kan 

leda till utanförskap och isolering. Det sociala kapitalet påverkas av att ha ett arbete eller ej. 

Ett stort socialt kapital innebär ett nätverk som kan underlätta möjligheten att få ett arbete och 

integreras i samhället. Det kan vara gemenskap mellan människor som har förmånliga sociala 
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kontakter och därmed kan förmedla möjligheter på arbetsmarknaden (Månson, 2004: 373-

411). Det sociala kapitalet med dess sociala samvaro av nätverk, normer och tillit skapar 

möjligheter och chanser till samarbete för de individer vilka ingår i det sociala nätverket. Det 

resulterar i att individer som är kapitalsvaga hamnar utanför dessa nätverk och sociala 

processer. Att hamna utanför lokalsamhällets sociala kapital som innefattas av lokala normer, 

kunskaper och sociala relationer utgör ett hinder för att få ett arbete. Bourdieu ser socialt 

kapital som en resurs för de som finns med i ett nätverk. Problematiken eller orättvisan skapas 

då nätverket endast är till fördel till dem som ingår och kan ta del av nätverket. Individer som 

inte ingår i nätverket riskerar att stigmatiseras då försvagade sociala relationer ökar 

utsattheten för exempelvis arbetslöshet (Eriksson, 2001: 14-57). 

 

Kulturellt kapital är en individs bildning och förhållningssätt men innefattar även konst, 

musik och litteratur. Skillnaderna mellan kulturellt kapital kan ses i relationen mellan 

samhällets klasstruktur och maktpositioner. Det kulturella kapitalet med dess symboler och 

position skapas och behålls genom utbildning, umgänge, familjeliv, yrke, arbetsplatser och så 

vidare. Det kulturella kapitalet påverkar individernas handlingsmönster och makten i 

samhället. Det kulturella kapitalet har ett symboliskt värde, vilka förklaras i undersökningar 

där det visas att de som har stort inflytande generellt sett har samma eller liknande social 

bakgrund. De har vanligtvis gått i samma skolor, umgåtts med varandra på fritiden, deltagit i 

samma evenemang, uttrycker sig på liknande sätt med samma åsikter om samhället och har en 

liknande livsstil (Månson, 2004: 373-411). 

 

Symboliskt kapital handlar om vad den sociala gruppen uppfattar som värdefullt. De 

egenskaper som är avgörande varför vissa får arbete och andra inte bör enligt Bourdieus 

resonemang om symboliskt kapital skilja sig åt beroende på vilket arbete individen söker, 

samt i vilken situation det handlar om. Symboliskt kapital kan även användas för att förklara 

maktstrukturen som uppstår genom olika symbolvärden. Symbolvärden som utbildning, titlar, 

bilar, kläder, pengar samt boende bygger upp maktstrukturen. Bourdieu visar i ett flertal 

studier att utbildning är en central del till att klassamhället reproduceras. För en individ som 

kommer från enklare levnadsförhållanden och har ambitionen att nå en hög position i 

arbetslivet antas därmed möta svårigheter. Det beror på att individen dels får kämpa för att nå 

kunskaper men också med sitt sociala ursprung och sin erfarenhet från sin socioekonomiska 

bakgrund. De erfarenheter och livsinställning som individer får genom sin sociala bakgrund 

måste omformas till det som individer i andra samhällsklasser föds in i. En omfattande 
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anpassning krävs för att nå social framgång. Det handlar om att upptäcka symbolvärden och 

tillägna sig de sociala mönster som karaktäriserar den klassposition individen vill nå. En 

central betydelse för att nå en högre social position är att kunna överföra, omvandla och 

tillägna sig det symboliska kapitalet. Att förändra klassposition genom utbildning kräver ett 

engagemang i att ägna sig åt sociala mönster. Det kan vara genom att använda rätt språkbruk 

och beteende som den förändrade klassinnebörden innebär. De som inte fått dessa kunskaper 

medfött får sämre förutsättningar att hantera framtida situationer (Ibid.: 373-411). 

 

Bourdieu - sociala rummet 

För att förstå den sociala världen och varför en individ handlar på ett visst sätt utifrån dess 

bakgrund utformade Bourdieu teorin om habitus. Begreppet habitus är en persons kognitiva 

förutsättningar och formas utifrån tidigare erfarenheter och handlingar. En individs habitus är 

vilken värdering, verklighetsuppfattning och motivation individen har till att utföra 

handlingar. Habitus visar sig i beteendet såväl medvetet som omedvetet och avgör hur en 

individ omsätter sitt kapital inom olika områden för att förverkliga sina individuella mål. 

Habitus visar relationen mellan individens position i det sociala rummet och i förhållande till 

de specifika val individen gör, vilket blir ett sätt för individen att avgränsa sig från andra 

grupper. Inlärda handlingsmönster avgör individens val och reproducerar makthierarkier. 

 

Beroende på volymen av ekonomiskt, kulturellt, och socialt kapital skapas liknande synsätt, 

värderingar, beteenden och livsstil. Habitus kan liknas vid tanke- och handlingsramar som 

utvecklar människors smak och inriktning. Individer som delar samma habitus innehar även 

liknande symboliskt och ekonomiskt kapital. Människor med liknande kapital söker sig till 

liknande positioner och fält. Verkligheten delas in i sociala rum där individer intar olika 

positioner. Det sociala rummet kan beskrivas som ett fält där individer tvingas göra val och 

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

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

individens sociala bakgrund och gör att individen kan orientera sig på fältet. På ett omedvetet 

sätt vägleder dispositionen individens val och handlingar (Bourdieu, 1999: 17-24, 97f, 118-

121). 

 

Trondmans vidareutveckling av Bourdieus teori 

Trondman, Jönsson, Arnman och Palme (1993: 25f) beskriver att möjligheterna till att få ett 

arbete är beroende på individens kapitalvolym. Tillgången till en kapitalform ger inte 
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automatisk tillgång till de andra kapitalen. Att investera i de olika kapitalformerna kan 

innebära en ökad möjlighet i livet såväl ekonomiskt, trygghetsmässigt som kunskapsmässigt 

leverne. Individers skilda habitus innebär ojämlika livsvillkor samt möjligheter att få ett 

arbete. Trondman med flera har kopplat Bourdieus teori om olika kapital och habitus till 

dagens villkor för ungdomar. De menar att individers olika livsstilar kan bli en barriär som 

upprätthåller en åtskillnad mellan olika sociala klasser och skikt. Följden av det kan generera 

till olika livsvillkor och möjligheter i framtiden. Ungdomar från familjer med lägre utbildning 

och resurser innehar inte samma kulturella kapital som ungdomar från högre socioekonomiska 

klasser. Kulturellt kapital reproduceras vanligtvis utifrån det sociala kapitalet. I individens 

sociala miljö skapas individens möjlighet att utnyttja det kulturella kapitalet. Uppväxt miljön 

är vanligtvis avgörande för hur ungdomars handlingsmönster och val kommer att utformas. 

Föräldrars livsvillkor och tillgång respektive avsaknad till kulturellt kapital påverkar deras 

barn. För att förstå varför somliga ungdomar väljer att studera vidare och andra inte kan 

förklaras genom ungas uppväxtmiljö (Ibid.: 25f). 

 

4. Metod 
I detta avsnitt presenteras det kvalitativa tillvägagångssättet samt motivering till vald metod. 

Därefter presenteras hermeneutiken som ansats för att tolka och förstå vårt insamlade 

datamaterial. 

 

 4.1 Val av kvalitativ metod 

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

tvärsnitt av den undersökta företeelsen, för att möjliggöra signifikanta jämförelser och 

klargöra vilken omfattning en företeelse har. Därmed var kvantitativ metod inte lämplig till 

vår uppsats då den inte ger möjlighet att ge respondenterna utrymme att uttrycka sina egna 

erfarenheter, känslor och tankar. Utifrån vår frågeställning har vi därför använt oss av 

kvalitativ metod för att besvara syftet i vår uppsats. Uppsatsens syfte var att undersöka vilka 

erfarenheter ungdomar med invandrarbakgrund har av att söka arbete. Kvalitativ metod var 

lämplig då den visar en helhetsbild av vårt studerade problemområde. Detta gav en ökad 

förståelse av den sociala process och sammanhang som det kan innebära för ungdomar med 

invandrarbakgrund av att söka arbete. (Holme & Solvang, 1997: 77). 
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4.2 Urval 
Som kvalitativ metod är urvalet av respondenterna utav stor betydelse för att syftet i studien 

ska bli uppfyllt. Vi gjorde ett strategiskt urval där vi på förhand hade bestämt vilka 

urvalskriterierna var för våra undersökningsenheter. Genom kontakt via en kommunal 

vuxenutbildning och en kommunal enhet med arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar, gjorde 

vi en förfrågan direkt till ungdomarna till att medverka i vår uppsats. Vi frågade även 

högskolestuderande ungdomar om medverkan till uppsatsen utifrån våra förbestämda 

kriterier. Urvalskriteriet var att de tillfrågade respondenterna skulle vara mellan 18-24 år och 

födda i ett annat land än Sverige men bott i Sverige mellan fem till femton år. Ett annat 

kriterium var att ungdomarna skulle ha erfarenhet av att vara arbetssökande för att denne 

skulle återge sin erfarenhet. För att få en bra spridning i urvalet tog vi hänsyn till ålder, kön, 

utbildningsnivå och olika nationaliteter för att få så många infallsvinklar som möjligt. De 

respondenter som deltog i vår uppsats var tre ungdomar från kommunens 

arbetsmarknadsåtgärd, två ungdomar från en kommunal vuxenutbildning samt tre ungdomar 

från en högskola. Vi valde att benämna respondenterna som Ahmed, Elijah, Ali, Jeremiah, 

Ariana, Claudia, Seyla och Noelle. Vid varje intervju var vi båda närvarande för att i största 

mån hålla intervjun vid liv. Intervjuerna genomfördes på respondenternas skolor och 

kommunens enhet för arbetsmarknadsåtgärder, vilket var en bekant miljö för ungdomarna. 

Det skapade förutsättningar för att det skulle kännas bekvämt för dem och att de skulle ges 

möjlighet att känna sig trygga. Att utföra intervjuerna på plats innebar även att göra deras 

medverkan lättare då de ej behövde förflytta sig till en annan lokal (Ibid.: 101). 

4.3 Tillvägagångssätt 
Vår empiri grundades på djupintervjuer för att kunna tolka och förstå respondenternas 

erfarenheter. För att ge individen utrymme att berätta om erfarenheten utan att styra intervjun 

utgick vi från frågor om hur de upplever erfarenheten, istället för varför som kan tendera att 

bli ifrågasättande och leda till en försvarsställning. En preliminär intervjumall var till hjälp för 

att få igång samtalet med öppna frågor och teman som berörde det aktuella ämnet. Icke-

verbala reaktioner hos respondenter antecknades då det kunde vara av betydelse i analysen. 

Intervjuerna ljudupptogs och transkriberades därefter ordagrant. Detta för att det var en stor 

svårighet att hinna med att anteckna allt under intervjuns gång samt att fånga respondenternas 

uttryck av erfarenheten (Ibid.: 101-108). 
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För att behålla en vetenskaplig distans är det en fördel att inte känna respondenterna sedan 

tidigare. Från respondentens sida kan det vara lättare att öppna sig och berätta om sin 

erfarenhet eller upplevelse för någon som respondenten i framtiden inte kommer att ha vidare 

kontakt med (Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2003: 286). Utifrån detta valde vi att 

ta kontakt med kommunala verksamheter och individer vi inte personligen kände sedan 

tidigare. Som forskare är det av betydelse att kunna förstå respondenternas upplevda situation. 

Vi försökte därmed leva oss in och följa upp de problemområden som våra respondenter 

beskrev. Det är av stor vikt att vi inte präglar intervjuerna med våra åsikter utan försöker vara 

så öppna som möjligt inom problemområdet (Holme & Solvang, 1997: 105). 

 

Vi önskade undersöka unga invandrares möjligheter att få ett arbete. Vi började med att 

klargöra vilken målgrupp som vi ville undersöka. Samtliga av de tillfrågade respondenterna 

deltog frivilligt, detta för att bygga en nödvändig tillit och få ett bra resultat under 

intervjutillfället. Därefter spred vi urvalet av respondenter, genom att kontakta olika enheter 

från en kommun i Mellansverige där ungdomar befann sig i olika faser. Vi kontaktade även 

ungdomar som studerar på högskolan och som någon gång varit arbetslösa. För att komma i 

kontakt med dessa respondenter tog vi kontakt med ett Jobbcollage i en kommun i 

Mellansverige. Deltagarna var rekryterade dit via Arbetsförmedlingen och försörjningsstödet i 

kommunen. Ungdomarna var långtidsarbetslösa och skulle beredas hjälp att söka arbete eller 

annan sysselsättning. Vi kontaktade även denna kommuns kommunala vuxenskola. Därefter 

tog vi kontakt med ungdomar vilka studerar på en högskola. Vi använde oss av djupintervjuer 

där respondenterna själva fick berätta om sin upplevelse och erfarenhet av arbetslöshet. 

4.4 Etiska riktlinjer 
Inför varje förfrågan till medverkan i vår uppsats informerades respondenterna om de etiska 

riktlinjerna. Samtliga respondenter var över 15 år gamla och gav sitt verbala medgivande till 

att vi fick använda det insamlade datamaterialet till vår uppsats. Konfidentialitetskravet 

innebar att vi har tagit bort respondenternas personuppgifter så de inte på något sätt ska kunna 

identifieras. Vi har även förvarat datamaterialet så att obehöriga inte äger tillträde till det. 

Respondenterna informerades även om samtyckekravet vilket innebär att de när som helst 

hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. Informationskravet innebar att vi förklarade syftet 

med uppsatsen samt nyttjandekravet som innebar att allt material endast skulle användas i 

studiesyfte (Kvale, 1997: 104-113). 
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4.5 Intervjuer 
Vi konstruerade en intervjumall med olika teman för att utföra intervjuerna så öppna som 

möjligt (se bilaga 1). Intervjumallen var halvstrukturerad vilket innebar att vi under tidens 

gång har formulerat om frågorna och dess ordningsföljd. Det skedde även en ändring av 

intervjumallen efter den första intervjun då vi märkte att det behövdes ställa nya frågor och 

även formulera om några frågor för att få fram data som kunde besvara vårt syfte. Efter varje 

intervju iakttogs även svagheter och styrkor i varje tema vilket vi korrigerade under tidens 

gång (Ibid.: 117). Vi inledde intervjun med att informera om etiska regler. Vår intervjumall 

innehöll teman som berörde ungdomarnas bakgrund och hur deras föräldrar integrerats i det 

svenska samhället. Därefter diskuterades respondenternas bostadsområde och hur ett 

segregerat bostadsområde påverkar möjligheterna att få ett arbete. Socialt nätverk och kontakt 

med inrikesfödda svenskar och dess betydelse för att få ett arbete var ett centralt tema som 

behandlades under intervjun. Erfarenheten av att vara arbetslös och det starkaste motivet till 

att få ett arbete var ytterligare teman i intervjun. Slutligen diskuterades ett centralt tema om 

deras möjligheter och hinder på arbetsmarknaden.  

 

4.6 Hermeneutiken 
I detta avsnitt presenteras hermeneutiken som angreppssätt för vår uppsats.  

I hermeneutiken utgår forskaren alltid utifrån deduktion som innebär att dra slutsatser ur 

teorin med ett rationellt perspektiv. Denna forskningsansats var aktuell för att besvara vårt 

syfte då vår avsikt var att beskriva respondenternas erfarenhet. Tolkningen var nödvändig för 

att förstå respondenternas erfarenhet. Hermeneutiken har sina rötter i humanismen och 

tolkade ursprungligen bibeltexter. Gadamer utvecklade hermeneutiken som filosofi med syfte 

att förstå människans vara och existens. Dess grundläggande begrepp är förståelse och 

förförståelse och det är tolkningen som är central (Ibid.: 65-66). 

 

I hermeneutiken använder och utvecklar forskaren sin förförståelse och utifrån den skapas 

förståelse av det givna sammanhanget. Grunden i en hermeneutisk dialog är att den ska föras 

på samma villkor för att öka förutsättningarna till en ömsesidig förändring och därmed en 

ökad intersubjektiv förståelse. Enligt Heidegger kan förståelsen inte skiljas från vår existens, 

då existensen och förståelsen är grunden för tolkandet och samverkar alltid med varandra. 

Förståelsen är sammankopplad till såväl framtiden som den faktiska situationen. Helhet är ett 

centralt begrepp hos Heidegger och syftar inte bara till vår miljö utan även den helhet och 
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förståelse som individen befinner sig i. Denna helhet beskrivs som vår ”värld”. Tolkningar 

uttrycks vanligtvis i språk och blir därmed ett sätt att förstå. Tolkningen leder vanligtvis till 

förklaringar om varför en viss sak hänger ihop (Ödman, 2005: 17-18). 

Enligt Gadamer är öppenhet och deltagande en möjlighet till kunskapssökande och förståelse. 

Språket har en central roll och måste upplevas existentiellt. Den existentiella världen skapas 

genom språket och gör att allt kan avslöjas och tolkas. Språket överskrider även tid och rum 

vilket gör att en gammal text kan återge det förflutna. Det uppstår då ett möte mellan det 

förflutna och tolkarens horisont. För att nå en gemensam horisont utgör språket en 

förutsättning för att förena de båda horisonterna (Ibid.: 19-20). 

4.7 Den hermeneutiska spiralen 
Hermeneutiken var vårt verktyg för att tolka och få förståelse för invandrarungdomarnas 

erfarenhet vid arbetssökning samt möjligheter och deras perspektiv av hinder som uppstod i 

situationen. Den hermeneutiska spiralen handlar om att gå från delarna till helheten och från 

helheten till delarna och så vidare för att så småningom leda till en huvudtolkning med en 

ökad kunskap. Detta sker i ett växelspel mellan teorin och empirin. Vi utgick ifrån det 

transkriberade materialet och tolkade varje del av respondenternas berättelse, därefter gick vi 

till helheten av det insamlade materialet. Det gav oss nya tolkningar och bildade nya 

horisonter mot bakgrund av vår nya kunskap. Vi skapade därmed en ny meningshorisont, 

vilken byggde på kunskapen från varje respondents berättelse och gav en föränderlig kunskap 

som vidareutvecklades av fler berättelser och vidare tolkningar. 

 

En anknytning till teorin var till hjälp vid tolkningen och hänsyn togs till respondenternas 

berättelser, då all mening har del i situationen. Ur relationen mellan hel och del växer det fram 

en relation som har sin grund i erfarenheter från det historiska. Respondenternas berättelser 

och deras erfarenheter gav oss kunskap inom vårt intresseområde. Det är respondenternas 

egna livs berättelser som grundar och ger formen till hermeneutiken som livsåskådning. Det 

finns ingen förutsättningslös förståelse då det alltid finns en given kontext. Således utgick vi 

från dagens situation på arbetsmarknaden med dess möjligheter och hinder för ungdomarna 

med invandrarbakgrund. Genom förförståelsen kan ny kunskap utvecklas och en ny förståelse 

om fenomenet kan skapas. Den nya förståelsen blir sedan basen för en fortsatt utveckling av 

kunskapen och bildar en ny förförståelse (Dahlberg et al., 2008: 67f, Dahlberg, 1997: 65). Vi 

använde oss av vår förförståelse under uppsatsens gång för att utveckla ny kunskap och 

skapade en ny förståelse under processens gång.  



 

20 

 

4.8 Vår egen förförståelse 
Det centrala i hermeneutiken är att förklara och förstå ett fenomen. För att uppnå detta 

använde vi oss av vår förförståelse, det vill säga förståelse och kunskap genom tidigare 

livserfarenheter och utbildning. Det är respondentens egna subjektiva upplevelse vi var 

intresserade att studera och huruvida denna är objektiv eller inte är inte av betydelse. 

Problemet vi ska studera får vi respondentens subjektiva upplevelse av. Det innebar att även 

de var medforskare då vi hade ett subjekt – subjekt relation till respondenterna (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008: 33, 55f). 

 

Den förförståelse vi har fått genom tidigare livserfarenheter och utbildning är att ungdomar 

med invandrarbakgrund kan diskrimineras på grund av deras bakgrund. Av egen erfarenhet 

vet vi att personliga kontakter kan vara till fördel för att få ett arbete och brist på dessa 

kontakter kan utgöra ett hinder för att lyckas få ett arbete. Vi har iakttagit att vid rekrytering 

av arbeten som kräver högre akademisk utbildning, kan det vara en fördel att ha en annan 

etnisk bakgrund än inrikesfödd svensk, då många arbetsplatser eftersträvar att vara 

mångkulturella. Vår egen förförståelse av arbetslöshet, då vi själva har upplevt det, är att 

självkänslan kan bli lägre av sämre erfarenheter vid arbetssökning och leda till känslor av 

utanförskap. I stället för att bortse från vår förförståelse använde vi oss av den som ett 

verktyg. Genom att vara ödmjuka och öppna mot de transkriberade intervjuerna kunde vi 

tolka materialet och finna ny kunskap. En öppenhet mot texten är en förutsättning för att finna 

meningen och tolkningen i materialet.  

4.9 Validitet och reliabilitet  
En stor utmaning med kvalitativ forskning är validiteten, det vill säga om studien undersöker 

det den avser att undersöka. För forskningens tillförlitighet är detta av avgörande betydelse. 

Reliabilitet anknyter till forskningsresultatets struktur och frågor som ställdes under 

intervjuerna. I semistrukturerade intervjuer är reliabiliteten dock inte lika avgörande då 

frågornas formulering och ordningsföljd kan variera vilket gjorde att respondenterna sannolikt 

tolkade våra frågor olika. Reliabiliteten kan ökas genom ledande frågor och kan vara bra för 

validiteten, men betydelsen av en öppen metod kan då förloras. Utifrån uppsatsens syfte 

försökte vi i intervjumallen formulera passande frågor och teman att diskutera med 

respondenterna. För att uppsatsens validitet skulle bli god styrde uppsatsens syfte valet av 

metod, då validiteten är beroende av forskningsmetoden. En risk med kvalitativ metod är att 

vi som skrivit denna uppsats kan påverka resultatet då vi var delaktiga under processens gång. 
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Kunskapen som vi har nått genom denna uppsats har utvecklats genom dialogen med 

respondenterna, där vi var med och skapade kunskapen vid intervjutillfället. För att denna 

kunskap skulle bli tillförlitlig har vi under forskningsprocessens kontrollerat tolkningarna och 

ifrågasatt kopplingarna till teori och tidigare forskning. Vi ville inte generalisera uppsatsens 

resultat till en större population, utan syftet var att nå en djupare kunskap om respondenternas 

subjektiva erfarenheter av att få ett arbete (Kvale, 1997: 213ff). 

4.10 Presentation av respondenter 
I detta avsnitt sker en kort presentation av de åtta intervjuade respondenterna. Vi har valt att 

beskriva dem med andra namn än vad de ursprungligen hade, deras ålder och nationalitet är 

däremot riktig. De presenteras i den ordning som vi har utfört intervjuerna i . 

 

Ahmed, 18 år 

Kommer från Sydamerika, har bott i Sverige i 13 år. Han har i utbildningsnivå godkänt i 

grundämnen på grundskolenivå. Han bor med sina föräldrar och en bror. Ahmed är för 

närvarande arbetslös. 

 

Elijah, 19 år 

Kommer från Irak, har bott i Sverige i 7 år. Han har i utbildningsnivå slutfört 

yrkesgymnasium. Han är gift och bor med sin fru som är studerande på gymnasium. Elijah är 

för närvarande arbetslös. 

 

Ali, 22 år 

Kommer från Sydamerika, har bott i Sverige i 6 år. Han har i utbildningsnivå klarat SFI 

(svenska för invandrare) på D-nivå, vilket är ett grundkrav för att fortsätta studera på 

kommunal vuxenutbildning. Han bor med sina föräldrar och en syster. Ali är för närvarande 

arbetslös. 

Jeremiah, 24 år 

Kommer från Afrika, har bott i Sverige i 14 år. Han studerar i nuläget på högskola, men har 

tidigare varit arbetslös. Jeremiah bor själv sedan han bytt bostadsort på grund av studier, övrig 

familj bor kvar i en medelstor stad. 
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Ariana, 20 år 

Kommer från Afrika, har bott i Sverige i 9 år. Hon studerar för närvarande på högskola och 

arbetar ideellt, men har tidigare varit arbetslös. Ariana bor själv sedan hon bytt bostadsort på 

grund av studier. Hennes pappa med familj bor kvar i en storstad medan hennes mamma och 

en syster bor kvar i Afrika. 

 

Claudia, 20 år 

Kommer från Irak, har bott i Sverige i 14 år. Hon studerar på högskola men har tidigare varit 

arbetslös. Claudia bor själv sedan hon bytt bostadsort på grund av studier, hennes familj bor 

kvar i en storstad.  

 

Seyla, 20 år 

Kommer från Irak, har bott i Sverige i 10 år. Hon studerar på kommunal vuxenutbildning, för 

att få gymnasiebehörighet till studier för en yrkesutbildning. Seyla har varit arbetslös och 

endast haft praktik via hennes gymnasieutbildning. Hon bor hemma med sina föräldrar och tre 

syskon.  

 

Noelle, 22 år 

Kommer från Syrien, har bott i Sverige i 10 år. Hon studerar på kommunal vuxenutbildning 

för att få gymnasiebehörighet till vidare studier på högskola. Noelle bor själv, hennes familj 

bor i en storstad. Hon har tidigare varit arbetslös men arbetar för närvarande deltid i 

kombination med studier. 

 

5. Resultat 
I detta avsnitt redogörs tydliga teman som framkommit utifrån respondenternas berättelser av 

erfarenheter om att vara ung invandrare och arbetssökande. Framträdande teman är; språk, 

integration, socialt nätverk, arbetets betydelse, kulturkrock, namnets betydelse, tidigare 

arbetslivserfarenhet och diskriminering. 

5.1 Första tolkning 
Det transkriberade datamaterialet lästes igenom för att hitta en röd tråd och gemensamma 

nämnare. De teman som var generella vid första tolkningen, delades in i fyra teman som 

vidare använts i analysen. Dessa fyra teman är gemensamma för samtliga av våra 
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respondenter oavsett kön, ålder, nationalitet, bakgrund och utbildningsnivå vilka kan utgöra 

hinder för att få ett arbete. 

5.1.1 Språk 

Vårt resultat visar att ungdomarna har alla en tydlig uppfattning om att nyckeln för att få ett 

arbete ligger i att ha goda språkkunskaper. Det finns en stark medvetenhet att språkkunskapen 

måste vara god för att kunna kommunicera på många arbeten. Många arbetsgivare kräver 

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

 

 När vi kom hit ville jag bara umgås med svenskar för att bättre lära mig det svenska språket. Det var med 

flit som jag bara ville vara med svenskar för att jag skulle lära mig svenska och genom det fick jag även 

lära känna många svenskar (Ariana).  

 

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

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

lära sig det svenska språket. En annan respondent säger: 

 

Det var jättesvårt i början när vi skulle lära oss enkla fraser som hej, vad heter du. Sen efter första året 

blev det bättre. Men jag har inte lärt mig något i skolan, ingenting. Jag lärde mig på jobbet. Man umgås 

med många svenskar och så (Ali).  

 

Resultatet visar att ungdomarna ser möjligheter som det svenska samhället erbjuder vilka kan 

vara till fördel för dem. De ges möjlighet till valfri utbildning vilket kan leda till ett 

kvalificerat arbete och resultera till självförsörjning. Några av våra respondenter går för 

närvarande på en verksamhet för att främja möjligheterna till att få ett arbete, vilken 

finansieras av kommunen. Ahmed säger: 

 

När jag kom till IV, så träffade jag brorsan till en snubbe som jobbar här. Han lär mig allting direkt, för 

han sa till mig. ”Jag skiter i om vi sitter hela dagen för att du ska lära dig en sak. Jag bryr mig bara om du 

har lärt dig saken.” […] Det var första gången som jag kände mig motiverad, och jag ville verkligen gå i 

skolan (Ahmed). 

 

Tre av respondenterna blir coachade av en enhet inom en kommun för att öka chanserna till 

ett arbete. Elijah beskriver att han har blivit hjälpt med utformning av sitt CV för att öka 

möjligheterna till att få ett arbete. Han ser detta som en möjlighet och säger: 
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Så jag har fått hjälp med att skriva om mitt CV. Just nu så är jag ganska nöjd med mitt CV. Jag har 

förbättrat min svenska mycket bättre (Elijah). 

 

En av våra respondenter läser på en högskola i Mellansverige och ser sin utbildning inom 

vården som en stor fördel. Hon ser även hennes språkkunskaper i modersmålet som en fördel 

då dessa kan vara till hjälp i bemötandet med patienter som har bristande kunskaper i svenska. 

Generellt sett utifrån våra respondenter så beskrivs deras språkkunskaper från sitt hemland 

som en fördel gentemot inrikesfödda svenskar. Noelle berättar om hennes fördelar med 

invandrarbakgrund: 

 

Modersmålslärare är ett jobb som en svensk inte kan ha och de behövs i Sverige och det finns väldigt 

många som inte kan det svenska språket och bara arabiska och så och därför behöver lära sig svenska för 

att fungera i samhället och kunna gå ut och handla också. Vi lever ju i ett globalt samhälle så det är viktigt 

så folk förstår och så (Noelle). 

 

5.1.2 Integration 

En röd tråd i det transkriberade datamaterialet är att barn och ungdomar tycks ligga steget före 

sina föräldrar gällande integrationen i samhället. En förklaring till det kan vara att skolan blir 

en naturlig del i integreringen. Barn och ungdomar tycks hjälpa sina föräldrar med 

integrationen då de öppnar upp broarna mellan de olika kulturerna som kan uppstå mellan 

generationerna. Jeremiah som studerar på högskolenivå säger: 

 

Vissa invandrare tenderar att verkligen stänga ute sig […] nyckeln till att lyckas i Sverige är att faktiskt 

gå in i det svenska samhället, ta för sig och förstå vad det är som krävs för att integreras och lära sig 

reglerna […] men de förstår inte att det går att kombinera båda delarna och att det går att lära känna en 

annan kultur utan att man glömmer bort sitt ursprung (Jeremiah). 

 

Ariana som också studerar på högskola talar om integration: 

 

Du ska försöka anpassa dig till samhället och inte låsa ut dig, jag försöker anpassa mig. För att jag ska 

förstå hur svenskarna tänker måste jag vara med dem och se hur de gör, först då kan jag förstå och ej 

fördöma. Det handlar om att förstå människan och kulturen, det kan bli kulturkrock annars (Ariana). 

 

Inställningen till att integreras tycks även skilja sig åt beroende på hur lång tid utrikesfödda 

befunnit sig i Sverige. Föräldrarna tenderar att få en större insikt om betydelsen av integration 

när de själva får ett arbete. Noelle och Jermiah uttrycker följande: 
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Min mamma har nu fått jobb, men innan så hade hon lite svårt att komma in i samhället och så men nu 

när hon har jobb går det bättre. Nu börjar hon förstå mig lite mer och så och inse att det går inte att leva 

ensam i en bubbla. Så fort hon har börjat komma in i samhället är det så att hon börjat förstå mig, men det 

är inte så att hon accepterar allt jag gör (Noelle). 

 

I början förstod inte mina föräldrar hur viktig integrationen är, men nu börjar de inse hur viktigt det är. I 

början var dem typ men gör inte det där, varför då och så vidare. Men nu har dem ändrat sig. Jag tror vi 

barn har påverkat dem. Vi har lärt dem hur man gör. Det är mer att föräldrarna bara säger nej det där ska 

du inte göra utan att förstå att det tillhör den svenska kulturen att göra så. Tyvärr är det mycket så 

(Jeremiah). 

 

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

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

samhället. Noelle uttrycker detta och säger: 

 

Jag kan själv tycka att invandrare är lite dumma i huvudet när de kommer hit och bara vill leva i sin egen 

bubbla (Noelle). 

 

5.1.3 Socialt nätverk 

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

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

på arbetsmarknaden kan det upplevas mycket svårt att få ett arbete. Detta beskriver Ariana 

och Seyla: 

 

Det känns som det är lättare att komma in på arbetsmarknaden om man känner någon. Och för oss som 

inte har de här kontakterna blir det svårt (Ariana).  

 

Att man känner någon som jobbar på ett ställe eller att man känner någon chef där, då kommer man ju 

oftast in, fast man inte har de sakerna som krävs. Men jag har inte så mycket kontakter (Seyla). 

 

En tolkning är att våra respondenter har ett starkt socialt nätverk med sin familj och släkt. 

Däremot har flertalet av respondenterna ett svagare socialt nätverk utanför sin familj och 

släkt. Många respondenter upplever att ett svagare socialt nätverk utanför familj och släkt 

minskar deras möjligheter till att få ett arbete. Många av respondenterna beskriver att de har 

haft inrikesfödda svenska vänner, men efter avslutade studier umgås de till största del med 

andra invandrare. Våra respondenter tror att detta försämrar deras möjligheter till ett utvidgat 
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socialt nätverk och integration i det svenska samhället. Lösningen på detta dilemma menar 

Claudia kan vara: 

Genom att skaffa sig svenska kompisar och kunna umgås med folk och lära känna hur dem gör och så är 

viktigt för att kunna integreras i samhället, sociala kontakter för att komma in i det andra (Claudia). 

 

5.1.4 Arbetets betydelse 

Vårt resultat visar att arbetets betydelse, såväl ekonomisk som socialt, är av stor vikt för 

ungdomarna med invandrarbakgrund. Den gemensamma upplevelsen vid arbetslöshet hos 

våra respondenter är en ständig stress och känslor av brist på frihet. Två av respondenterna 

säger: 

 

Det är en önskan om frihet liksom. Det är det som driver mig till att vilja jobba, då får jag bra med pengar 

och kan ta det lugnt när jag vill (Ahmed). 

 

En fritid när man jobbar är viktigare än när man är arbetslös […] om man inte har ett jobb då lever man 

inte (Ali). 

 

Samtliga respondenter upplever att arbetets ekonomiska betydelse är stor, de vill ha 

möjligheten att leva självständigt och flytta hemifrån. Att vara ekonomiskt självständigt är en 

stark drivkraft till att få ett arbete och ingen vill vara ekonomiskt beroende av såväl sina 

föräldrar som socialbidrag. Detta påpekar två av respondenterna: 

 

Jag hade inget jobb på två, tre månader, ingenting. Jag tappade självkänslan. Det var jättetråkigt. Så har 

man inga pengar är det skit, skit, skit! Man kan inte göra någonting (Ali). 

 

Det är den här ekonomiska biten att hitta ett jobb just nu. Det är svårt just nu. Man måste tjäna pengar och 

det kan man inte just nu. Det är det som gör att livet är hårt och jobbigt (Elijah). 

 

Många respondenter beskriver även att självkänslan blir kränkt och upplevelsen av 

utanförskap är stark. Avsaknad av arbetets struktur och sociala betydelse leder till starka 

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

gemensam nämnare bland samtliga respondenter. Jeremiah säger: 

 

Alla omkring mig hade fått jobb. Jag sökte jättemycket och jag började fundera på vad som var fel. Jag 

började till och med att ifrågasätta mig själv om det är något fel på mig och så. Självförtroendet fick 

verkligen stryk och en smäll där (Jeremiah).  
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Den långvariga arbetslösheten tenderar att bli en negativ spiral där ungdomarna lätt tappar 

lusten och tron på att få ett arbete. De hamnar längre och längre från att få ett arbete ju längre 

tid i arbetslöshet. Många upplever en hopplöshet inför att ständigt få ett nej. Flera av 

respondenterna överväger till och med att flytta till ett annat land där chanserna att få ett 

arbete är större. Respondenterna uttrycker även en frustration över att hela tiden vara utan 

arbete och ser inte ljust på sin framtid. Seyla uttrycker denna frustration: 

 

Det är faktiskt svårt. Innan jag började på Komvux så skulle jag leta efter jobb och jag var hemma i sex 

till sju månader. Jag ville söka efter jobb men sen så fick jag inget. Jag har sökt jättemånga jobb det går 

knappt att räkna. Jag fick ingenstans, jag har varit på intervju några gånger. Det gick inte längre än så […] 

Dom kanske tyckte att mitt CV var bra, men sen när de intervjuade andra så kanske dom tyckte att de 

andra var bättre. Jag skriver bättre än pratar (Seyla). 

5.2 Andra tolkningen 
I denna tolkning har vi gått in på djupet i datamaterialet för att göra helheten mer komplex. Vi 

gick igenom varje intervju mycket noggrant för att finna delarna till helheten. Respondenterna 

Jeremiah och Noelle är särskilt utmärkande då de hade förmågan att uttrycka sig om 

erfarenheten inom detta område. Skillnaderna mellan respondenternas förmåga att uttrycka sig 

kan bero på att de befinner sig i olika utvecklingsfaser. Respondenterna har även olika 

erfarenheter inom detta problemområde. Ett fåtal respondenter hade brister i det svenska 

språket vilket utgjorde en svårighet för dem att uttrycka sig och förstå intervjufrågorna. Under 

denna tolkning har vi även funnit teman som kan utgöra hinder för respondenternas 

möjligheter att få ett arbete. Vi har även tolkat ungdomarnas möjligheter att bryta 

arbetslösheten och få ett arbete, samt faktorer som kan vara till fördel och gynna ungdomar 

med invandrarbakgrund. 

5.2.1 Kulturkrock 

Resultatet visar att ungdomarna med invandrarbakgrund ofta hamnar i en svår sits då de måste 

hitta en nivå som är jämkad för såväl ursprungslandets som Sveriges kultur. Respondenterna 

inser dels vikten av att anpassa sig till det svenska samhället för att bli accepterad samtidigt 

som många föräldrar vill att de ska bevara traditioner från hemlandet. Noelle berättar: 

 

Men själv tänker jag aldrig på bakgrund utan jag ser människorna och hur dem kan komma överens. Jag 

ser inte att det beror på hårfärgen hur man är utan det är ju människan! Men man måste själv vara så jävla 

stark för att kunna klara av kulturkrocken (Noelle). 
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Hon uttrycker vidare att detta kan leda till konflikter hemma och skildrar sin upplevelse och 

problematik: 

 

Jag kunde inte komma överens hemma med min familj, för ni vet hur det är att vara invandrare. Samtidigt 

känner jag större tillhörighet här eftersom jag är uppvuxen här till skillnad från min mamma. Det är en 

stor skillnad att komma hit när som barn och växa upp här mot om man är typ 40 som min mamma var 

när vi kom hit till Sverige. Mina föräldrar accepterar inte allt vad jag gör och det är inte så att jag tjatar 

hela tiden utan jag försöker verkligen att anpassa mig” Jag måste ju vara jävligt stark för att jag ska kunna 

ändra villkoren. Men det kommer ju att ta tid, men nu går det bättre och det glädjer mig (Noelle).  

 

Noelle har på grund av kulturkrock och utstötning från hennes familj, då främst hennes 

mamma, hon berättar att detta har resulterat i en svår identitetskris. Svårigheten för henne är 

att hitta den rätta balansen mellan det svenska samhället och ursprungslandets kultur. Noelle 

återger sin erfarenhet: 

 

Kulturkrocken påverkar mig innerst inne. Det är väldigt svårt, jag måste dels tänka på att passa in här men 

också på min släkt i Syrien. Det är det min mamma är lite rädd för att de ska höra saker och ting och frysa 

ut oss och så där. Jag försöker hitta en punkt som alla kan ta (Noelle).  

 

Att Noelles mamma har brutit kontakten med henne, hon beskriver att det är den incidenten 

som har utlöst hennes identitetskris. Det gör att hon upplever en väldig stor skuld i sitt försök 

att integreras till det svenska samhället. Noelle beskriver: 

 

Jag känner jättemycket skuld! Även om jag har gjort det här för att jag vill göra det här. Och jag är glad 

för att jag har vågat göra det men sen är det så att skuldkänslorna finns där. Det är jättelätt i teorin men i 

praktiken så är det jättesvårt. Jättesvårt! (Noelle). 

 

Jeremiah uttrycker en frustration över att hans landsmän vill bevara och stärka deras 

ursprungliga kultur med dess värderingar. Hans åsikt är att några av hans landsmän vill 

förhindra sitt eget folk till att integreras i det svenska samhället. Jeremiah menar dock att det 

finns en möjlighet till att dels bevara sin ursprungliga identitet och kultur samtidigt som att 

integreras i det svenska samhället. Han säger: 

 

Men våra föräldrar förstår inte att det går att kombinera båda delarna och att det går att lära känna en 

annan kultur. Men det behöver nödvändigtvis inte betyda att man glömmer bort sitt. Man är vad man är, 
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jag är muslim. Men jag känner även igen den svenska kulturen hur man ska bete sig i olika situationer, 

hur man gör med det sociala, hur man söker jobb, hur man är med vänner (Jeremiah). 

5.2.2 Namnets betydelse 

När vi under intervjuerna ställde frågan om namnet har betydelse när de ska söka arbeten 

svarar Jeremiah, en av respondenterna att det kan vara negativt att ha ett utländskt namn. 

Under intervjun berättar han: 

 

Jag tror det tyvärr och det är lite sorgligt tycker jag. Jag har sett undersökningar där de jämfört vem som 

får flest intervjutillfällen av de som heter Mohammed och Lars. Undersökningen visar att namnet har 

betydelse och det är väldigt sorgligt tycker jag och jobbigt faktiskt. Även om de har fördomar om 

Mohammed så finns det ju andra som kan göra ett jättebra jobb. Det känns så synd att de generaliserar 

och folk som jag inte ges möjlighet att visa vad jag går för. Det känns tråkigt (Jeremiah). 

 

Några av respondenterna har upplevt att det finns en risk att deras CV blir bortsorterade på 

grund av deras utländska namn vid första urvalet vid arbetssökningstillfällen. Resultatet blir 

därmed att de inte ges någon möjlighet att överhuvudtaget bli kallad till intervju och visa 

såväl sina kompetenser som egenskaper. Jeremiah säger även: 

 

Jag hoppas verkligen inte att namn ska ha betydelse och jag hoppas att det har skett en förändring och att 

folk förstår att det finns människor som är kompetenta trots sitt ursprung. Och kolla på kompetensen mer 

än namnet och hudfärgen och ursprunget. Det är vikigt. […] Att jag är ung, är invandrare och har ett 

konstigt namn tror jag är ett stort hinder, men jag hoppas jag har fel (Jeremiah).  

 

5.2.3 Tidigare arbetslivserfarenhet 

Våra respondenter utsätts för en dubbelutmaning då de sällan ges möjlighet att få ett arbete. 

Denna utmaning innefattar avsaknad av tidigare arbetslivserfarenhet på grund av deras unga 

ålder men även ett svagare socialt nätverk utöver deras familj och släkt. Detta kan bli en 

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

få ett arbete. Elijah som har läst på SFI (svenska för invandrare) uttrycker: 

 

Jag har ingen utbildning, jag har ingenting […] jag skäms att säga att jag inte är klar med SFI (Elijah). 

 

Jeremiah uttalar en frustration över svårigheten över att få arbetslivserfarenhet: 
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En svårighet är när man inte har så mycket erfarenhet, fast jag tycker att det är en absurd besatthet av att 

man måste ha erfarenhet. Jag menar nånstans måste man ju börja liksom, det skulle ju dröja as länge innan 

jag skulle få all erfarenhet som krävs (Jeremiah). 

 

En annan respondent säger: 

 

Erfarenhet och utbildning tror jag är jätteviktigt, men det är även åldern som är ett hinder för oss som är 

ungdomar. Ungdomar är ju ungdomar och det går inte att söka till någon högre tjänst och så. Det blir ju 

mest lägre kvalificerade jobb som McDonalds och klädbutiker och så (Noelle).  

 

Dagens lågkonjunktur påverkar ungdomarnas möjlighet att få ett arbete ytterligare då det 

finns övertaligt med kvalificerad arbetskraft som besitter mycket erfarenhet. Ahmed uttrycker 

en stor hopplöshet att som ung med invandrarbakgrund, utan utbildning och erfarenheter, 

någonsin erhålla möjligheten att få ett arbete, och säger: 

 

Nu är det svårt liksom de söker ju mest de med erfarenhet. Det är ju för det mesta därför att tiderna är som 

det är. De kan inte använda upp pengarna till att träna upp någon ny (Ahmed). 

5.2.4 Ett diskriminerande bemötande  

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

ursprung, då beträffande namn, hårfärg, hudfärg, språk eller/och kultur. Flertalet respondenter 

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

invandrarbakgrund. Ali och Noelle berättar: 

 

När man är invandrare, det är jättesvårt för oss. För svenskar är det jättelätt. Dom tar alltid svenskarna 

först, jag känner det. Det kan bero på språket eller kulturen. Det var så för mig en gång, vi var tre stycken, 

två invandrare och en svensk. Dom tog den svenska killen. Det kändes tråkigt. Jag hade mer utbildning 

och erfarenhet. Han fick jobbet därför att han var svensk. Jag blev besviken. Det är orättvist (Ali). 

 

Hade jag varit blond och blåögd tror jag att jag hade fått en annan behandling, typ när man lämnar in 

ansökningar och så. Annars så tänker arbetsgivaren på fördomarna om oss invandrare och så. Är det två 

personer som har samma utbildning och samma erfarenhet är det klart att arbetsgivaren skulle föredra den 

som är svensk (Noelle). 

 

Generellt är respondenterna hoppfulla om att deras bakgrund inte ska ha någon betydelse vid 

rekrytering till arbeten. Erfarenheten är dock att det finns en viss form av diskriminering på 

arbetsmarknaden. Seylas erfarenhet är följande: 
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På viss ställen är det så att de ser att du är invandrare så kastar de bort ansökan på en gång! […] 

Skillnaden mellan oss praktikanter var att de svenska bara stod i kassan och vi invandrare gjorde allt annat 

som att städa och baka. Om kassan inte stämde, så misstänkte de oss bara för att vi har svart hår. Det beror 

bara på vad du är för personlighet eller vem du är, inte om du är invandrare (Seyla). 

 

Många av våra respondenter har erfarit att arbetsgivare med invandrarbakgrund tenderar att 

vilja anställa personer med invandrarbakgrund. Likaså att svenska arbetsgivare, framförallt 

privata företag, i första hand vill anställa inrikesfödda svenskar. Noelle och Seyla säger: 

 

Det förekommer att invandrare ibland vill ha invandrare, jag har själv varit med om det. Han som ville 

anställa mig var ju själv invandare och han föredrog ju mig, så kommer det nog alltid att vara (Noelle). 

 

Dom kanske har kollat, - ja hon är invandrare vi tar in henne (Seyla). 

 

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

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

meningar hos många arbetsgivare ges invandrarungdomar sällan en chans att visa sina 

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

invandrare. Noelle skildrar följande: 

 

Alltså när man väl har fått jobbet visar man vem man är. Men innan det är innan man får jobbet hur man 

ser ut, vilken hårfärg, hudfärg man har och så som spelar roll tror jag. För så fort du får jobbet och 

chansen att prata med folk och så kan du visa vem du är. Problemet är att bakgrunden kan vara ett hinder 

då det kanske blir kulturkrock och så. Jag gör ingen skillnad på mina invandrarvänner och mina svenska 

vänner utan jag tänker bara att det är människor som är trevliga. Själv tänker jag aldrig på bakgrund utan 

jag ser människorna och hur dem kan komma överens. Själv så ser jag att det inte beror på vilken hårfärg 

man har utan det är människan! Min inställning är att vi alla är människor (Noelle). 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis framkommer fyra teman under första tolkningen som är generella och 

allmängiltiga hos samtliga respondenter. Dessa teman är språk, integration, socialt nätverk 

och arbetets betydelse. Respondenterna är medvetna om att språk, integration och socialt 

nätverk är av stor betydelse för att lyckas komma in på arbetsmarknaden. Genom att stärka 

dessa tre grundläggande faktorer ser de en ökad möjlighet till att få ett arbete. I den andra 

tolkningen går vi från helheten till delen och analyserar varje respondents berättelse på djupet 

för att analysen ska bli mer komplex. I den andra tolkningen finner vi fyra teman som 
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utmärker sig mellan de olika respondenterna. Dessa uppfattas till stor del som hinder och 

diskriminerande faktorer för att få ett arbete. Dessa fyra teman är kulturkrock, namnets 

betydelse, tidigare arbetslivserfarenheter samt ett diskriminerande bemötande. 

6. Analys och diskussion 
I detta avsnitt redovisas en återkoppling utifrån uppsatsens resultat till tidigare forskning och 

teori. Uppsatsens teman kopplas samman med begrepp som integration, segregation, 

diskriminering, socialt nätverk och Bourdieus teori om olika kapital och sociala rummet. 

6.1 Återkoppling till tidigare forskning 

Möjligheter för ungdomar med invandrarbakgrund på den svenska arbetsmarknaden 

I uppsatsens resultat kan vi konstatera att samtliga respondenter framhåller vikten av att ha ett 

socialt nätverk. Detta antar respondenterna kan vara ”nyckeln” till ett arbete. Utbildning och 

klassresa kan även påverka det sociala kapitalet. Våra resultat är i linje med Behtoui (2004) 

som använder sig av Bourdieus beskrivning av socialt kapital. Han menar i sin studie att det 

sociala kapitalet är inbäddat i det sociala nätverket och att det sociala kapitalet värderas olika 

beroende på tid och plats. Våra resultat tolkar vi som att det hela tiden gäller att anpassa sig 

till de värden och koder som finns i det sociala kapital som en viss grupp innehar och som 

individen vill tillhöra. En sådan anpassning kan kollidera med delar av våra identiteter. Detta 

beskriver vår respondent Noelle och beskriver under intervjun att hon befinner sig i en 

identitetskris. Hon anser att det beror på kulturkrocken som uppstått i Sverige, då hennes 

mamma har svårigheter att acceptera den svenska kulturen. Samtliga respondenter anser att de 

i Sverige har möjligheter till vidare studier, vilket kan ge dem en större möjlighet att få ett 

arbete. Däremot är inte alla respondenter villiga att studera vidare i nuläget, men ser det dock 

som en möjlighet i framtiden.  

Ungdomars förhållningssätt till sin situation 

Rantakeisu (2002) konstaterar i sin studie att ungdomars etableringsmöjligheter berörs av 

arbetsmarknadens ändrade villkor. I studien framkom att de långtidsarbetslösa ungdomarna 

inte bör grupperas under samma kategori som arbetslösa. De bör uppdelas i kategorier utifrån 

ungdomens förhållningssätt till situationen som arbetslös. Utifrån var ungdomarna befinner 

sig i en förändringsfas förhåller de sig olika till sin situation som arbetssökande. Detta 

överensstämmer hos samtliga av våra respondenter där vi ser att beroende på i vilken fas 

ungdomarna befinner sig i förhåller de sig olika till situationen. Respondenter Ali och Ahmed 
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befinner sig den fas som har sämst möjligeter att få ett arbete. Dessa respondenter har lägst 

utbildning och låg motivation till vidare studier. De söker arbeten utan högre kvalifikationer 

och har inställningen att det kan räcka med kvalifikationen att ha ett körkort för att få ett 

arbete. Jeremiah, Ariana och Claudia som studerar på högskolan inser vikten av högre 

utbildning för att öka möjligheten till större valmöjligheter för att arbeta med önskat yrkesval. 

Dessa individer befinner sig i en fas som sannolikt har goda möjligheter att få ett arbete. Vi 

uppfattar att våra respondenter befinner sig i tre olika faser beroende på deras utbildningsnivå 

i relation till att få ett arbete. Den första fasen beskriver vi med lägst utbildningsnivå då våra 

respondenter endast har behörighet på grundskolenivå. Den andra fasen är de respondenter 

som har kommit vidare i processen och kompletterar sina betyg för att nå högskolebehörighet. 

De respondenter som befinner sig i den tredje fasen studerar på högskolan. De ser även vikten 

av att skaffa sig arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna för att ytterligare öka 

möjligheterna för att få ett arbete. 

 
Sociala nätverkets betydelse 

Uppsatsens resultat visar att majoriteten av respondenterna generellt sett har en mycket god 

kontakt med sin familj och släkt. Många av respondenternas föräldrar har inte ett arbete och 

ungdomarnas erfarenhet är att detta därmed kan utgöra ett hinder. Föräldrarnas avsaknad av 

ett utvidgat social nätverk, kan utgöra ett hinder för att hjälpa ungdomarna att få ett arbete. 

Respondenten Claudia påtalar betydelsen av socialt nätverk och att ha svenska vänner. Hon 

antar att det är viktigt att lära sig den svenska kulturen genom svenska vänner för att kunna 

integreras i samhället och därmed få ett utvidgat socialt nätverk vilket kan öka möjligheterna 

till arbete. Detta bekräftas av Espwall med flera (2005) som påvisar att sociala relationer är av 

stor betydelse för att öka möjligheten till arbete. Författarna i studien betonar betydelsen av att 

det är familjen som utgör det viktigaste sociala nätverket men även det sociala nätverket 

utöver familjen är av stor vikt. Respondenten Arianas erfarenhet är att det är svårare att få ett 

arbete vid svagt socialt nätverk utanför familj och släkt. Hon har upplevt detta då hon själv 

och en studiekamrat sökte samma arbete. Studiekamraten erhöll arbetet på grund av dennes 

kontakt på arbetsplatsen, trots lägre kompetens. Generellt sett framkom det i uppsatsen att 

våra respondenter saknar nära kontakt med svenska vänner. Detta kan vara förklaringen till att 

deras sociala nätverk är svagare (bortsett från deras familj och släkt) än för inrikesfödda 

svenska ungdomar.  
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Integrationsprocess 

De intervjuade ungdomarna har alla en tydlig uppfattning att nyckeln till att få ett arbete är att 

behärska det svenska språket. Arbete leder till en utveckling i det svenska språket vilket i sin 

tur kan underlätta integrationen i det svenska samhället. Några av respondenterna beskriver att 

när föräldrarna fick arbete ökades även deras möjligheter till att få ett arbete samt en minskad 

risk för kulturkrock. Respondenten Noelles erfarenhet är att när hennes mamma fick arbete så 

förstod hennes mamma det svenska samhället bättre och blev därmed mer integrerad. Noelles 

mammas ökade förståelse för integrationens betydelse gör att Noelle anser att hennes egen 

integration har underlättats. Detta påvisar Ewert med flera (2006) som menar att ungdomars 

integration till att få ett arbete främjas i sociala nätverk. De konstaterar att svaga sociala 

nätverk eftersträvas för att lyckas med integration, då de främjar sociala kontakter, 

information och tjänster i större utsträckning än vad de starka sociala nätverken gör. De menar 

även att det svenska språket utgör en norm på arbetsmarknaden vilket kan utgöra ett hinder 

för individer med bristande kunskaper i det svenska språket (Ibid.). 

 

Diskriminering på arbetsmarknaden 

Några av respondenterna ser sitt utländska namn som ett hinder. Deras upplevelse är att ett 

utländskt namn kan ses som negativt för att få ett arbete och har även personliga erfarenheter 

av detta. Många av respondenterna upplever att det är svårt att få arbetslivserfarenhet, då de ej 

lyckas få ett arbete. Jeremiah uttrycker detta särskilt mycket och anser att det finns en 

besatthet kring kravet av tidigare arbetslivserfarenhet. Det får stöd i Räthzels studie (2006) 

som visar att invandrare tenderar till att bli kategoriserade på grund av förutfattade meningar 

hos många arbetsgivare. Det får till följd att invandrarungdomarna inte ges möjlighet att visa 

sina personliga kunskaper och kvalifikationer. Räthzel menar att kärnproblemet till 

svårigheterna att få ett arbete tycks vara brist på utbildning, erfarenhet, språkkunskap och 

kunskap om den svenska kulturen. Vidare konstaterar hon att ett icke svenskt namn leder till 

en rad förutfattade meningar om kvalitéer och egenskaper vilka uppfattas som opassande för 

det arbete som söks. Claudia och Seyla uttrycker dock att det inte handlar om det yttre eller 

vilken bakgrund individen har utan alla bör behandlas lika utan att diskrimineras. 

 

Diskriminering på arbetsmarknaden motverkar intergering och leder till segregering 

Generellt sett har våra respondenter erfarenheten att diskriminering förekommer på grund av 

deras invandrarbakgrund. De har upplevt en särbehandling i samband med arbetssökning då 

inrikesfödda svenskar tenderar att ha en fördel så till vida sitt svenska ursprung. 
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Respondenternas erfarenhet är att inrikesfödda ungdomar med svenska föräldrar tenderar att 

lyckas bättre att få ett arbete trots likvärdiga kvalifikationer. Jeremiah har sökt väldigt många 

arbeten och började ifrågasätta sig själv när alla omkring honom fick arbete. Uppsatsens 

resultat får stöd i Knockes studie (2000) som visar att etnisk diskriminering förekommer på 

den svenska arbetsmarknaden och att ungdomar med invandrarbakgrund därmed har svårare 

att få ett arbete. Knocke konstaterar även att integrationen av invandrare på den svenska 

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

ekonomisk uppgång. Vid nedgång tenderar denna grupp att bli segregerad.  

 

Ahmed och Ariana upplever att det känns hoppfullt inför möjligheten att få ett arbete. Genom 

att höja deras kompetens har de goda förhoppningar att erhålla ett arbete. Några andra 

respondenter har svaga förhoppningar om att få ett arbete inom en snar framtid, på grund av 

deras låga utbildning och invandrarbakgrund. Dessa individer saknar även ett utvidgat socialt 

nätverk, vilket kan beredas möjlighet att få ett arbete. Elijah och Ali beskriver att de har ett 

starkt socialt nätverk till sin familj och släkt, men saknar ett utvidgat socialt nätverk med 

kontakter som kan hjälpa dem att få ett arbete. Därmed tenderar de att bli segregerade på 

arbetsmarknaden. Några av respondenternas föräldrar har svårigheter att få ett arbete. Vår 

tolkning är att detta tenderar att reproduceras till deras barn, då även de får svårigheter att få 

ett arbete. Detta bekräftas i Knockes studie (2000) som hävdar att invandrare som 

diskrimineras på arbetsmarknaden leder till segregering. 

6.2 Återkoppling till teori 
Det sociala kapitalet är, enligt Bourdieu, en reproduktion av samhällets hierarkier. Han menar 

att samhällets klasstruktur reproduceras genom individers olika val, beroende på individens 

personliga förutsättningar. Våra respondenters förutsättningar på arbetsmarknaden bör 

sammankopplas mellan personliga och samhälleliga förutsättningar. Beroende på individers 

personliga kapital har de olika förutsättningar för att bli självförsörjande i samhället (Månson, 

2004: 115f). 

 

Trondman med flera (1993: 25f) beskriver att individers skilda livsstilar kan skapa hinder som 

reproducerar en åtskillnad mellan olika sociala klasser och skikt. Det kan skapa olika framtida 

livsvillkor och möjligheter. Kulturellt kapital reproduceras vanligtvis utifrån det sociala 

kapitalet. Uppväxtmiljön är vanligtvis avgörande för hur ungdomars handlingsmönster och 

val kommer att utformas. Föräldrars tillgång respektive avsaknad av kulturellt kapital 
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påverkar deras barn, så till vida att vissa ungdomar väljer att studera vidare och andra inte. 

Det kan ha sin förklaring i uppväxtmiljön (Ibid.). 

 

Våra respondenter befinner sig på olika nivåer i det sociala rummet. Beroende på var i det 

sociala rummet de befinner sig har de tillgång eller avsaknad av olika mängd av kapital. 

Föräldrarnas integration på arbetsmarknaden ger exempelvis mer av det sociala kapitalet, 

vilket kan gynna ungdomarna och öka deras möjligheter till integration på arbetsmarknaden. 

Respondenten Claudia har enligt hennes egen utsago en god tillgång till de olika kapitalen och 

har därmed större kapital. I motsats med de respondenter vars föräldrar saknar ett arbete och 

således inte är integrerade på arbetsmarknaden. Vår tolkning är att respondenten Ali har lägst 

positionering i det sociala rummet med lägst tillgång till de olika kapitalen, för att få ett 

arbete. Med det konstaterar vi att avsaknad av kapital kan utgöra ett hinder för att få ett arbete 

och för de som har stora tillgångar av kapital har ökade möjligheter för att få ett arbete. Detta 

kopplar vi ihop med våra respondenter där några av ungdomarnas föräldrar saknar arbete och 

erhåller ekonomiskt bistånd. Ungdomarna till dessa föräldrar står även längst ifrån att få ett 

arbete och har även lägst utbildningsnivå med lägre kvalifikationer.  

 

Trondman (2000: 141-142) menar att de kapitalfattiga hänvisas till det som Bourdieu 

benämner sociala förvisningsställen där människor med gemensamma villkor samlas. Dessa 

människor har lägre kapital med sämre positionering i det sociala rummet. Denna avsaknad av 

resurser tenderar att reproduceras mellan generationer. Bourdieus teori om social reproduktion 

stämmer därmed överens med vårt resultat i denna uppsats. Några av våra respondenter 

tenderar att reproduceras utifrån deras position i samhället. De ungdomar vars föräldrar får 

ekonomiskt bistånd från samhället tenderar även de att ha svårigheter att bli självförsörjande 

och måste även de söka ekonomiskt bistånd. 

 

Habitus avgör hur en individ omsätter det i sitt kapital inom olika områden för att förverkliga 

sina individuella mål. Habitus visar relationen mellan individens position i det sociala rummet 

och avgör vilka specifika val individen gör. En återkoppling till vår uppsats utifrån detta 

resonemang är att ungdomarnas uppväxtförhållanden och föräldrarnas sociala position ger 

dem olika förutsättningar för att få ett arbete. Föräldrarnas innehav eller avsaknad av olika 

slags kapital har en avgörande betydelse för ungdomars möjligheter att få ett arbete. 

Slutsatsen av kopplingen till teorin med vad som framkommit i vårt resultat är att samband 



 

37 

 

mellan föräldrars kapital och ungdomars möjligheter och hinder för att få ett arbete är av 

avgörande karaktär.  

 

För att förstå hur dispositioner eller habitus skapas måste förståelsen även finnas med i 

betydelsen av ungdomars olika positioner i den sociala världen, samt de olika sociala villkor 

som finns mellan sociala grupper. Ungdomar med skilda bakgrunder kan ha olika perspektiv 

och hantera situationen som arbetslös olika. Ungdomars disposition bestämmer deras habitus 

vilket innebär att de handlar utifrån det som de är präglade av. 

7. Slutdiskussion 
I denna uppsats var syftet att undersöka vilka erfarenheter ungdomar med invandrarbakgrund 

hade av att få ett arbete, vilka möjligheter som erbjöds samt deras perspektiv på de hinder som 

kunde uppstå. Målet med kvalitativ metod är inte att generalisera till en stor population utan 

vårt intresse låg i att få en mer nyanserad bild av ungdomarnas egen erfarenhet. Vi kan dock 

konstatera att vårt resultat tydligt överensstämmer med tidigare forskning och teori och 

därmed känns den nya kunskapen tillförlitlig. Hinder som kan uppstå vid arbetssökning för 

ungdomar med invandrarbakgrund är många. Syftet var dock inte att redogöra alla hinder som 

kan uppstå, utan det var respondenternas egna perspektiv på upplevelsen av detta problem vi 

ville undersöka. Vi anser syftet och frågeställningarna besvarade då de intervjuade 

ungdomarna redogjorde sin erfarenhet av att få ett arbete, utifrån möjligheter och deras 

perspektiv på hinder som kunde uppstå. De möjligheter som framkom utifrån vårt resultat är 

att det svenska samhället erbjuder utbildning och annan relevant sysselsättning för öka 

möjligheten till att få ett arbete. Kvalifikationen att vara flerspråkig ses av respondenterna 

som en större fördel i jämförelse med inrikesfödda ungdomar. Detta har dock inte hjälpt våra 

respondenter till att få ett arbete. Respondenten Noelle har som mål att utbilda sig till 

modersmålslärare. Hon menar att en inrikesfödd svensk skulle ha svårigheter med att utföra 

ett sådant arbete och borde då ge henne en mer konkurrens kraftig fördel till att få ett arbete. 

 

Tolkning av resultatet är att en svaghet i att uttrycka sig i tal och skrift i det svenska språket 

utgör ett hinder för ungdomar med invandrarbakgrund. Kulturkrock utgör även ett hinder för 

integrationen av invandrare i det svenska samhället. Uppsatsen har bidragit till en ökad 

förståelse för möjligheter och ungdomarnas perspektiv på de hinder som de erfarit som ung 

invandrare på arbetsmarknaden. Vår förståelse och kunskap inom detta område har blivit 

djupare och det har varit mycket intressant att få ta del av respondenternas erfarenheter och 
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berättelser. Utifrån uppsatsens resultat kan det konstateras att samtliga intervjuade ungdomar 

någon gång utsatts för diskriminering i samband med arbetssökning. Diskriminering på 

arbetsmarknaden är starkt samhällsrelevant och vi är av den åsikten att detta område bör 

belysas ytterligare, då dagens samhälle är mångkulturellt.  

 

Då vi inte själva har invandrarbakgrund har vi svårt att sätta oss in i situationen att bli 

diskriminerade på grund av ursprung. Men vi har ändå försökt att sätta oss in i detta 

problemområde. Att vi inte tidigare blivit diskriminerade på grund av vår etniska bakgrund, 

kan vara till en fördel då vi har försökt att vara öppna inför respondenternas berättelser och i 

minsta utsträckning inte präglat resultatet. Att vi inte tidigare blivit diskriminerade gör att vi 

inte har förståelsen för hur det känns att utsättas för detta och kan vara en svaghet för att 

förstå detta problem. Det diskuteras ofta i massmedia om ungdomars diskriminering på 

arbetsmarknaden, men sällan infrias löften om konkreta åtgärder. I lågkonjunkturer drabbas 

dessa ungdomar extra hårt.  

 

Resultatet visar att respondenterna i stor utsträckning saknar nära kontakt med inrikesfödda 

svenska vänner på fritiden. Vi uppfattar utifrån resultatet att det är på fritiden som det utgörs 

en skillnad mellan dessa ungdomar och inrikesfödda ungdomar. Våra respondenter beskriver 

att de inte ges möjlighet att umgås på fritiden på samma villkor som de svenska ungdomarna. 

De förmodar att det kan bero på skilda kulturer och värderingar. Många av respondenterna 

beskriver att efter avslutad skolgång har många förlorat kontakten med deras inrikesfödda 

svenska vänner. Deras erfarenhet av det är att de får ett försämrat socialt nätverk som kan 

möjliggöra fler kontakter till att få ett arbete.  

 

Resultatet visar att beroende på respondenternas bakgrund finns det en åtskillnad såväl i 

utbildningsnivå som i familjens sociala status. Det kan leda till olika sociala förutsättningar 

för det sociala nätverket. I stället för att leda till en integration i samhället så kan det leda till 

en segregation av ungdomarna med invandrarbakgrund. Även föräldrarnas integration eller 

avsaknad av integration upplevs av ungdomarna av stor betydelse för att få ett arbete. Detta då 

ungdomarnas erfarenhet är att rekrytering till arbeten i regel sker via kontakter från ett 

utvidgat socialt nätverk. Erfarenheten är även om deras föräldrar har arbete och är integrerade 

i samhället upplever de en större möjligheter att få ett arbete.  
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Avslutningsvis kan vi konstatera att som flertalet av våra respondenter påpekat är det, oavsett 

bakgrund bör det vara personligheten, inre egenskaper samt hur människor tillsammans kan 

komma överens, som har betydelse. Som respondenten Noelle framhöll, är vi alla i grunden 

människor oavsett hår- eller hudfärg och bör därmed bli jämlikt bemött. 

 

Metodkritik 

Efter den första intervjun justerades intervjumallen till olika teman och vissa frågor togs bort. 

Dessa frågor var förvisso intressanta men ej relevanta för att besvara uppsatsens syfte. Den 

första intervjun gav inte mycket material, på grund av att intervjumallen var bristfällig. Vi 

valde därmed att utesluta denna intervju från datamaterialet. Vid analysering av det 

transkriberade datamaterialet märktes ytterligare några svagheter. Det hade varit av stor vikt 

att fördjupa frågorna om ungdomarnas erfarenhet av diskriminering på arbetsmarknaden, 

föräldrarnas integration i det svenska samhället och hur det påverkar ungdomarnas 

möjligheter att få ett arbete. Dessa frågor teman diskuterades under intervjuns gång men i 

efterhand kan vi se att det hade varit av betydelse för uppsatsens resultat att fördjupa dessa 

frågor. Vi är medvetna om att djupintervjuer är en krävande metod, då det kan finnas en 

svårighet att få djupet i respondentens upplevelse av erfarenheten inom valt problemområde. 

Vi upplevde att intervjuns kvalité varierade mellan de olika respondenterna. Det kan bero på 

vår förmåga att få ut djupet från respondenternas berättelser. Frågan är om vi hade fått ut mer 

från de respondenter som hade svårt att uttrycka sig verbalt om vi hade ändrat 

frågeställningen? Det kan även bero på respondenternas vilja att delge sin erfarenhet och 

upplevelse av detta problemområde. Reliabiliteten och validiteten känns dock tillförlitlig i 

förhållande till syfte, frågeställning och uppsatsens resultat. 

 

Framtida forskningsförslag 

Utifrån slutsatserna i denna uppsats skulle det vara av intresse att fördjupa studierna om hur 

resurserna i grundskolan fördelas för denna grupp av ungdomar. Många skolor beskrivs som 

segregerade av respondenterna. Skolorna uppfattas som ett problem av många av de 

intervjuade respondenterna, där de beskriver den segregerade skolgången som kärnproblemet. 

Ett annat intresseområde är en fördjupning om hur samhället hanterar denna problematik och 

diskriminering.  
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Slutord 

Stort tack riktas till personal inom kommunens verksamheter som medverkat i rekryteringen 

av respondenter och samtliga intervjuade ungdomar som deltagit i uppsatsen. Samt stor tack 

riktas även till våra familjemedlemmar för deras tålamod och förståelse under uppsatsens 

gång. 
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Bilaga 1 

 
Intervjumall 

* Bakgrund; ålder, hemland, år i Sverige, utbildningsnivå. 

* Boende; familjesituation, föräldrars bakgrund (arbete, utbildning, hemland) och deras 

integration till det svenska samhället. 

* Bostadsområde; invandrartäthet, segregerat (hur blir påverkan?). 

* Socialt nätverk och övrigt kontaktnät (grannar/släkt/vänner). 

* Kontakt med svenskar. 

* Upplevelse av arbetslöshet. 

* Starkaste motiv för att få ett arbete. 

* Viktig egenskap på arbetsmarknaden. 

* Bäst tillvägagångssätt för att få ett arbete. 

* Hinder och/eller möjligheter på arbetsmarknaden. 

* Möjlighet att arbeta med önskat val av arbete. 

* Upplevelse av arbetssökning utifrån att vara ung med invandrarbakgrund. 

 


