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Abstract      
 
 

Syftet med denna undersökning var att se hur personer med utländsk 

bakgrund har lyckats få arbete inom sin utbildning; om de har stött på några 

motgångar och hur de i så fall lyckats bemästra dem och hur de anser att 

deras väg till anställning har sett ut.  Vi har genom kvalitativ metod utfört 10 

intervjuer med 5 kvinnor och 5 män. Vi har huvudsakligen koncentrerat oss 

på deras uppväxt, utbildning, anställning och deras uppfattning om 

främlingsfientliga attityder. Resultatet visade att det inte var en så rak väg 

till anställning som vi först antog. Det främsta hindret visade sig vara 

saknaden av ett kontaktnät och arbetsgivarnas attityder till anställning av 

personer med utländsk bakgrund. Vår studie visade att anledningen till att de 

lyckades finna arbeten var att de visade en stark målmedvetenhet och 

framåtanda.  
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Abstract      
 

The purpose with this examination was to se how people with foreign 

background have succeed to get an occupation within their education; if they 

have ran into any setbacks and if so, how they have mastered them and how 

they consider that their way to employment has been. We have through a 

qualitative method performed 10 interviews with 5 women and 5 men. The 

main concentration has been on their growth, education, employment and 

their opinion about foreigner adverse attitudes. The result showed that it 

wasn’t an easy way to attain an employment, not as easy as we thought from 

the beginning. The premier obstacle appeared to be the lack of a network of 

contacts and the employers’ attitude on employing people with foreign 

background. Our examination has showed that one of the reasons that our 

informers´ has succeed finding an occupation is that they showed a strong 

feeling of purposefulness and a go-ahead attitude.         
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