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1.     Inledning. 
 

Sverige är idag i ett mångkulturellt samhälle med många ideal om jämställdhet, mångfald etc. 

Olika företag och verksamheter strävar efter att ha en mångfald på sin arbetsplats, däremot 

finns det ett glapp mellan det politiskt korrekta och hur det ser ut i praktiken. I takt med den 

kraftiga invandringen under slutet av 1900-talet har idag fler och fler av andra generationens 

invandrare utbildat sig i Sverige och söker etablera sig på arbetsmarknaden. Man har i detta 

mångkulturella samhälle ofta hört talas om hur människor med utländsk härkomst upplever 

det som svårt att komma ut i arbetslivet, det kan vara pga. religion, utseende, bristande social 

kompetens osv. Vi har valt att undersöka hur kvinnor och män med utländsk härkomst har 

lyckats komma ut i arbetslivet, dvs. att försöka se problemet ur ett ljusare perspektiv.  

 

Då vi i Sverige vid det senaste valet, den 17 september 2006, fick ett maktskifte tillkom även 

en ny regering vilket innebar en ny statsminister och nya ministrar. Många blev nog positivt 

överraskade då man fick höra att det för första gången i svensk historia tilldelades en 

ministerpost till en svart kvinna men även till en man som öppet utgav sig för att vara 

homosexuell. Det kändes otroligt positivt att en person med utländsk bakgrund hade tilldelats 

en så pass hög tjänst som en ministerpost. Samtidigt anser vi att tyngden i medias 

framställning inte lades på dessa personers kompetens och kunnighet utan på personers 

tillhörighet, utseende och härkomst. 

 

Vi har valt att inte undersöka och utforska diskriminering av arbetssökande med utländsk 

härkomst vilket många gånger har varit ett debatterat ämne, istället har vi valt att forska om 

och berika vår uppfattning om hur personer med invandrarbakgrund har lyckats få en tjänst 

inom sitt yrke eller inom ramen för sin utbildning. Vi är intresserade av att se vilken väg de 

valt, och de strategier du har använt sig utav.  

 

Vi har i en intervju med Alexandra Pascalidou fått intressanta synvinklar på hur en person 

med utländsk bakgrund kan lyckas i arbetslivet. Hon var den person vi kom att tänka på i 

första hand, då hon verkligen lyckats bemästra de motgångar hon haft och kommit långt i sin 

karriär. Hon har gått från att ha varit en vanlig invandrartjej från Rinkeby, till att bland annat 

ha blivit programledare i TV och journalist. Hon anser att man bäst lyckas att komma ut i 

arbetslivet genom att visa framfötterna och engagera sig. Hon beskriver sitt arbetssökande 

under högskoletiden enligt följande:  



 2 

 

Sökte en massa jobb under studietiden som jag inte fick men blev erbjuden tv-jobb innan 

jag hann ta examen. Det som gav mig jobbet var främst mitt engagemang i folkrörelser och 

föreningar där jag blev frontfigur, lärde mig tala, analysera, ställa relevanta frågor etc. Göra 

research och kritiskt granska fakta.   

 

1.1. Vår förförståelse 

 

Vi har valt att i detta kapitel berätta om två situationer vi själva har upplevt, detta för att 

redogöra för hur vi utav egna erfarenheter blivit medvetna om hur klass och bakgrund kan 

sätta hinder för en och att man ofta bedömas genom dessa två faktorer. Situationerna anser vi 

även kan berättas som en bakgrund till två av de teorier vi beskriver längre ner; klass med 

Skeggs teorier och artikeln som presenteras nedan under rubriken ”presentation av material”, 

och bakgrund (som synliggörs genom efternamnet) som en del av ens kulturella kapital, 

genom att referera till Bourdieu.    

 

Karin Widerberg menar att minnesarbete syftar på etablering av kvalitativ metod på det viset 

att alla deltagarna blir forskare och forskningssubjekt. Denna metod kom att utvecklas till en 

början av Frigga Haug. Minnesarbete har även till syfte då målet blir att analysera och 

diskutera ”naturliga”, händelser, incidenter, företeelser som vi i vårt dagliga liv tar för givet 

(Lundqvist & Mulinari, 2005). 

 

1.1.2.     Hur klass kan sätta hinder i arbetssökandet 

 

Jag satte mig ner i lokalen som hade reserverats av rekryterarna. Jag tittade mig omkring och 

försökte läsa av mina konkurrenter genom att titta på deras klädsel, utseende, och försökte 

även se om det fanns någon som verkade extra nervös. Rekryteraren presenterade oss dagens 

schema och berättade kortfattat hur hela rekryteringsprocessen skulle gå till. Han berättade att 

vi var och en skulle gå fram där han stod, och berätta kortfattat om oss själva medan de skulle 

filma det hela. Oj, tänkte jag, blev lite smånervös, men samtidigt kände jag mig säker då jag 

inte har några problem att tala inför andra. 

 



 3 

Då vi blev kallade en och en av rekryteraren märkte jag efter en stund hur jag allt mer sjönk 

ner i stolen. Jag lyssnade intensivt på alla mina konkurrenter och märkte hur mitt förflutna 

enormt skilde sig från samtliga andras. De var alla ”helsvenskar” från de övre 

samhällsklasserna, de hade studerat utomlands vid kända Universitet, de hade praktiserat vid 

olika institutioner som vid EU och vid olika ambassader, de hade helt enkelt meriter som jag 

aldrig hade kunnat få. 

 

Jag började som 15-åring att arbeta vid en pizzeria inne i stan, och jag kommer väl ihåg hur 

stolt jag kände mig att mina föräldrar hade fixat mig ett extra jobb. Genom att jag hade arbetat 

där kunde jag lätt söka mig till andra restauranger då jag hade serveringsvana. Jag fick ett 

sommarjobb när jag var 18 år gammal på en pizzeria och tänkte att jag skulle få en underbar 

sommar då jag endast behövde jobba på kvällarna och var föräldrafri då mina föräldrar hade 

beslutat sig för att åka och hälsa på mina morföräldrar i Jugoslavien. Min chef beslöt sig 

hastigt för att åka på semester med sin familj, och övergav mig med en pizzabagare som 

knappt kunde något. Jag kan än idag känna chocken, rädsla och höra hans ord: ”Nu har du 

totalt ansvar för min verksamhet, men tjejen jag vet att du grejar detta”. Stranden såg jag inte 

på hela sommaren utan istället fick jag anställa folk, sparka folk, beställa varor, ta hand om 

bokföring samt ta hand om hela verksamhetens ekonomi. Jag kommer ihåg att jag tvingade 

min dåvarande pojkvän att bo hemma hos mig eftersom jag var livrädd för att bli rånad då jag 

hade några hundra tusen kronor liggande i en väska under min säng.  

 

Under mina år har jag fortsatt jobba inom restaurangbranschen samtidigt som jag studerade. 

Jag fick mitt första barn då jag var 27, och efter att ha varit mammaledig bestämde jag mig för 

att slutföra mina studier, samtidigt som jag arbetade på servicehus. Jag kom under årens gång 

att bygga upp en känsla av självsäkerhet, där jag kände att jag kunde klara av det mesta, och 

jag ansåg att jag hade gjort bra ifrån mig under alla mina år. Men nu satt jag där, omringad av 

överklassfolk, med meriter som inte gick att jämföras med mina. Meriter som jag hade varit så 

stolt över. Jag blev till slut kallad till att presentera mig, gick fram, tittade mig omkring, 

presenterade mig, berättade vad jag hade pluggat, hoppade över alla servitrisjobben (för att 

det var ju ingen merit i deras ögon), gick snabbt över och berättade var jag jobbade idag 

tackade för mig och sjönk snabbt in i stolen, fast denna gången kändes det som om min ända 

skulle nudda golvet. Känslan som jag aldrig känt förut kom stigande in på mig, jag var en 

blatte bland 17 svenskar.  
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1.1.3.     Bedömd på grund av namnet 

 

Jag blev medveten om min utländska bakgrund genom ett enkelt telefonsamtal. Fram till detta 

samtal hade jag aldrig reflekterat kring om jag är invandrare eller inte. Men å andra sidan så 

var det annorlunda medan bodde man hemma och befann sig i mammas trygga famn, nu hade 

jag flyttat från Malmö till en ny stad. Det kändes nervöst att klara sig själv, men inte mer än 

vad alla känner när de flyttar hemifrån.  

 

Det hela skedde när jag och min man sökte en större lägenhet då vi väntade barn. Vi bodde i 

ett område som inte anses som det finaste. Jag kommer ihåg första kontakten med 

fastighetsbolaget, det fanns inte något problem med att få ställa sig i kö till en trea, speciellt i 

detta område eftersom folk rör på sig mer här sades det. Jag sa att jag inte ville ha lägenheten i 

det området utan i ett annat. Då var det inte lika självklart att det kunde lösas. Jag kände att 

jag var tvungen att argumentera för att jag skulle få lämna detta område. Men mina argument 

om att jag är student och hyrorna är billigare i detta andra område gick hem i alla fall, och jag 

fick efter en titt på lägenheten skriva under hyreskontraktet.  

 

Efter några kvällar ringer det i min mobiltelefon, det var uthyraren från fastighetsbolaget. Hon 

började med att trevligt fråga hur det var med mig och magen, sedan kom lite prat om vädret, 

efter det bad hon först om ursäkt och sa att det hade skett ett misstag. Lägenheten jag hade fått 

hade blivit bortlovad till en annan av hennes kollega. Hon undrade om jag var villig att avsäga 

mig min lägenhet, det gick jag inte med på och beklagade att det strulat till sig hos dem. Hon 

hade t.o.m. hittat en annan likvärdig lägenhet till mig. Jag la på och tänkte inte mer på det. 

Efter ytterligare två samtal började det kännas obehagligt, men jag tänkte att hon väl till slut 

inser att jag inte tänker ändra mig. Efter att ha ringt två kvällar i rad, ringde hon inte på några 

dagar, till den kvällen då det sista samtalet kom. Hon sa samma sak som hon gjort de två 

första gångerna och jag sa som jag gjort från början att jag inte var intresserad, då kom det. 

Jag minns det som om det vore igår (fastän det är lite mer än två år sen nu), och jag tänker 

ofta på det, vet inte riktigt varför. Då kom orden som gjorde att jag genast blev medveten om 

min utländska bakgrund, en bakgrund som jag inte reflekterat över förr. Jag ansåg att jag på 

något sätt inte är invandrare eftersom jag bott i Sverige i nästan hela mitt liv. Hennes ord 

ekade i mitt huvud flera dagar efter: ”Jag tänkte bara säga det, att under lunchen pratade jag 

med en kollega, och han sa att jag nog borde informera dig om vilka grannar du kommer att 
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få. Det är nämligen så att det har varit problem förr, och de är inte öppna för folk med, ja om 

man får säga, okända invandrarnamn”. Och detta sa hon med ett väldigt trevligt tonfall i 

rösten, och om ett område som inte allmänt anses som det finaste att bo i. Här finns både 

svenskar och personer med utländsk bakgrund. Anledningen till att jag i det ögonblicket blev 

medveten om min utländska bakgrund är att jag blev bedömd pga. mitt efternamn och min 

härkomst. Jag kände att det faktum att jag är uppväxt i Sverige inte spelade någon roll, för 

mitt efternamn avslöjade min bakgrund.  

 

Varför väljer vi att skriva om dessa två händelser? För att visa hur orättvist det är i 

verkligheten, hur diskriminering förekommer i olika former etc.? Tvärtom, anledningen till 

det är att vi känner att historier som våra, och säkert likt många andra man har hört, är en bild 

av det samhälle vi lever i. Men allt för ofta blir det genast liknande historier som sätts i fokus, 

det eländiga och orättvisa. Vi känner att det ibland nästan uppstår en form av ”tävling” om 

vem som har haft det värst. Vi vill i den här uppsatsen ge en annan syn av det hela, att 

fördomar och diskriminering förekommer, men långt ifrån i alla situationer.  

 

Mulinari menar att forskare inom olika områden har ifrågasatt en vetenskaplig tradition som 

grundas på att ”vi” studerar ”dem” utifrån en position där vi är utifrån ”deras” värld. Dessa 

forskare har istället lyft fram en förståelse av hur ”vi” och ”dem” är högst interrelaterade 

genom fältarbetet, men även genom politiska och ekonomiska förhållanden i en 

globaliserande värld (Lundqvist & Mulinari 2005:113). Mulinari diskuterar i sin artikel som 

är ett bidrag till boken Att utmana vetandets gränser (2005) hur hon har utforskat 

interaktionen mellan hennes biografi som forskare och den kunskap som producerats under 

forskningsprocessen då hon tillhörde gruppen som hon skulle studera. Hon menar att våra 

biografier inte enbart påverkar varför vi har valt att studera det vi studerar, utan också under 

vilka villkor vi får tillträde till fältet, vad som kommer att sägas och hur vår forskning 

kommer att tolkas och läsas. Mulinari anser att det är centralt att analytiskt granska ens egen 

biografi, att reflektera över hur den egna biografin tolkas av informanter. Att analytiskt förstå 

konsekvenserna av sin egen berättelse under insamlingen av en livshistoria eller under ett 

samtal är ett helt annat vetenskapligt projekt än att hävda att ens sociala identitet förhindrar en 

att förstå vissa sociala fenomen och att närma sig vissa sociala grupper (Lundqvist & Mulinari 

2005:116).  
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1.2.     Syfte 

 

Vi vill genom att använda oss utav kvalitativ forskning undersöka hur kvinnor och män med 

utländsk härkomst har lyckats komma ut i arbetslivet här i Sverige. Syftet med denna 

undersökning är att ta reda på hur det står till; hur våra informanter har bemöts av 

arbetsgivaren och vad som har varit det avgörande vid anställning.  

Vi har valt att göra vår undersökning utifrån ett framgångsperspektiv. Vi önskar inte närma 

oss problemet genom etablerade synsätt, t.ex. genom att undersöka hur eländigt det är osv. 

utan vrider istället på det hela för att på så sätt försöka ge en annorlunda bild. Enligt Alvesson 

& Deetz uppnår man detta bäst genom att erbjuda motbilder till dominerande ideal och 

förståelsen. På detta sätt kan man rikta uppmärksamheten på dolda aspekter och erbjuda 

alternativa tolkningar (Alvesson & Deetz 2000:20).  

 

Vi önskar genom vår forskning ge en bild av hur ett antal personer med utländsk härkomst 

lyckats bemästra de etablerade tankarna om att en person med ett krångligt efternamn har 

svårare att komma till en intervju än en med ett vanligare efternamn.  

 

I vår undersökning söker vi efter faktorer som gjort att de individer vi intervjuar har lyckas 

etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad högskoleutbildning Vårt mål är att försöka 

förstå deras erfarenheter av att söka arbete och även hur det har varit under denna tid med 

exempelvis tryck från vänner och familj, hur uppväxten har varit osv.  

 

1.3.     Avgränsning och frågeställning 

 

Vi har begränsat vår målgrupp enligt följande; de ska ha en examen från ett svenskt 

universitet/högskola och ett arbete med anknytning till sin utbildning. Vi anser att det är av 

betydelse att försöka förklara våra överväganden vad gäller utländsk bakgrund just i vår 

studie. Då fokus ligger på arbetslivet, har vi valt att bortse ifrån om informanterna är födda i 

Sverige eller inte, om de har utländska föräldrar osv. då vi anser att detta inte är något en 

arbetsgivare ser. När man skickar in en platsansökan är namnet det som genast blir 

utmärkande. Med detta i åtanke har vi valt att vid de tillfällen vi definierar vår målgrupp som 

”personer med utländsk bakgrund” mena personer som har ett utländskt efternamn. Detta 

leder oss till nästa steg då vi ska försöka komma fram till vad ett konstigt efternamn 
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egentligen är. Vi anser att europeiska, eller västerländska, efternamn som t.ex. engelska 

Wood, tyska Krüger, danska Jensen osv. inte har samma klang som de mer främmande. 

Varför andra efternamn klingar mera främmande i svenskars öron har vi valt att inte gå in på i 

denna uppsats, då vi anser att det är en studie för sig. Att gå in på det i vår uppsats leder till att 

vi hamnar utanför vår fokus. Dessa mer exotiskt klingande efternamn anser vi kan vara namn 

från Grekland, forna Jugoslavien, Balkanländerna, Afrika, Arabländerna, Asien etc. Vår 

frågeställning är:  

 

” Hur upplever högutbildade personer med utländsk bakgrund och exotiskt klingande namn 

att deras väg till anställning har varit? Har de stött på motgångar just pga. sin etnicitet och hur 

har man i så fall lyckats övervinna dessa? ”  

 

1.4. Disposition 
 

Vi har valt att lägga upp vår uppsats enligt följande: vi börjar med att redogöra för vår 

förförståelse innan vi kommer in på syftet med uppsatsen, hur urvalet skett och vår 

frågeställning. Därefter ger vi en bakgrundsbild till vårt ämne där vi kort presenterar 

invandringen och definierar begreppen person med utländsk bakgrund och invandrare. Detta 

följs av en beskrivning av de tidigare studier vi har tagit del av till vår studie. Efter detta 

redogör vi för de teoretiska begrepp som vi har använt oss utav. Vidare följer ett kapitel där vi 

presenterar våra metodologiska utgångspunkter; en kort beskrivning av kvalitativ metod, 

begränsning och urval. Vi diskuterar även etik och sist i detta kapitel skriver vi om vårt 

tillvägagångssätt. I nästa kapitel presenterar vi vårt insamlade material. Först presenteras en 

självbiografi skriven av Alexandra Pascalidou, och sedan en artikel om en intervju med 

Beverly Skeggs, därefter presenterar vi samtliga intervjuer. Analysen har vi delat upp i fyra 

teman som framkommit av vår insamlade empiri. Sedan följer en sammanfattande avslutning 

och till sist har vi sammanfattat våra reflektioner.       
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2.     Bakgrund om brist på mångfald på den svenska arbetsmarknaden  

 

I detta kapitel avser vi ge en beskrivning av tidigare studier som gjorts. Först görs en kort 

presentation av invandringen och dess konsekvenser i den svenska arbetsmarknaden. Vi 

definierar därefter begrepp vi använder i vår undersökning. Sedan följer en presentation av 

studierna vilka är genomförda av Arbetsförmedlingen, Statistiska Centralbyrån, 

Integrationsverket m.fl.  

 

2.1.     Invandring och definition av begrepp 

 

Carl Dahlström ger i sin avhandling Nästan välkomna en bild av invandringen som vi fann 

intressant. När den stora invandringen skedde i Sverige under 1960-talet och 1970-talet såg 

bilden för utlandsfödda annorlunda ut på den svenska arbetsmarkanden. Eftersom Sverige 

behövde arbetskraft valde många människor från södra Europa att påbörja ett nytt liv i ett nytt 

land. På den tiden hade de utlandsfödda i genomsnitt högre inkomster och högre 

sysselsättningsgrad än de inrikesfödda. Men under årens lopp kom utsikterna för många 

utrikesfödda att förändras. Sverige drabbades av inflation, vilket ledde till att landet fick en 

sämre ekonomi, fler arbetslösa och sämre arbetsmöjligheter, inte minst för utrikesfödda. Den 

första stora förändringen kom i början av 1970-talet, vilket ledde till att även andra 

generationsinvandrare fick svårigheter att komma in på kvalificerade arbetsplatser1.  

 

I Sverige existerar inte någon officiell definition av ordet ”invandrare”. SCB (Statistiska 

Centralbyrån) har infört en definition av gruppen ”personer med utländsk bakgrund”. För att 

räknas till denna grupp ska personens båda föräldrar vara födda utomlands. En invandrare 

definieras som en person som flyttar till Sverige och har för avsikt att stanna kvar här i minst 

ett år. I dagligt tal använder man ordet invandrare då man pratar om personer som inte är 

födda i Sverige med folkbokförda här, samt att man är utländsk medborgare eller har svenskt 

medborgarskap. ”Andra generationens invandare” och liknande beteckningar förekommer inte 

i myndighetssammanhang2. Integrationsverket menar att begreppet ”invandrare” endast bör 

användas när det gäller personer som själva har invandrat, dvs. som själva flyttat till Sverige 

och folkbokförts här. ”Personer med utländsk bakgrund” är både de utrikes födda personer 

                                                 
1 http://www.pol.gu.se/file/Person/Dahlstrom/NastanValkomna.pdf, 2006-12-28 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Immigrant, 2006-12-28 
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som själva har invandrat till Sverige, och de personer som fötts i Sverige med minst en 

utrikesfödd förälder3.  

 

2.2. Studier om personer med utländsk bakgrund och deras situation på 

arbetsmarknaden 

 

I detta avsnitt presenterar vi studier som tar upp problematiken kring personer med utländsk 

bakgrund och deras etablering på arbetsmarknaden. Vi har valt dessa studier då vi vill ge en 

bredare bild, de ger en bild på hur det ser ut för personer med utländsk bakgrund, och även 

hur arbetsgivare ser på rekrytering av denna grupp individer.   

 

En mångfaldsplan är en dokumentation som styrker att arbetsgivaren arbetar 

diskrimineringsförebyggande på en arbetsplats. I denna dokumentation ska arbetsgivaren bl.a. 

kunna visa hur etnisk mångfald hanteras vid rekrytering, hur arbetsplatsen eventuellt ska 

kunna förändras så att det kan främja alla anställda oavsett religiös eller etnisk tillhörighet. 

Dessutom ska denna dokumentation innehålla en arbetsplan som förebygger etniska 

trakasserier, som tidsmässigt ska kunna mätas, följas och kontrolleras. Arbetsgivaren är 

skyldig att vidta aktiva åtgärder inom följande tre områden: arbetsförhållanden, rekrytering, 

diskriminering och trakasserier4. Mångfaldsplanen 2006/2007 inleds med följande ord:  

 
Riksbanken anser att grupper som består av människor med skilda erfarenheter och 

perspektiv är mer effektiva och dynamiska än grupper som består av alltför lika 

individer. Det är därför viktigt att främja en ökad mångfald inom flera områden, 

exempelvis könstillhörighet, ålder, tidigare yrkeserfarenhet och etnisk 

tillhörighet/kulturell bakgrund. (Ibid) 

 

Det finns inget krav på en arbetsplan att de ska ha en viss etnisk eller religiös 

sammansättning, men man anser att samhällets mångfals ska genomsyra även arbetslivet.  

 

Trots att det finns mångfaldsplaner man ska arbeta efter fanns det år 2005 30 000 personer 

med invandrarbakgrund som var arbetslösa akademiker. Dessa personer hade varit bosatta i 

Sverige mellan 5 och 35 år. Det finns även dokumentation på att allt fler utrikes födda 

                                                 
3 http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____288.aspx#Begrepp%20och%20liknande, 2006-12-28 
4 http://www.riksbank.se/pagefolders/22414/mangfaldsplan_061011.pdf, 2006-12-10 
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personer arbetar med lägre kvalifikation och har anställningar som inte är förknippade med 

deras utbildning 5. Arbetsförmedlingen har gjort en undersökning som visade att endast 50 % 

av alla personer med akademisk utbildning som var födda utanför EU hade en anställning som 

motsvarade deras kvalifikationsnivå 6. 

 

Resultaten av Arbetsförmedlingens undersökning (ovanstående) kan sammanliknas med en 

undersökning av SCB som visar att 20 % av de akademiker som hade invandrat till Sverige 

under denna tid hade anställning som inte krävde högskoleutbildning. Detta förekom mest 

bland män som ursprungligen kom från Afrika och kvinnor från Asien 7.  

Integrationsverket visade genom en undersökning på att många utrikes födda personer väljer 

utbildning som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Dessa utbildningar är ofta inom 

naturvetenskap, teknik och hälsa. Undersökningen visade även att utbildningar inom 

exempelvis pedagogik oftast valdes av inrikes födda 8.  

 

En undersökning gjord av SCB för teveprogrammet ”Uppdrag Granskning” inspekterade 

bland civilingenjörer och civilekonomer arbetslösheten som visade sig vara mycket högre 

bland utrikes födda. Bland de större problem som existerar på arbetsmarknaden idag är att 

utlandsfödda många gånger används som reserver. Då högkonjunkturen träder in på 

arbetsmarkanden anställs allt fler med utländsk härkomst men när lågkonjunkturen tar över är 

det flest utlandsfödda som förblir utan arbete. I undersökningen uppger man att det i studier 

visats att Sverige har en stor s.k. begåvningsarmé. Mer än 15 000 högutbildade svenskar 

födda utomland är arbetslösa eller har arbeten som inte motsvarar deras utbildning. 40 % av 

de högutbildade som är födda i ett land utanför EU har ett arbete som motsvarar deras 

utbildning, medan motsvarande siffra för de som föddes i Sverige är 90 % 9. 

Integrationsminister Mona Sahlin sade följande om situationen: 

 
Det är diskriminering, det finns ingen annan förklaring till det. Om man rensar bort 

faktorer som utbildning, kön, ålder och så vidare, kvarstår en skillnad som jag inte kan 

se som något annat än diskriminering (Ibid), 

 

                                                 
5 Statistiska centralbyrån, SCB, 2006-11-15 
6 http://www.ams.se/go.aspx?a=36469,2006-12-15  
7 http://www.integrationsverket.se/tpl/NewsPAge____2858.aspx, 2006-12-15 
8 http://www.integrationsverket.se/tpl/NewsPAge____2858.aspx, 2006-12-28 
9 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6437&a=149991&lid=puff_224613&lpos=extra_0, 2006-12-28 
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En omfattande undersökning gjordes av ÖstSvenska Handelskammaren där 46 chefer och 

anställningsansvariga intervjuades. Denna undersökning är intressant då den ger en 

annorlunda bild av situationen eftersom det är arbetsgivare som får tala om deras erfarenheter 

kring mångfald. Samtliga i undersökningen tillfrågades varför det är svårare för akademiker 

med utländsk härkomst att få en anställning. Majoriteten av dem svarade att de var ”rädda för 

det okända”. Andra anledningar de angav som troliga orsaker var språksvårigheter och att 

invandrarna oftast inte hade det nätverk som de behövde för att kunna hitta ett arbete som 

motsvarar deras utbildning. Flera av de tillfrågade angav även att de inte hade ett komplett 

informationsunderlag om de kunskaper de utlandsfödda fått med sig från sitt hemland.  

Språk är en mycket viktig faktor när det gäller anställning. Det har kommit fram i olika 

studier att det är mycket viktigt för en person som söker anställning att inte bara kunna 

behärska språket grammatiskt och ha ett bra ordförråd, man ska även ha rätt uttal. Trots att 

många uppfyller kraven när det gäller språket visar det sig fortfarande att personer med 

utländsk härkomst diskrimineras vid anställning 10.  

 

Vid anställning sker rekryteringsprocessen många gånger genom kontakter. Detta har 

bekräftats då många tillfrågade chefer och anställningsansvariga angav att personer med 

utländsk härkomst oftast inte har ”de rätta kontakterna”, vilket försvårar deras väg till 

anställning. Anledningen till att endast 25 % av alla lediga tjänster utannonseras är att dessa 

tjänster får in allt för många sökande, och att rekryteringen försvåras då företagen inte har 

resurserna att gå igenom alla ansökningarna. Trots att varje ledig plats, enligt lag, ska anmälas 

till arbetsförmedlingen lyckas många företag och verksamheter kringgå denna lag 11. 

Företagen väljer istället att söka internt efter personal eller genom att söka inom sitt nätverk. 

Då personer med utländsk härkomst många gånger saknar ett nätverk i Sverige, leder detta till 

ytterligare svårigheter inför en eventuell anställning eftersom många företag söker personal 

internt eller via sitt kontaktnät, där personer med utländsk härkomst inte inkluderas.  

 

Statistiska Centralbyrån har gjort en undersökning där de har jämfört arbetssituationen för 

personer födda i Sverige och personer födda utanför Sverige. Personerna i denna 

undersökning hade minst en 3-årig högskoleutbildning, var i åldrarna 26-45 och hade 

invandrat till Sverige under åren 1991-1997. Undersökningen visade att det fanns stora 

skillnader mellan utlandsfödda och inrikesfödda när det gäller möjlighet till sysselsättning och 

                                                 
10 http://www.east.cci.se/publikationer/Mangfald%20eller%20enfald%20i%20Ostergotland.PDF, 2006-12-10 
11 Svensk författningssamling, SFS 1976:157 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760157.htm, 2006-12-10 



 12 

kvalificerat arbete. Sysselsättningsgraden för de inrikesfödda var 90 %, jämfört med de 

utlandsfödda där motsvarande siffra var 65 %. Andelen personer som saknade arbete eller 

ingick i arbetspolitiska program skilde anmärkningsvärt, då inrikesfödda utgjorde 2 % jämfört 

med 15 % för utrikesfödda. Undersökningen av SCB påvisade även att endast 39 % av 

utlandsfödda arbetade inom sitt yrke, jämfört med inrikesfödda 85 %, vilket leder till 

slutsatsen att många personer födda utanför Sverige är överkvalificerade på sina arbetsplatser 

runt om i Sverige 12.  

 

Integrationsverket har genomfört en undersökning om huruvida personer med 

invandrarbakgrund har känt sig diskriminerade i arbetsmarknaden. Undersökningen 

grundades på personer som hade invandrat till Sverige under åren 1975-2002. Invandrarna var 

mellan 16-68 år gamla, och kom från Östeuropa, Mellanöstern, Afrika, Asien och 

Latinamerika. Syftet med undersökningen var att bland annat undersöka om personer som 

hade invandrat till Sverige har känt sig diskriminerade på svenska arbetsplatser och vid 

kontakt med Arbetsförmedlingen. 22 % av samtliga svarade att de vid ett eller flera tillfällen 

känt sig diskriminerade på arbetsplatser i Sverige. Undersökningen visade även att fler män 

än kvinnor någon gång känt sig diskriminerade vid någon arbetsplats. Det framkom även att 

29 % av samtliga tillfrågade personer från Afrika hade känt sig diskriminerade på sina 

arbetsplatser. Detta leder till slutsatsen att färgade upplever diskriminering oftare än vad de 

tillfrågade från Östeuropa där motsvarande siffra var 17 %. Då arbetslösa oftast söker lediga 

tjänster genom Arbetsförmedlingen, betraktas denna statliga institution som en viktig gren där 

personer med invandrarbakgrund ska kunna få stöd och hjälp med att komma ut i arbetslivet. 

Integrationsverket valde därför även att undersöka om invandrarpersoner vid kontakt med 

Arbetsförmedlingen någon gång känt sig diskriminerade vid denna institution. Resultatet på 

frågan blev att av samtliga tillfrågade svarade 11 % att de vid ett eller vid flera tillfällen känt 

sig diskriminerade då de har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen 13.  

 

Ett omdebatterat ämne har varit om namnbyten är lösningen till att komma ifrån 

diskriminering på arbetsmarknaden. Genom ett samarbete mellan Integrationsverket, 

Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet och LO gjordes en empirisk 

studie som grundades på hur namnbyten kan komma att påverka en persons möjlighet till 

bättre anställning och högre inkomst. Skillnaderna mellan personer med svensk bakgrund och 

                                                 
12 http://www.ams.se/go.aspx?a=17425 2006-12-05 
13 http:///www.integartionsverket.se/tpl/NewsPage___4033.aspx, 2006-11-25 
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utländsk bakgrund visar sig skilja både i inkomst och i sysselsättning. Personer med utländsk 

bakgrund har inte bara lägre genomsnittliga löner och lägre sysselsättning, de befaras även 

vara arbetslösa i större grad än personerna med svensk bakgrund. Syftet med detta projekt var 

att undersöka hur situationen för utlandsfödda har utvecklats då de bytt till ett svenskt 

efternamn. För att kunna göra en jämförelse valde de även att undersöka hur personer med 

utländskt klingande efternamn har utvecklats i sina arbetssituationer. Då undersökningen 

påbörjades hade båda kontrollgrupper lika stor inkomst. Slutsatsen i denna undersökning var 

att de personer som hade valt att byta sitt efternamn till ett mer svensktklingat namn hade 

erhållit en mer positiv inkomstutveckling, jämfört med de personer som behållit sina 

utländska efternamn. Projektet visade således att många personer med utländsk härkomst har 

missgynnats i förhållande till de inrikesfödda med svenska efternamn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3.     Teoribeskrivning  

 

I detta kapitel presenteras de teorier vi har valt att använda oss utav. Med hjälp av dessa ska vi 

sedan i analysen tolka vårt insamlade empiri. Beverly Skeggs är sociolog och verksam vid 

universitetet i Lancester, hon beskriver i sin bok Att bli respektabel begreppet respektabilitet. 

Därefter följer en beskrivning av Bourdieus teorier, där vi valt att använda oss av habitus, 

kulturellt, symboliskt och ekonomiskt kapital. Slutligen beskrivs Baumans teori reservarmé.  

 

3.1.     Beverly Skeggs – Respektabilitet  

 

Beverly Skeggs menar att respektabilitet är ett av de mest utmärkande tecknen på 

klasstillhörighet, det präglar vårt sätt att tala, vem vi talar med, hur vi klassificerar andra etc. I 

och med att arbetarklassen ständigt beskrivits som farlig, förorenande etc. blir 

respektabiliteten något man önskar uppnå då den uppfattas som en egenskap hos andra som 

har värde och legitimitet (Skeggs, 1997:9). De som bryr sig om respektabilitet är oftast de 

som inte anses vara respektabla. Respektabiliteten används som ett verktyg för samhället att 

kategorisera människor genom att dela in människor i grupper om vi och de. Beverly Skeggs 

startade sin forskning kring konstruktionen av vita arbetarklasskvinnors subjektivitet och 

sättet de positionsbestäms i samhället år 1983. Hon följde 83 kvinnor med 

arbetarklassbakgrund under 12 år framåt, från det att de var 16 år gamla tills de blev vuxna 

kvinnor.  

 

Vid studiens början startade kvinnorna en omvårdnadskurs. Skeggs beskriver hur de 

överväger omvårdnadskurser i brist på annat att göra. Om man gick ut skolan med dåliga 

betyg hade man i alla fall denna utbildning man kunde gå på, där alla får en chans oavsett 

betyg och kulturellt kapital. Omvårdnaden blir för kvinnorna ett sätt att få ett värde, att göra 

någonting av sig själv och därmed få erkännande som respektabla. Skeggs skriver om hur de 

konstruerar ett jag genom att oavsett lönad eller oavlönad praktisera inom omvårdnaden. Hon 

menar att ett omvårdande jag är ett praktiskt, inte akademiskt jag (Skeggs 2006:97). 

Kvinnorna i studien anser sig själva vara obenägna att få akademiska meriter och känner att 

de vill syssla med omvårdnad eftersom det får dem att känna att de gör något de är bra på och 

kan lyckas med, detta menar Skeggs ger kvinnorna mycket mer än vad akademiska meriter 

skulle ha gjort.  
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Kvinnorna kan känna sig övervakande då de ständigt bedömer andras sätt att utöva omsorg 

och därigenom själva blir bedömda. De ska inte endast utöva omsorg och visa att de verkligen 

är omvårdande, utan även göra det med de rätta metoderna (Skeggs 2006:106). Det 

omvårdande jaget skulle inte endast förekomma i arbetslivet, utan även i privatlivet; familjen, 

hemmet osv. Kvinnorna känner att de hela tiden måste jobba med att vara respektabla och se 

respektabla ut, såväl i hemmet, deras utseende och på arbetet. Skeggs beskriver deras oro över 

att ständigt bli bedömda och deras rädsla för att inte uppfattas som respektabla. Detta blir 

tydligt då hon beskriver hur kvinnorna i studien inte ville erkänna sig som tillhörande 

arbetarklassen, de hade en strävan att komma bort från denna klasstillhörighet, 

disidentifikation (avståndstagande), de ville inte igenkännas som arbetarklass. De ville genom 

att arbeta och bli respektabla få det att ser ut som om de inte tillhör arbetarklassen, att dölja 

sin klasstillhörighet och få det att utåt se ut som att de tillhör en annan klass, detta kallar 

Skeggs för dissimulering (förnekelse). Klass, vilket för övrigt är ett viktigt begrepp i boken, är 

avgörande för hur kvinnorna positionsbestäms, för dessa kvinnor handlar det inte om ett 

erkännande av vad de är, utan snarare om vad de inte är dvs. ett avståndstagande från 

arbetarklassen (Skeggs: 1997:119). 

 

Skeggs begrepp är relevant till vår studie då vi anser att man kan lika kvinnorna i hennes 

undersökning med våra informanter. På samma sätt som de ständigt fick kämpa för att bli 

respektabla och inte likna den ”förorenade arbetarklassen”, menar vi att våra informanter 

känner att de får göra för att bevisa att de duger lika bra som svenskar.  

 

Skeggs har förankrat sitt material till Bourdieus teorier om sociala rum och dess abstrakta 

strukturer, vi anser att det gynnar vår analys att göra likadant, men med en kombination av de 

två då vi känner att de kompletterar varandra på ett fruktbart sätt.  
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3.2.     Bourdieu – habitus, kulturellt och symboliskt kapital 

 

Bourdieu ser välden som sociala fält, ett system av relationer där man placerar sig genom sitt 

habitus. Det råder kamper om positioner i det sociala rummet, strider om symboliska och 

materiella tillgångar. Denna kamp utspelar sig mellan människor och institutioner som strider 

om något gemensamt; i ett fält är man tämligen överrens om vad som är värdefullt. Däremot 

behöver det som anses vara värdefullt i ett fält inte vara det i ett annat. 

 

Vi placerar oss i förhållande till varandra, genom att inta platsen som t.ex. den som 

bestämmer i gruppen etc. Genom att vara noga med de signaler vi sänder ut, söker vi social 

status och därmed bekräftelse för den vi är. En person med utländsk bakgrund kan få denna 

bekräftelse genom att exempelvis försöka visa sig vara likt en med svensk bakgrund, medan 

en med svensk bakgrund får det genom andra sätt.  

 

Denna placering, eller positionering, sker då vårt habitus och den aktuella situationen möts. 

Habitus är ett viktigt begrepp i Bourdieus teori, vårt habitus styr våra val och sättet vi 

positionerar oss själva på. Habitus är ett system av dispositioner där våra normer och 

värderingar ryms, den vi är gör att vi alla handlar på olika sätt och även har olika 

förutsättningar för handling. Detta begrepp rymmer våra egna värderingar, den sociala historia 

vi har, erfarenheter osv.; det man har varit med om som gjort en till den man är. 

Habitus är differentierat; samma habitus kan inte förekomma två gånger utan är individuellt, 

däremot kan individer med liknande bakgrund och position ha likartade habitus men aldrig 

densamma. Habitus skapar skillnader, vår habitus påverkar våra handlingar, dessa handlingar 

skapar i sin tur skillnader.  

 

Den är även grund för system av livsstilar, vi har alla en livsstil, ett sätt att känna tillhörighet 

till en viss grupp där vi känner samhörighet. Genom våra livsstilar är vi bärare av sociala 

normer, handlingar osv. som anses vara det riktiga eller normala. Livsstilen uttrycker vårt 

habitus, sättet vi positionerar oss själva på och därmed den makt vi kan disponera. Rummet av 

livsstilar konstitueras genom att vi genom vårt habitus har förmågan att producera 

klassificerbara praktiker och genom smaken skilja på och värdera dessa (Bourdieu 1993:298).  
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Bourdieu menar att då habitus och fältet möts, uppträder samspel. Detta samspel kommer 

tydligast till uttryck i sättet man pratar, hur väl man kan uppföra sig. Om man inte vet hur 

man ska uppföra sig i tal, t.ex. genom att tala på bruten svenska, svära, etc. uppstår ett dåligt 

samspel mellan habitus och fältet. Vi har valt att inte komma in på fältteorin närmare då vi 

anser att det blir för stort.  

 

Bourdieu menar att en social position, eller livsstil inte är förståelig om den endast betraktas 

avskild. Den får mening genom att studeras i förhållande till andra positioner eller livsstilar, 

en smak som utmärker en grupp, kan vara avsmak för en annan (Bourdieu 1993:19ff).  

Bourdieu använder sig av fyra kapitalformer; det kulturella, ekonomiska, symboliska och 

sociala. För att inneha ett kapital måste den erkännas av omgivningen då den inte har något 

egenvärde. Kort kan man säga att kapital är tillgångar av olika sorter, symboliska och 

materiella. Detta relaterar vi till vår undersökning då vi anser att den sociala position som 

personer med utländsk bakgrund har i vårt samhälle inte kan studeras enskild. Det är 

intressant att i vår undersökning försöka se vilket kapital som erhåller värde i arbetssökandet.  

 

Vi har valt att inte gå närmare in på det ekonomiska kapitalet i vår studie, utan koncentrerar 

oss på de två andra. Det ekonomiska kapitalet står helt enkelt för de ekonomiska tillgångar 

man har, därför anser vi det inte vara av intresse för vår undersökning. Denna kapitalform 

avser vi använda oss utav endast då det känns relevant i sammanhanget, men den ges inte 

någon större vikt i studien.  

 

Det kulturella kapitalet är ett resultat av socialiseringen, denna kapitalform kommer till 

uttryck i smak, språk osv. genom vilka ord vi använder, de vanor vi har, sättet vi lever vårt liv 

på etc. Den är inte statisk utan förändras, bl.a. genom värdehierarkier då man sätter upp skalor 

på vad som är värd mycket och vad mindre. Det kulturella kapitalet finns i olika tillstånd; 

förkroppsligad genom det habitus vi har, objektiverad genom de ting vi äger som t.ex. 

målningar, och institutionaliserat genom examina etc. Det symboliska kapitalet är det som 

igenkänns som värdefullt av omgivningen, den erkänns värde då den synliggjorts.  
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3.3. Bauman – reservarmé 

 

Zygmunt Bauman beskriver i sin bok Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (1998) hur 

övergången från ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle påverkar människorna. 

Han skriver om uppkomsten av ett välfärdssamhälle då det växte fram en tanke om allas 

välmående, och hur välfärdsstaten upprättade en reservarmé av fattiga som kunde tas in i 

arbetsmarknaden när de behövdes. Denna teori är relevant att använda för att försöka förstå 

våra informanterns situation, därför har vi valt att sätta fokus på den. 

 

Vi fann hans resonemang kring begreppet reservarmé intressant i detta sammanhang. Han 

menar att eftersom det krävs ständiga inköp av arbetskraft för bevarandet av det kapitalistiska 

produktionssättet, måste den potentiella arbetskraften förvandlas till en vara som de 

potentiella arbetsgivarna ska vara villiga att köpa. Välfärdsstaten höll en reservarmé av 

arbetskraft som skulle vara i ständig beredskap för aktiv tjänst. Denna arbetskraft ville man 

hålla i rätt form när dess tjänster inte behövdes (Bauman 1998:77). En person som ansågs som 

fattig i produktionssamhället (den som var arbetslös) hade välfärdsstaten som ett skyddsnät att 

falla tillbaka på. Detta gjorde att den fattige ändå kände en meningsfull tillvaro då han 

användes som en reserv som kunde användas igen. Arbetsetiken byggde på att man ville 

tvinga in människor i ett arbetssamhälle, att få dem att förstå att man ska arbeta för att få 

någonting tillbaka. Genom arbetsetiken accepterade arbetarna att de ibland gick arbetslösa 

och deras roll som en tillfällig arbetskraft (Bauman 1998:67ff). Under produktionssamhället 

hade arbetsetiken en central roll för arbetaren. Trots att man blev arbetslös var man ändå 

accepterad av resten av samhället då man snart skulle komma till användning igen. I dagens 

konsumtionssamhälle fyller inte arbetsetiken samma roll som då. Idag är man fattig om man 

är en otillräcklig konsument i första hand, och arbetslös i andra hand. Vi vill inte gå närmre in 

på otillräckliga konsumenter, utan väljer att hålla fokus på reservarmén. Detta för att vi anser 

att personer med utländsk bakgrund kan tjäna som en form av reservarmé i dagens svenska 

samhälle.  

 

Bauman menar att allmänt anses huvudorsaken till fattigdom, både förr och nu, vara brott mot 

normen att man ska arbeta för sitt uppehälle. För att bli fri från fattigdom måste man 

återinföra de arbetslösa till arbetsmarknaden. Genom att erkänna sin roll som en vara kan 

arbetskraften kräva tillträdesrätt till medlen för att överleva. Genom detta menar Bauman att 
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det skapas ett intryck att dagens fattiga har bevarat funktionen son industriell arbetskraft som 

de tilldelades under 1900-talets början. Filosofin från då har överlevt sitt syfte och förlorat 

kontakten med den nya verkligheten som trätt fram i slutet av denna era. Reservarmén smorde 

den industribaserade ekonomins hjul, bevarade ordningen och upprätthöll normer. Bauman 

menar på att ingen av dessa meningsfullheter håller i vårt senmoderna konsumtionssamhälle. 

Detta för att företagen idag kommit på hur man ökar vinsterna samtidigt som man skär ner på 

arbetskraft (Bauman 1998:130ff). 

  

Normlydnad och ”social disciplin” tryggas nu i stort sätt genom varumarknadens lockelser 

och förförelser och inte genom statligt tvång och disciplinering i ett nätverk av övervakade 

institutioner.  […] konsumtionssamhället kan blomstra ekonomiskt och politiskt utan att 

behöva dra en större mängd av sina medlemmar genom industriarbetets kvarnstenar 

(Bauman 1998:131). 

 

Han menar att de fattiga i stort sett upphört att vara en industriell reservarmé, och att man allt 

mindre hänvisar till arbetsetiken idag. Den nu överflödiga arbetskraften blir kanske aldrig mer 

en vara, mest p.g.a. bristen på efterfråga och inte på sina bristfälliga egenskaper. Han anser att 

en sådan efterfrågan kan komma att uppstå på den inhemska arbetsmarknaden, efterfrågan på 

tillfällig och flexibel arbetskraft, dvs. inte särskilt profilerad. Denna efterfrågan, menar han, 

kommer förmodligen inte att rikta sig till den form av välutbildad, kraftfull och självsäker 

arbetskraft som välfärden sökte odla från början (Bauman 1998:77ff).   

 

Vi anser att hans tankegång om en reservarmé är gångbar för vår undersökning då vi vid 

intervjuer fått fram känslor av att man används som en form av reservarmé i arbetssökandet. 

Innan man lyckats börja arbeta ”på riktigt” får man visa sig vara flexibel och ta de arbeten 

som erbjuds.  Vi tycker att det idag, likt förr, behövs en profilerad och flexibel arbetskraft. 

Med detta menar vi att man inom de flesta organisationer, inte endast på fabriker, håller ett 

nät av reservarbetare som kan rycka in och arbeta då de behövs.  
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4.     Metod  

 

Vi redovisar i detta kapitel de metoder och utgångspunkter vi har arbetat utifrån, olika redskap 

och ställningstagande vi har använt oss utav för att göra vår undersökning genomförbart. 

Detta kapitel inleds med en presentation av vårt val att använda oss av kvalitativ metod. 

Därefter följer ett avsnitt där vi beskriver hur vi valt att begränsa vår undersökning, följt av 

”urval”. Innan vi går in på hur vi har gått tillväga ger vi en presentation över de etiska 

ställningstaganden vi har tagit under undersökningen.   

 

4.1.     Kvalitativ metod 

 

Diana Mulinari beskriver sina funderingar kring kvalitativ metod i sitt bidrag till Katarina 

Sjöbergs Mer än kalla fakta – Kvalitativ forskning i praktiken (1999). Hon menar att man i de 

flesta sociologiska texter har ett kapitel med en beskrivande metodologi där man beskriver de 

val man gjort vad gäller målgrupp, arbetssätt, metod och syfte. Detta för att man vill ge 

läsaren tillgång till, med Goffmans terminologi, sociologins front stage i sociologiska texter. 

Inom sociologins back stage finns bl.a. den process genom vilken man insamlar sitt empiri, 

vem man inkluderar osv. 

 

Mulinari menar att invandrare som grupp länge har varit närvarande i sociologisk analys. 

Inom samhällsvetenskapen har forskare både observerat och dokumenterat invandrarnas liv, 

däremot har denna analys ofta förstärkt representationen av invandrare som problem eller 

offer. Hon anser att det skrivits mycket om invandrarnas kultur och sociala problem, medan 

det har skrivits lite om invandrarnas politiska mobilisering, detta i samband med att hon 

bedrivit ett forskningsprojekt om invandrare inom den svenska fackföreningsrörelsen. Vi fann 

hennes resonemang intressant då vi själva anser att man bör studera andra aspekter av 

fenomenet än de problematiska.   

 

Valet av tillvägagångssätt har varit självklar för oss, vi fann många argument för att göra 

kvalitativa intervjuer. Intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, 

åsikter, attityder, känslor osv. (May 2001:148). Anledningen till att vi fann den kvalitativa 

forskningsmetoden mer användbart i vår undersökning än den kvantitativa är att man genom 

att använda sig utav kvantitativa metoder mäter vissa egenskaper eller åsikter hos 
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respondenterna. Efter genomförd undersökning kan man sedan göra generaliseringar utifrån 

urvalet till populationen som helhet. Målet med i stort sett alla kvantitativa undersökningar är 

att beskriva eller förklara egenskaper eller åsikter hos en population genom användning av 

representativa urval. I vår undersökning har vi som mål att se hur var och en av informanterna 

har upplevt arbetssökandet, att generalisera är inte av intresse för oss. Däremot är det önskvärt 

att kunna se ett mönster i informationen vi har fått från var och en.  

 

4.2.     Begränsning 

 
Vi har valt att begränsa oss till informanter som är högutbildade och som har införskaffat sig 

sin utbildning i Sverige, även om det hade varit intressant att även se om utlandsutbildade 

blivit annorlunda bemötta på arbetsmarknaden. Dessutom ska våra informanter ha arbete 

inom sin utbildning. Denna begränsning gör vi då vi anser att faktorer som språksvårigheter, 

saknad av utbildning osv. som oftast anses vara de faktorer som gör att personer med utländsk 

bakgrund får svårare att få arbete, inte bör vara avgörande då det gäller högutbildade med 

utländsk bakgrund. Genom att våra informanter har samma utbildning som en person med 

svensk bakgrund anser vi att man på så sätt kan se eventuella skillnader. Vi har plockat bort 

förklaringar som språk och godkänd utbildning som annars skulle kunna förklara varför 

personer med utländsk bakgrund har svårare att få arbete.   

 

4.3.     Urval 

 

Personer med utländsk bakgrund är en grupp människor som man inte kan hitta på endast ett 

eller ett fåtal ställen, de kan i princip hittas på vilken arbetsplats som helst. Det är en stor 

grupp, och det skall även påpekas att det inte är en homogen grupp. Att bege sig till en 

arbetsplats och be om att få ta del av listor av anställda eller endast på känsla välja ut personer 

vi tror är av utländsk bakgrund kändes inte rätt, då vi hade fått peka ut de personer som vi 

ansåg har ett konstigt efternamn eller ett utländskt utseende. På så sätt hade vi själva gjort det 

som man hört i media att det görs, nämligen låtit namnet och utseendet bli utpekande. Då 

detta alternativ inte var gångbart, önskade vi få hjälp från studievägledarna på skolan med att 

hitta studenter med utländskt bakgrund eftersom de har uppgifter om vad de arbetar med efter 

studierna. När vi inte fick någon hjälp där ansåg vi att det bästa sättet att få kontakt med vår 

kategori av informanter var att använda oss utav snöbollsprincipen. När man upplever att 
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informanterna är svåråtkomliga så kan snöbollsurval vara det enda sättet att hitta dem. Den 

här metoden bygger på att man får en första kontakt med en medlem i gruppen som sedan 

leder till att forskaren får kontakt med fler (May 2001:122). I vårt fall fick vi tips från vänner 

och klasskamrater om personer som kunde vara intressanta till vår undersökning. Då vi 

intervjuat dessa fick vi tips av de om andra som kan passa undersökningen. Vi anser detta var 

ett bra sätt att hitta personer från kategorin vi sökte, och valet av informanter blev tämligen 

slumpvis utvalda då vi inte själva valde ut dem. Informationen vi fick genom detta urval var 

relevant och berikande.  

 

4.4.     Etik 

 

I vår uppsats har vi valt att ur en sociologisk synvinkel se på hur akademiker med utländsk 

härkomst har etablerat sig på arbetsmarknaden. Då vi själva är av utländsk härkomst anser vi 

att det är viktigt att vi genom hela forskningsprocessen är medvetna om våra egna värderingar 

och inte låta de styra oss i viss riktning.  

 

Mills menar att då man väljer ett problem att undersöka handlar det om värderingar; värde är 

ett centralt begrepp som används då man formulerar problemet, och det påverkar även 

problemlösandets förlopp. I sin begreppsapparat bör man ha som mål att använda så många 

värdeneutrala termer man kan och även medvetet påvisa de värdeimplikationer som återstår. 

Värdeneutrala termer har vi särskilt försökt vara medvetna om då vi har bestämt hur vi ska 

benämna informanterna, och även under hela uppsatsskrivandet då vårt tema är känsligt och 

vi vill akta oss för att få individer att känna sig utpekade på ett negativt sätt. När det gäller 

problemet, menar Mills, bör man sätta upp som mål att förtydliga de värden som styrt valet, 

och att under arbetets gång med att lösa problemet undvika partiska värderingar, detta oavsett 

vart lösningen leder och vad dess moraliska och politiska implikationer blir. Att skilja fakta 

från värderingar ser samhällsvetare som en av sina främsta uppgifter (Mills 1997:84). Vi 

anser att vi har lyckats skilja på våra egna värderingar och den information vi har fått fram 

genom att vi i förförståelsen redogjorde för de händelser vi själva varit med om där vi känt oss 

”utsatta” pga. vår utländska bakgrund, som ett sätt att genom minnen lära känna oss själva 

som forskare. Under hela undersökningen har vi varit medvetna om våra egna värderingar, 

och försökt att inte låta de styra oss i viss riktning.  
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Kvale beskriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) att då man forskar med 

människor som deltagare, måste forskningen tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen. 

Etiska ställningstaganden sker inte vid ett särskilt tillfälle av intervjuundersökningen utan 

måste tas hänsyn till genom hela forskningsprocessen. Han understryker vikten av att etiska 

frågor övervägs från undersökningens början till dess slut. Då man planerar sin undersökning 

måste man informera undersökningspersonerna och erhålla dess samtycke och att säkra 

anonymiteten. I sin analys måste man tänka över hur djupt och kritiskt man kan tolka 

intervjuerna och om intervjupersonen får ha inflytande eller inte. Det är vårt ansvar att i så 

stor utsträckning som möjligt verifiera den kunskap vi förmedlar i vår uppsats, detta gör vi 

genom att försöka jämföra det insamlade materialet med andra texter som behandlar ämnet 

och även genom att relatera det till teorier (Kvale 1997:105). Då vi framför vårt resultat i 

undersökningen försöker vi vara noga med de konsekvenser det kan medföra och hur det 

framställs, vi önskar ge den bild av informanternas erfarenheter som vår undersökning 

resulterat i. Ett ställningstagande till etiken har varit av hög betydelse vid intervjusituationerna 

då vi försökt vara noga med hur vi formulerat frågorna och försökt tänka oss hur de uppfattas. 

Då det är ett personligt och känsligt ämne vi valt att studera, önskar vi inte beröra 

informanterna negativt. Vår avsikt med intervjuerna har varit att få ta del av deras erfarenheter 

på deras villkor, utan att någon av dem ska känna sig utsatt, utpekad som ”Den med utländsk 

bakgrund”, eller illa till mods.   

 

Vi anser att vi har kunnat skapa en närhet och tillit till informanterna då vi båda är av utländsk 

härkomst, denna egenskap tror vi har gynnat oss. Det har trots detta känts viktigt att överväga 

vår forskarroll under hela forskningsprocessen. 

 

4.5.     Tillvägagångssätt 

 

Som en förberedelse till vårt fältarbete började vi med att söka efter information som berör 

vårt ämne, vi läste artiklar, studier gjorda om det osv. Vi lyckades dock inte hitta någon studie 

som berör just vår frågeställning, men en hel del om invandrare och arbetsmarknad. Därför 

anser vi att vår studie kompletterar det som redan har gjorts inom ämnet, eftersom vi studerar 

fenomenet ur ett annat perspektiv. Vi försökte även bilda oss en uppfattning om hur personer 

med utländsk bakgrund definieras som grupp. Dessutom ansåg vi det vara nödvändigt att läsa 

lite om historien kring invandringen som en bakgrund till vår undersökning. När vi vid 
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kontakt med Alexandra Pascalidou blev lovade en intervju läste vi hennes bok Bortom 

mammas gata som en förberedelse till intervjun.  

 

Vi har intervjuat totalt 10 personer, varav 5 kvinnor och 5 män. Den första kontakten var 

genom telefon, och alla ställde sig positivt till att intervjuas. Tyvärr var det 2 personer som 

lovade, men som senare inte höll sitt löfte. Detta har medfört till att vi har upplevt det som 

svårt att få kontakt med intervjupersoner.  

 

Intervjuerna har vi gjort på Högskolan, då vi ansåg att en offentlig plats var mer lämplig, 

bortsett från intervjun med arbetsgivaren i Småland, den gjordes hemma hos honom. Denna 

intervju var av en annan sort än de andra då vi valde att dölja vårt syfte för att på så sätt öka 

chanserna till att få så ärliga svar som möjligt. Han är en bekant till oss, vilket ledde till att 

han kunde tala mer öppet. Efter samtalet med honom blev han informerad om syftet med det, 

och vi fick hans samtycke till att använda det som sagts i uppsatsen.  

 

Vi önskade från början göra en telefonintervju med Alexandra Pascalidou, men då hon var 

upptagen föreslog hon att vi skulle maila våra frågor till henne. På detta sätt fick hon mer tid 

på sig att svara på dem. Detta gjorde vi, och tänkte på att skriva dem ännu mer utförligt för att 

på så sätt få större möjlighet till utförliga svar. Självklart hade det varit bättre med en 

telefonintervju, men vi anser att detta tillvägagångssätt gick bra. Dessutom erbjöd hon sig en 

telefonintervju efter att hon skickat svaren om vi skulle behöva ett mer utvecklat svar på 

någon fråga från henne. På grund av att det tog lång tid för henne att svara på våra frågor hade 

vi inte möjlighet att förstärka svaren genom en telefonintervju. Dessutom hade hon valt att 

inte svara på våra frågor som kretsade kring hennes bok. Vi anser att hon inte har svarat som 

den nyckelperson hon är då hon aktivt arbetar med liknande frågor, utan som en helt ”vanlig” 

informant.  

 

Namnen har i presentationerna fingerats för att säkra anonymiteten, däremot har vi valt att ha 

utländska namn av samma nationalitet. Vi har valt att fingera både för- och efternamn, 

däremot har vi inte tänkt på om de kan anspela på religion eller liknande då syftet med detta 

endast är att vi anser att ett namn ger ett hum om kulturen det kommer ifrån. Alexandra 

Pascalidou har vi valt att inte anonymisera eftersom vi anser att informationen blir mer 

intressant om hennes intervju sammanlänkas med självbiografin och det hon varit med om. 
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Genom sitt kändisskap tror vi att hon är van vid att det skrivs om henne, vi har dessutom fått 

använda det som hon har sagt till vår uppsats.  

 

Vi har hämtat inspiration i den kritiska samhällsforskningen som är mer inriktad på att 

ifrågasätta än bekräfta det etablerade. Vi har strävat efter att vår undersökning ska vara 

participatorisk, dvs. att det ska uppstå en dialogprocess mellan våra informanter och oss som 

forskare. Alvesson & Deetz menar i sin bok Kritisk samhällsvetenskaplig metod (2000) att 

kritisk forskning utvecklar en specifik form av kritiskt tänkande, den söker komma under ytan 

på vanliga missnöjen och traditionella motsättningar för att utforska djupare sociala 

formeringar. Den kritiska samhällsvetenskapen intresserar sig för hur kulturella traditioner 

och hur mäktiga aktörers handlingar leder till att den sociala verkligheten förstenas till förmån 

för vissa särintressen och nackdel för andra. Den bryter upp den låsta sociala verkligheten och 

gör den tillgänglig för nya politiska överväganden och beslut (Alvesson & Deetz 2000:12ff). 

 

Ett viktigt moment i kritisk forskning är att inte se den sociala världen som självklar och 

bekant, utan att istället obekantgöra den, dvs. att göra det välkända exotiskt. Att obekantgöra 

anser vi vara av stor betydelse i vårt uppsatsskrivande då vi båda själva är av utländsk 

bakgrund och på så sätt kanske ”riskerar” att dra slutsatser utifrån egna erfarenheter, därför är 

det viktigt att försöka se fenomenet utifrån ett annat ljus. Däremot anser vi att denna risk inte 

är särskilt hög då ”personer med utländsk bakgrund” är en stor grupp individer med härkomst 

från hela världen vilket innebär att man kanske inte alls upplever ”det att vara invandrare” på 

samma sätt.  

 

Tim May beskriver i sin bok Samhällsvetenskaplig forskning (2001) fyra olika typer av 

intervjuer; strukturerade, semistrukturerade eller delvis strukturerade, ostrukturerade eller 

fokuserade, och gruppintervjuer. Av dessa fann vi den ostrukturerade eller fokuserade 

intervjun som gångbar till vår undersökning. Denna form av intervjuer har en öppen karaktär, 

vilket gör att den intervjuade får möjlighet att besvara frågorna utifrån sin egen referensram. 

Fokuseringen i denna intervjuform möjliggör ett kvalitativt djup genom att den som intervjuas 

får tala utifrån sin egen referensram. May menar att informanten genom denna metod kan utgå 

ifrån idéer och betydelser som ligger de nära, detta menar hon medför att man som forskare 

kan förstå den innebörd som individerna själva tillskriver händelser och relationer.  
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Det som karaktäriserar den här metoden är flexibilitet och strävan att blottlägga betydelser, till 

skillnad från den strukturerade metoden där man har ett fastställt intervjuschema och syftet är 

att skapa jämförbarhet genom begränsade svarsalternativ. Vi har valt att inte styra 

intervjupersonerna, men vi har ändå haft en intervjuguide som mer fungerat som stöd för olika 

punkter som vi fann intressanta. Det centrala i vår studie har varit att ta del av informanternas 

specifika erfarenheter, om eventuella svårigheter de har tagit sig igenom, hur de har lyckats 

göra det etc. Därför har vi låtit dem tala mer fritt och bett dem utveckla svar som vi ansett 

vara mer berikande.  

 

Vi har även influerats av den sociologiska visionen. Utgångspunkten i den sociologiska 

visionen, menar Mills, är tanken att alla människor har unika och specifika erfarenheter, 

samtidigt som man har något gemensamt. Med detta menar han att samtidigt som det är 

viktigt att få med det unika i sin undersökning, är det lika viktigt att sätta det i ett större 

sammanhang. Ett problem idag kan förstås bättre om man ser dess utveckling; dess historia, 

vad som har gjort att det blivit ett problem osv. vilket leder till att man på ett bättre sätt 

närmar sig ett sätt att förstå samhället som en helhet. Mills menar att den sociologiska 

visionen kan ge en förståelse av den totalitet inom vilken historia och biografi ingår. Den 

sociologiska visionen förenar bekymmer på individnivå med det som uppfattas som sociala 

eller samhälleliga problem (Mills 1997:17). Detta anser vi man kan göra genom att sätta 

problemen på individnivå i ett större sammanhang, t.ex. utifrån ett samhälleligt perspektiv, för 

att på så sätt se problemen ur fler perspektiv. Att personer med utländsk bakgrund upplever 

det vara svårare att komma ut i arbetslivet kan tänkas vara ett individuellt problem, men det 

blir även ett samhälleligt om det förekommer ofta då samhället går miste om en resurs.   
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5.     Presentation av vårt insamlade material  

 

Nedan följer en presentation av den empiri vi har samlat in genom kvalitativa intervjuer. Först 

presenteras boken Bortom mammas gata skriven av Alexandra Pascalidou, vi finner det 

nödvändigt med en presentation av den då trots att vi inte har lyckats få svar på frågorna 

relaterade till boken i vår intervju. En presentation av boken kan tjäna som en sorts 

bakgrundbild av Alexandras liv. Därefter presenterar vi en artikel vi fann i Svenska Dagbladet 

som har gjort en intervju med Beverly Skeggs, denna artikel fann vi användbar som en 

komplettering till teoribeskrivningen ovan. Till sist presenterar vi empiri från intervjuerna. Vi 

har valt att presentera varje intervju för sig, för att sedan i analysen dela in empirin i teman.  

 

5.1.     ”Bortom mammas gata” – Alexandra Pascalidou 

 

Bortom mammas gata är en självbiografi där Alexandra skriver om sin barndom, sina 

drömmar och de mardrömmar hon har fått uppleva. Trots att vi tycker att hela boken är 

intressant, anser vi att vissa delar av den berikar vår undersökning mer än andra. Hon 

beskriver hur hon redan som liten brukade gå till biblioteket efter skolan, och att hon var 

nyfiken på allt möjligt. Hon fångade bibliotekariens uppmärksamhet och fick genom henne 

tillgång till olika delar av biblioteket. Efter grundskolan kom hon in på Kungsholmens 

gymnasium, en skola där majoriteten hade svensk bakgrund. Hon kände sig osäker inför 

skolstarten då ingen av hennes kompisar skulle gå där, men med lite uppmuntran från sin 

lärare gick det bra. Hon beskriver hur hon utvecklades genom gymnasiet. Under hela 

gymnasietiden kändes hemspråket som stigmatiserande, första året bestod i stort sett endast av 

försök till assimilation; hon försökte bli så svensk hon kunde. Detta genom att försöka tala 

som dem andra i klassen, vara som de, inte berätta var hon bodde, att klä sig som de kunde 

hon däremot inte eftersom hon inte hade råd. Andra gymnasieåret bestod av en identitetsjakt, 

hon var stolt över sina rötter. Hon skriver om hur hon ibland brukade försvara sig med att hon 

inte ville gå ut om kvällarna eftersom Sverige inte kan jämföras med Grekland, detta när hon 

inte fick för sina föräldrar. Tredje året tröttnade hon på allt detta och försökte vara sig själv 

genom att tänka ”respektera mig som jag är”.  

 

Under gymnasieåren såg jag Sverige som ett enda stort vitt pussel där jag var en liten svart 

pusselbit som inte riktigt passade in någonstans. Det fanns ett utrymme, det fanns en tom 



 28 

plats för mig i pusslet, men det gick ändå inte att trycka in mig där. Jag fick inte riktigt 

plats. Då ville alla klippa och fila lite på mig. Det var ju snällt. De ville ju att jag skulle vara 

med. Men varför filade man inte på resten av pusslet så att jag äntligen fick plats? Varför 

filade man alltid bara på mig? 

Intergation är att både klippa lite i pusslet och fila på pusselbiten så att alla får plats. 

Assimilation däremot är att bara klippa sönder den lilla, svarta pusselbiten och sen måla om 

den till vit. (Pascalidou 2001:72ff) 

 

Vidare fann vi hennes berättande kring nazist-historien intressant, hur hon blev hotad till livet 

pga. hennes härkomst och det faktum att hon kommit långt i karriären. Det hela började med 

att hon fick hotbrev. En journalist från Aftonbladet tog kontakt med henne för att visa ett kort 

på två maskerade och beväpnade nazister som stod utanför hennes dörr. De riktade sina vapen 

mot hennes namnskylt. I boken fick man en inblick i hur hon efter detta kände sig rädd. Hon 

fick bo hos vänner och släktingar då det inte fanns resurser hos polisen för att hjälp henne 

känna sig trygg. Hotbreven kom under tiden hon var programledare för tv-programmet 

Mosaik, som var hennes första riktiga arbete. Det gick bra för programmet och Alexandra 

stortrivdes, men pga. all uppståndelse fick hon sparken mitt i säsongen. Journalistfacket SJF, 

skriver Pascalidou, tog tidigt ställning för den åtalade Aftonbladet-journalisten och vägrade 

identifiera sig med henne. Anledningen till detta anser hon är för att han hade ett svenskt 

namn. Efter att hon fick sparken blev hon placerad som researcher på Striptease, fick 

lönesänkning och hänvisning till journalistskola. All hysteri kring nazisternas hotbrev och 

journalistens inblandning ledde till rättegång. Ingen från SVT-ledningen kom till rättegången. 

Hon berättar på ett beskrivande sätt hur hon upplevde rättegången. Hur de åtalades uppgifter 

på pappren i rättssalen var ordentligt överstrykta med svart tuschpenna, medan hennes stod 

offentligt, trots det faktum att hon var offret. Hon fann det av betydelse att poängtera i sin bok 

att alla nämndemän hade svenska namn, och att de inte hade intresse av att försöka lära sig 

hennes mammas namn. När mamman skulle vittna halvsov de. Hon skriver hur hon upplevde 

att det var svårt för domaren och de andra att identifiera sig med en ensamstående grekisk 

mamma från Rinkeby som uttrycker sitt lidande på bruten svenska. Däremot menar hon att det 

var lättare för dem att identifiera sig med Aftonbladets-journalisten pga. hans svenska 

utseende.      
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5.2. Beverly Skeggs om hur ens självbild styrs av andra  
 
Sydsvenska Dagbladet publicerade en artikel den 22 november 2005, där man hade intervjuat 

Beverly Skeggs. Intervjun handlade bl.a. om självbilder och om hennes senaste 

forskningsprojekt om hur dokusåpor upprepar unkna klassfördomar. Vi har valt att ta del av 

informationen om självbilder då denna aspekt passar vår undersökning. 

 

Skeggs menar att ens självbild påverkas i stor utsträckning av hur omvärlden ser på en, hur 

man bedöms är i viss mån en klassfråga. Hon poängterar att det finns en tendens att kvinnor 

bryr sig mer än män om vad andra tycker om en. Vidare understryker hon att hon aldrig 

använt ordet ”Självkänsla” eller self esteem, i sin forskning eftersom hon anser att det låter 

som något man kanske kan uppnå, och det anser hon att man inte kan. Man är så nära man kan 

komma självkänslan om man inte låter sig slås ned av andras bedömning. Om man lyckas ha 

en ”jag bryr mig inte om vad de här människorna tycker om mig”-attityd har man kommit en 

bit på vägen till god självkänsla.  

 

Bilden av en själv kommer till stor del av omgivningen, eftersom det är omgivningen som 

berättar vilket värde du har. Då omgivningen gjort sin bedömning reflekterar det din självbild. 

 

Om du är en invandrargrabb eller tjej med gott självförtroende, men sedan blir omtalad i 

media som att du tillhör en grupp det är synd om, påverkar det din självbild. Allt kommer 

inte inifrån. Mycket handlar om vilket värde du ges av andra. 

 

I artikeln berättar hon om hennes senaste erfarenheten av att bli bedömd. Det var när hon var 

på en snobbig fest. Dessa personer kunde inte förstå att hon var professor; hon var kvinna, 

relativt ung, och hade en dialekt från nordöst (som avslöjade arbetarklassrötterna). Hon menar 

att ens självbild förändras hela tiden och bedöms på olika sätt, och att den inte alltid hänger 

ihop med det jobb man har. Att folk bedömer, ibland elakt, kan vara ett sätt att göra dig osäker 
14.  

Vi fann denna artikel relevant till vår studie då vi efter att ha genomfört intervjuerna kom 

fram till att det spelar roll hur man tänker om sig själv. Om man utstrålar säkerhet övertygar 

man arbetsgivaren om att man är självsäker och vice versa.  

 

                                                 
14 Svenska Dagbladets nätupplaga, http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_11093136.asp, Publicerad den 22 
november 2005 
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5.3.   Intervjuer om vägen till anställning 

 

Nedan följer en presentation av de intervjuer vi har gjort. Vi har valt att presentera varje 

intervju för sig eftersom vi anser att vi på så sätt kan ge en bättre bild av de erfarenheter de 

har berättat om. Rubrikerna är citat från intervjuerna.  

 

5.3.1.    ”Jag tar polisexamen i december och börjar arbeta i mitten av januari”.  

 
Dejan Grga är 37 år gammal, han kom till Sverige år 1990 och var då 21 år gammal. Redan 

efter två veckor hade han lyckats få ett arbete på en metallindustri. Han berättar att han inte 

fick hjälp med att få arbetet, utan hade hört i sin bekantskapskrets att de sökte arbetare, och 

hörde av sig dit på egen hand. Språket kunde han lite grann då han varit i Sverige vid tre olika 

tillfällen som turist. Han ansåg att det viktigaste och det främsta man ska göra då man 

kommer till ett nytt land är att lära sig språket. Efter att ha arbetat på denna industri i ett år 

började han arbeta hos en släkting som hade en pizzeria, där arbetade han under fyra år. Efter 

detta fick han tre-månaders anställning på Mölnlycke i Falkenberg. Likt vägen till det första 

arbetet, valde han att ringa dit och att inte gå via arbetsförmedlingen. Efter tre månaders 

arbete ledde det till en fast anställning. När han hade arbetat där i tre år valde han att sluta och 

tog över sin släktings pizzeria som han sedan hade under tre år. Därefter tog han ledigt för att 

sedan börja studera. Han fick börja med att läsa på grundskolenivå på Komvux, för att sedan 

läsa på gymnasienivå. Han hade gymnasieutbildning från hemlandet. Han valde att läsa de 

ämnen som gav behörighet till högskolestudier. Under de två sista terminerna av totalt sju 

sökte han till polishögskolan, under den sista terminen blev han antagen till Polishögskolan i 

Umeå. Under tiden på Komvux extraarbetade han som vakt, innan detta arbete hade han 

arbetat lite i garderoben i ett hotell vilket senare resulterade i att han fick arbeta som värd ett 

tag. Då han genomgått en två-veckors ordningsvaktsutbildning hos polisen kunde han få 

arbete som det även då han flyttade till Umeå, detta arbetade han som under hela studietiden. 

Han berättar att han har haft tur, han tar sin examen i december och kommer att börja arbeta 

som polis i mitten av januari. Främlingsfientliga attityder är ingenting han har stött på från 

vare sig arbetsgivare eller kollegor, däremot är han medveten om att det existerar. Bortsett 

från vissa påhopp från berusade människor under arbetet som vakt, har han aldrig känt sig 

diskriminerad.  
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5.3.2.      ”Ingenting kan stoppa oss att få ett bra liv”. 

 
Pedro Fara är 31 år gammal, är sambo och har två barn. Han gick en tre-årig bygg-tekniskt 

linje på gymnasiet. Efter gymnasietiden arbetade han lite och fick barn. Sedan gjorde han 

lumpen och var därefter arbetslös ett litet tag och påbörjade en datorutbildning.  Efter att 

nästan ha blivit färdig med datorutbildningen fick han arbete på Halmstad Gummi. Detta 

arbete fick han genom Arbetsförmedlingen, han berättar att genom att ha visat sig intresserad 

på sina besök hos Arbetsförmedlingen hade det resulterat i fyra-veckors vikariat som ledde till 

fast anställning. Där blev han kvar under tre år, han arbetade först som pressoperatör och 

sedan som gruppledare.  

 

Därefter kände han att han ville komma igång med studierna och sökte till 

Maskiningenjörprogrammet med inriktning på konstruktion och kvalité. Pedro berättade att 

hans sambo inte hade haft en lika stabil uppväxt som han själv. Han ansåg att hennes föräldrar 

aldrig har uppmuntrat henne till att studera eller förklarat hur viktig det är idag att ha en 

utbildning. Under tiden han studerade arbetade hon heltid som undersköterska på ett sjukhem, 

vilket innebar att hon även fick jobba helger och kvällar. Pedro berättade att han under hela 

sin studietid uppmanat sin sambo till att studera vidare då hon inte trivdes på sin arbetsplats.  

Han ansåg att en utbildning inte bara skulle bida till att familjen skulle få det ekonomiskt 

bättre ställt, utan att hans sambo skulle kunna arbeta med något hon verkligen trivs med. Det 

var för honom självklart att hon kunde, bara hon ville. Det fanns ingenting som kunde stoppa 

dem att få ett så bra liv det gick. När Pedro till slut fick arbete inom sitt yrke bestämde hans 

sambo sig för att under 2.5 års tid läsa till tandhygienist. Hon fick pendla 28 mil varje dag. 

Han berättade att hon idag arbetar som tandhygienist, något som hon trivs väldigt bra med. 

 

Sin nuvarande tjänst fick Pedro redan innan examen, han anser att anledningen till att han fick 

det är att han hade arbetslivserfarenhet, och att han tillsammans med en klasskamrat hade 

gjort lite ”småjobb” till vissa företag under studietiden.  

 

För att vi gjorde lite småjobb till vissa små företag under studietiden […] För att jag var 

bättre. (Skratt) Han var yngre än jag, han hade inte så mycket arbetslivserfarenhet, han 

pratade för mycket. 
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Han och klasskamraten hade fått tips från studierektorn om ”några som behöver hjälp”, de 

trodde först att det var samma sorts ”småjobb” som de utförde under studietiden, med det 

visade sig vara en fast anställning. Efter att ha skickat in en ansökan blev han kallad till 

intervju och fick arbetet. Han började arbeta en vecka efter examen. Pedro berättar att av de 

100-110 anställda i detta företag så är det endast han och en till som har utländskt efternamn. 

Han menar att det inte finns fördomar mot personer med utländsk bakgrund i företaget, så 

länge man inte är arab då dessa uppfattas som lata. Denna uppfattning, berättar han, har 

personalen fått genom att de arbetar mycket utåt, i världen och Europa. Då de arbetar mycket 

med den delen av världen, Arabvärlden, har de känt att det varit väldigt segt och fått 

uppfattningen att araber tycker att de är för fina för att arbeta och låter indierna sköta arbetet 

åt dem. Därför anser personalen att araber är besvärliga att ha att göra med, och de är allmänt 

opopulära.  

 

5.3.3.     ”Jag har inte behövt byta namn, jag lyckades ändå få jobb” 

 

Vanja Vulin är i dag 26 år gammal och bor ensam i en hyreslägenhet i Göteborg. Under yngre 

tonåren bodde Vanja i ett mångkulturellt område, men flyttade då föräldrarna hade köpt en 

insatslägenhet i staden. Efter gymnasiet bestämde sig Vanja för att höja sina  betyg och även 

läsa matte-c, så hon kunde bli behörig till högskolornas program. Under tiden hon höll på att 

slutföra sina kompletteringar på Komvux fick hon ett jobb på ett bryggeri. Till en början 

sorterade hon flaskor, sedan arbetade hon med packning av flaskor till att senare få en 

kontorstjänst. Hon berättade att hon fick sitt jobb på bryggeriet genom sin syster som hade 

jobbat där. Hennes syster i sin tur fick det jobbet då hennes pappa var god vän med 

förmannen på bryggeriet. Vanja poängterade även att det inte var så svårt att få ett jobb där 

från början då det inte betraktades som ett bra jobb. 

 

Då Vanja hade läst färdigt på Komvux, började hon studera Nationell Ekonomi och Europa 

ekonomi vid Skövdes Högskola. När hon hade avklarat studierna i Skövde valde hon att vid 

Götegorgs Universitet ta sin magisterexamen. Vanja började söka jobb på heltid vilket tog 

henne ca 10 månader. Hon berättade att hon hade sökt nästan 150 tjänster och varit på 3 

intervjuer. Den sista ledde till en fast tjänst. Vidare berättar Vanja att hon inte direkt har känt 

sig diskriminerad, men tycker att hon har blivit behandlad orättvist på en arbetsplats. Trots att 

företaget hade gått ut med ett flertal lediga tjänster under hennes vikariat, valde dem att inte 
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anställa henne fast Vanja anser att hon hade samma kompetens som dem som blev 

fastanställda.  Idag jobbar hon på Skatteverket i Göteborg där hon berättar att allt fler med 

invandrarbakgrund anställs, fast största delen av anställda fortfarande utgörs av svenskar. Hon 

berätta att hon trivs väldigt bra på sin arbetsplats. Vidare berättar Vanja att hon har vänner 

som har bytt från utländska efternamn till mer svensk klingade efternamn då de hade 

svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Dessa personer fick jobb snabbt därefter. Detta 

gör att hon är stolt över att hon fått arbete utan att ha behövt byta namn.  

 

5.3.4. ”Jag ser utvecklingsmöjligheter i mitt arbete” 

 

Korab Krasniqi är 31 år gammal, han är gift sedan åtta år tillbaka och har en dotter på fyra år. 

Sina första 17 år tillbringade han i en liten by i hemlandet, därefter kom han och hans familj 

till Sverige. Här gick han samhällsvetenskapligt program på gymnasiet. Under denna tid 

varken extra- eller sommarjobbade han. Efter gymnasietiden utbildade han sig till 

maskinoperatör, vilket han arbetade med i sex år framöver. Vid sidan av arbetet studerade han 

deltid på Högskola. Han berättar att han efter gymnasiet har varit arbetslös i högst en månad, 

han har alltid haft ett eller två arbeten.  

 

För två år sedan sa Korab upp sitt arbete och började studera på heltid. Nu har han en 

kandidatexamen i statsvetenskap, och har fått arbete på heltid som förvaltningsassistent på ett 

stort förvaltningsbolag. Dessutom läser han arbetsvetenskap på halvfart vid sidan om arbetet.  

 

Att jag skulle vidareutbilda mig såg jag som en självklarhet med tanke på att samtliga i min 

familj har akademisk utbildning. Alltså har man inte akademisk utbildning är en slags 

”avvikande från ett normalt läge” i våran familj. Alltså det förväntas att man skall ha en 

högskoleutbildning.  

 

Korabs föräldrar arbetade som lärare i hemlandet, och gör det även här. Även hans fru 

studerar. Att studera vidare anses i deras familj som något man ska göra utan att fundera så 

mycket mer kring. Han berättar hur han kände en rädsla för att misslyckas då han påbörjade 

sina studier, men att denna rädsla försvann efter en kort tid då man började förstå hur det gick 

till. Efter examen började han arbete i en fabrik i Falkenberg, där arbetade han i en månad 

men slutade för att han inte trivdes. Två dagar efter att han slutade på fabriken fick han sin 
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nuvarande tjänst på förvaltningsbolaget, dvs. drygt en månad efter sin examen. Korab trivs 

med sitt arbete och ser utvecklingsmöjligheter inom arbetet i framtiden.   

 

5.3.5.     ”Mitt utländska påbrå är och kommer alltid att vara en viktig del av 

mig, men det är inte hela min personlighet.” 

 

Gabor Kovacs är 38 år gammal och bor idag i Lund och arbetar på häktet i Malmö. Han 

kommer ursprungligen från Halmstad, men valde att flytta till Lund när han påbörjade sina 

studier för ett antal år sedan. Efter att han tagit studenten vid Kattegattgymnasiet, där han 

hade läste 4-årig teknisk linje, valde han att ge sig ut i arbetslivet. Han och hans vänner 

bestämde sig för att de ville tågluffa i Europa och Afrika, därför valde han att kontakta ett 

företag i Halmstad för att söka arbete och tjäna pengar till resan. Efter att ha fått komma på 

intervju, fick han ett snabbt positivt svar vilket medförde att han fick börja arbeta som 

packoperatör följande vecka. Efter att gjort en del resande valde han att göra lumpen innan 

han skulle påbörja sina studier. Gabor var osäker på vad han ville utbilda sig till, därför valde 

han till en början att läsa ekonomi, statsvetenskap och juridik. Slutligen bestämde han sig för 

juridik, och läste på Juristprogrammet under ett antal år. Han beslöt sig även för att ta 

polisexamen, då han under två års tid studerade vid Växjö universitet och hade en sex 

månaders praktik vid Polismyndigheten i Lund. Vidare berättar Gabor att det var stor 

konkurrens vid antagningen till polisutbildningen och att han fick vänta i 9 månader på 

besked om han hade blivit antagen eller inte. Han antyder även att hans personlighet, hans 

språkkunskaper och att han var med i frimurarna bidrog till att han blev antagen till 

polisutbildningen. Gabor berättar att han inte har upplevt främlingsfientliga attityder från sina 

arbetskollegor eller arbetsgivare. Däremot berättar han att han och hans kollegor kontrollera 

bilar med utländska registreringsskyltar oftare än fordon från Sverige. Gabor säger att det inte 

handlar om några främlingsfientliga attityder. Han menar att de stoppas då personer från till 

exempelvis Polen, Lettland, Litauen begår många brott i Sverige.  

 

Gabors föräldrar kom till Sverige på 1960-talet. Han anser att det är viktigt att försöka behålla 

och värna om sin utländska bakgrund. Han berättar att hans utländska bakgrund endast är en 

del utav hans personlighet eftersom han är född och uppvuxen i Sverige. 
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5.3.6.     ”Jag har haft en fördel på grund av att jag har utländsk bakgrund, 

många arbetsgivare ser det som en merit!” 

 

Svetlana Matic är 26 år gammal och bor ihop med sin sambo och sina två barn i ett 

villaområde. Hon läser för tillfället sin sista termin på Högskolan, därefter kommer hon att 

börja arbeta då hon har fått en tjänst som kurator på en skola. Svetlana läste ett 3-årig 

samhällsvetenskapligt program på gymnasiet.  Direkt efter gymnasiet valde Svetlana att jobba 

som praktikant på en grundskola. Hon berättade att hon även under ett års tid fick jobba som 

vikarie då någon lärare var sjuk. När hon var 20 år gammal började hon arbeta på en färja, 

som gick mellan Halmstad och Grenå. Hon arbetade där under tre års tid som huvudansvarig 

för cafeterian och restaurangen. Svetlana berättade att hon fick jobbet genom en vän som 

jobbade där sedan en tid tillbaka. Hon beslutade sig för att sluta arbeta och istället börja 

studera på Högskolan när hon blev gravid. Då hon har under tidens gång fått barn två barn, 

har hon sammanlagt varit hemma med sina barn under två år. Svetlana läste under tre års tid 

på sociologi programmet, men valde att läsa ytterligare ett år. Hon har idag en 

magisterexamen i Sociologi. 

 

Svetlana berättade att hon är uppvuxen i ett invandrartätt område där hon har trivts oerhört 

bra. Hon berättade vidare att hennes föräldrar har varit särbo under större delen av hennes liv, 

vilket innebar att hon och hennes lillebror levde ihop med sin mamma, medan hennes 

storebror bodde ihop med deras pappa. 

 

Svetlana anser sig inte ha varit med om situationer då någon i hennes arbetsomgivning har 

haft några främlingsfientliga uppfattningar och attityder. Däremot har hon från sina vänner 

hört hur andra människor har blivit illa behandlade på grund av sin härkomst.  

Svetlana har under 4 månaders tid aktivt sökt efter ett arbete inom sitt yrke. Hon berättade att 

hon vid flera tillfällen ringt till olika arbetsgivare efter att ha skickat sin intresseanmälan 

angående en ledig tjänst. Anledningen till att hon gjorde detta var att hon ville visa sitt 

intresse ytterligare en gång, men hon ville även vara säker att de visste att hon talade flytande 

svenska fastän hon hade ett utländskt efternamn.  
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5.3.7.     ”Det jag inte visste om henne var att hon hade bytt sitt efternamn från 

ett utländskt till ett svenskt.” 

 

Dan Ekberg är 41 år gammal och bor i ett litet samhälle i Småland. Han har två barn ihop med 

sin första fru. Han är idag sambo med en kvinna som har han känt sedan några år tillbaka. De 

träffades för första gången på anställningsintervju, då han anställde henne till en tjänst på det 

företaget han i nuläget arbetar på. De bor idag ihop i hans hus.  

Dan arbetar på ett gjuteriföretag som har ca 700 anställda. Han är en av avdelningscheferna, 

vilket innebär att hans arbetsuppgifter bland annat är att anställa folk både till kontoret och ute 

i verkstaden. Dan berättar hur rekrytering går till i det företag han jobbar på.  

 

Under rekryteringen tittar jag på i först hand på deras meriter, vad de har för utbildning, var 

de har jobbat med, hur gamla dem är och sen tittar jag på deras sociala kompetens. Den 

social kompetens har i dagens samhälle kommit att spela en allt större roll. Anledningen till 

detta är att jag anser att det är viktigt att en ny anställd ska kunna smälta in i vår 

arbetsgrupp. En bra sammanhållning är otroligt viktig, speciellt då vi i vårt företag utsätts 

för mycket stress då vi kan under några perioder få stora och många beställningar som 

snabbt och effektivt ska kunnas levereras.  

 

Han berättar hur det går till på hans företag då de ska anställa folk, speciellt om det tillfälle då 

han anställde sin nuvarande sambo. Vid det tillfället sökte de en planerare till 

planeringsavdelningen. Han tittade på meriter, arbetslivserfarenheter osv. När han läste 

hennes brev blev han imponerad på meriterna och hon fick senare anställning. Han visste inte 

då att hon hade bytt efternamn från ett utländskt till ett svenskt. Han erkänner att han är 

osäker på om han hade anställt henne om hon hade haft sitt utländska namn.   

 

Jag vill inte säga att jag har något emot invandrare, men det jag syftar på är social 

kompetens. Jag har under årens gång anställt personer med invandrar bakgrund till vår 

verkstad, men inte till kontoret. Jag kan väl ärligt säga att jag vet att jag har gjort fel i och 

med att jag inte har gett många personer med invandra bakgrund en chans, men det är väl 

för att man inte riktigt vet så mycket om andras kulturer och hur de speglas i vår svenska 

sociala kompetens.  
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5.3.8.    ”Bara man får chansen att genom arbete visa sin kompetens”. 

 

Nazmije Berisha är 46 år gammal, hon är gift och har tre barn. 1992 flyttade hon och hennes 

man till Sverige pga. krig. Efter gymnasietiden i sitt hemland arbetade hon som 

lågstadielärare, hon berättade att man kunde göra det med endast gymnasieutbildning på den 

tiden. Efter en kort tid beslutade hon sig för att läsa vidare, och har fyra årig 

univeristetsutbildning som civilekonom. Trots sin ekonomexamen, kände hon att hon ändå 

ville arbeta med barn och gjorde det ett tag. Hon arbetade inte särskilt mycket då detta var 

under en tid av oroligheter, det arbete man utförde under denna tid var ideell.  

 

Nazmije beskriver den första tiden i Sverige som ett liv i ovisshet, man var inte säker på att 

man skulle få stanna. Detta ledde till att hon inte hade lust till att lära sig språket. Hon berättar 

även att hon ”hamnat efter” lite då hon har tre barn ganska tätt på varandra och fått vara 

hemma en hel del. Hennes man däremot har utbildad sig till civilingengör, vilket han även var 

i hemlandet, och arbetar med det här också.  

 

I Sverige har hon fått komplettera sin examen från hemlandet. Efter att ha gått på svenska 

kurser fick hon chansen att läsa på högskola. Detta var ett initiativ av Arbetsförmedlingen 

som kallades KPU –Kompleterande av Pedagogisk Utbildning. Hon är lycklig över att ha fått 

kommit med då det endast fanns 30 platser. Hon berättar att de flesta har fått arbete efter 

utbildningen, främst som hemspråkslärare. Däremot anser hon att hon inte har fått de 

möjligheter hon hade hoppats på från början. År 2003 avslutade hon sin utbildning och fick, 

tack vare Arbetsförmedlingen, arbete direkt efter examen på en skola. Detta arbete varade i ett 

år och hon anser att det var ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Hon fortsatte ett år 

till och blev inkallad då hon behövdes. Men kände att där inte fanns något framtidsperspektiv, 

utan endast utnyttjande. Att man fick arbeta så länge man fick betalt av Arbetsförmedlingen, 

så länge det inte kostade dem något.  

 

Idag arbetar hon på ett projekt som går ut på att barn så tidigt som möjligt ska få lära sig sitt 

modersmål, målet med projektet är att få aktivt två-språkiga barn. Hon har arbetat med detta 

sedan två år tillbaka och trivs oerhört bra. Det enda hon inte trivs med är anställningsformen.  

 

 Ja jag trivs, men det är ett projekt, dvs. det finns inte möjlighet till fast anställning och 

liknande, det känner man att man vill ha möjlighet till när man börja komma upp i åldern. 
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Ett projekt varar så länge det finns pengar, det beror på hur regeringen fattar sina beslut, i 

och med maktskiftet ser det ut att bli svårare. 

 

Nazmije tycker inte att hon har känt på främlingsfientliga attityder från arbetskolleger, hon 

menar att det kanske kan bero på att hon arbetar i flera olika förskolor och därigenom inte 

känner av det på samma sätt. När det gäller arbetssökandet säger hon att hon många gånger 

inte fått ett arbete trots att hon varit överkvalificerad, hon anser att man måste anstränga sig 

mer om man har ett utländskt efternamn, t.ex. genom att ta kontakt med dem via telefon eller 

personlig kontakt. Hon känner att personer med utländsk bakgrund inte ges lika mycket 

chanser som alla andra att visa vad de går för. Detta har lett till att hon känner att hon har fått 

acceptera att arbete på ett ställe där man från början krävt mindre kompetens än den hon har. 

Nazmije känner att rädslan man har för att inte få något arbete alls gör att man accepterar 

mindre, vilket man inte ska göra egentligen. Vidare berättar hon att hon har fått intrycket av 

att arbetsgivare inte tror att en utländsk utbildning kan motsvara en svensk, vilket hon menar 

att det visst kan göra. Man måste bara få chansen att visa det genom arbete.  

 

Jag känner det som att den erfarenhet jag har från mitt hemland ges mindre värde här i 

Sverige, känns som att de 60p jag har läst här på högskolenivå här i Sverige har ett större 

värde än min 4-åriga högskoleutbildning från mitt hemland.  

 

Hon menar att det finns en viss rädsla för människor med två kulturer, tvärtom anser hon att 

man ska se tvåkulturella människor som en rikedom för samhället och inte en börda.  

 

5.3.9.     ”Jag var inte tillrättalagd, därför fick jag jobbet” 

 

Alexandra Pascalidou är 35 år gammal. Hon är uppvuxen i Rinkeby, och flyttade in till staden 

när hon var 27 år gammal eftersom hon längtade efter att få uppleva det.  

Under gymnasietiden extraarbetade hon en hel del, allt ifrån i konsumkassan, till reception, 

städning, hotellfrukostvärdinna etc. Hon anser att dessa arbeten gett henne självförtroende och 

insikter om vad hon är bra och mindre bra på. På somrarna hade hon varierande arbeten, 

alltifrån McDonald´s biträde till butiksbiträde.  

 

Alexandra har en statsvetarexamen från Stockholms universitet. Andra kurser hon har läst är 

bl.a. juridik, internationella relationer, politik osv. Högskoletiden beskriver hon som väldigt 
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segregerad, invandrarna satt på ett café och svenskarna för sig i ett annat. Under studietiden 

sökte hon arbeten, men kände att hon fick främlingsfientliga attityder från en del arbetsgivare. 

Rinkeby var alltid en röd flagga, mitt efternamn likaså. Vi vill inte ha rinkebykids här sa en 

chef en gång  […] som frilans har jag sökt en del jobb som jag inte fått trots att jag varit 

överkvalificerad men allt handlar om kontakter och det hade inte jag. 

Vi har under vår studie läst en del om hur det är svårare för personer med utländsk bakgrund 

att komma ut i arbetslivet pga. att man saknar ett kontaktnät, då de flesta företag och 

organisationer går via ett sådant nät vid nyanställning. Detta var Alexandras svar på frågan: 

 Jag är ingen minglare och är ganska blyg och i arbetarklassen lär man sig sällan koderna 

till socialt kallprat och networking men efter alla år i mediabranschen lär man känna en del 

människor. Jag har dock aldritg lyckats få ett jobb på det sättet heller. Oftast har de tänkt på 

mig av andra anledningar - typ inkvotering. 

Hon menar att då man inte har någonting att falla tillbaka på så kan man bara gå framåt. 

Hennes mamma kunde inte försörja och hjälpa henne, och något arv som väntade på henne 

hade hon inte, detta ledde till att hon hade en drivkraft till att arbeta sig upp i arbetslivet. Sitt 

första riktiga arbete fick hon 1995, det var som programledare för tv-programmet Mosaik på 

SVT.  Hon anser att hon fick detta arbete för att hon var sig själv. 

För jag brann mest och var visionär, ung och arg och kunde frågan med både hjärta och 

hjärna. De bjöd in mig till provet. Jag gjorde mitt bästa, de andra var tillrättalagda och jag 

var mig själv. Det tror jag var anledningen. 

 

5.3.10.     ”Jag ville tidigt bli ekonomiskt oberoende” 

 

Elisabeth är 31 år gammal och bor ihop med sin man och deras två döttrar. Hennes föräldrar 

flyttade till Sverige på slutet av 1960-talet. Hon är född och uppvuxen i Halmstad. Idag 

arbetar hon på migrationsverket i Göteborg. Elisabeth har studerat pedagogik vid Högskolan i 

Halmstad.  

 

Som 15-åring började Elisabeth arbeta på en pizzeria och berättade att hon fick det 

extrajobbet genom en vän. Hon arbetade under hela sin studietid, både under gymnasietiden 

och under högskoletiden. Hon ansåg att hon inte behövt arbeta under hela sin studietid, men 
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att hon tidigt ville vara ekonomiskt oberoende. Efter att ha arbetat på pizzerian ett tag valde 

hon att arbeta inom vården då hon ville ha ett jobb som hon kunde luta sig tillbaka på. 

Elisabeth visste inte hur hennes väg till anställning skulle se ut då hon hade tagit examen, och 

såg sitt arbete inom vården som en investering för framtiden. 

 

Elisabeth har under flera års tid arbetat inom två helt olika verksamheter, där hon har stött på 

olika främlingsfientliga attityder, som dock inte riktades mot henne personligen. Hon har både 

haft svenska kollegor och kollegor med utländsk bakgrund. Hon berättade att hennes 

arbetsgivare inom vården var svenskar och att de inom restaurangbranschen hade utländsk 

härkomst. Elisabeth har mött på främlingsfientliga attityder från olika håll, mesta dels utav 

svenska kollegor och utländska arbetsgivare. Hon anser att de alla delar främlingsfientliga 

meningar om olika folkgrupper. De svenska kollegorna uttryckte många gånger samhällets 

problem som ett resultat av att vi har många invandrare i Sverige. De utländska arbetsgivarna 

hade främlingsfientliga attityder gentemot svenskar men även mot andra grupper av 

invandrare.  

 

Det som jag tror att många inte reflektera över, är varför anses det ok att uttala sig på ett 

rasistiskt sätt så länge man tror att man delar samma härkomst? Varför är det ok för en 

svensk att säga jävla utlänningar men så länge det är bara svenskar med? Varför tror många 

att det är ok att tala nedvärderande om svenskar så länge det inte är någon svenska i 

närheten? 

 

Vid frågan om varför hon tror att hon lyckats få ett arbete svarar hon med att hon har gjort sig 

förtjänt den. Hon har under hela sin tid fram till sin nuvarande tjänst både arbetat och 

studerar, någonting ska hon ha tillbaka för det.  
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6.     Vår analys 

 

Vi har i detta kapitel valt att dela in våra intervjuer i fyra olika avsnitt där vi även kommer att 

återge en sammanfattning av informanternas intervjuer. Vi har delat upp analysen i olika steg 

och kommer att med hjälp av de sociologiska teorierna och tidigare forskning analysera vårt 

empiriska material. I det första avsnittet kommer vi att analysera intervjupersonernas 

bakgrund, sedan deras utbildning, följt av anställning och till slut främlingsfientliga attityder. 

 

6.1.     Våra informanters bakgrund 

 

Vi har i denna undersökning strävat efter att finna intervjupersoner som har utländsk klingade 

efternamn, vi valde att inte fokusera på om personerna är invandrare eller andra generationens 

invandrare, då vi anser att det inte borde ha någon betydelse vid en intresseanmälan till en 

utsatt tjänst. Det vi har fokuserat på är att finna personer som har utländska efternamn, 

avslutade studier i Sverige och som därefter har blivit anställda.  

 

I vår undersökning har vi valt att intervjua 5 kvinnor och 5 män. Den yngsta 

intervjudeltagaren är idag 27 år gammal och den äldsta är 46 år gammal. Tre utav våra 

intervjupersoner är inte födda i Sverige. Den äldsta intervjupersonen Nazmije kom till Sverige 

när hon var 31 år gammal, Dejan å andra sidan var 21 år gammal och Korab var 17 år gammal 

då han kom till Sverige. Åldern på intervjupersonerna kom i denna undersökning att spela en 

viktig roll i deras väg till anställning, Nazmije som är den äldsta hade haft svårast att få 

anställning. Det har gått bättre för de andra två, däremot har det tagit längre tid än för de av 

våra informanter som fötts i Sverige eftersom de fått gå en längre väg.   

 

Personerna som är födda i Sverige, har föräldrar som hade invandrat till Sverige under 1960- 

och 70-talet. Dessa intervjupersoner är uppväxta i invandrartäta områden. Av samtliga 

tillfrågade som var födda i Sverige uttryckte alla att de har haft en positiv uppväxt i de 

invandrartäta områdena. Svetlana berättar:  

 

Jag kommer från ett område som heter Andersberg och bodde där under mina 17 år. Jag har 

två bröder och vi har alla gått på Andersberg och sedan Östergård. Jag trivdes kanon både 
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på Andersberg och Östergård. Det var områden som var väldigt segregerade, med många 

nationaliteter blandade. 

Gabor valde att kommentera sin uppväxt på följande vis:  

 

En faktor som jag tror delvis påverkar är hur varje person ser på sig själv och sin bakgrund. 

Jag anser att det är oerhört positivt att vara medveten om sin bakgrund och hur den har 

påverkat ens personlighet och uppväxt. 

 

Vi fann att samtliga personer i vår undersökning som var födda i Sverige hade arbetat efter 

gymnasietiden och under högskoletiden. Gemensamt var att de alla hade fått jobb på olika 

företag, industrier, restauranger osv. genom vänner och familjemedlemmar, det vill säga 

genom sitt kontaktnät. Att personer med invandrarbakgrund och med högskoleutbildning har 

haft svårare till att komma på intervju som kan bero på att de ofta saknar de kontaktnät som 

behövs vid anställning. Detta förkommer i vårt samhälle då dagens andra –generations- 

invandrare har föräldrar och familjemedlemmar som har arbeten som inte kräver 

högskoleutbildning. Alexandra berättade att hennes föräldrar arbetade som lokalvårdare, 

mamman hade även arbetat på förskola, detta innebär att hon inte har ett kontaktnät inom de 

yrken hon vill arbeta med. Vi har genom våra intervjuer fått belägg för att personer med 

utländsk härkomst och högskoleutbildning många gånger får en svårare väg till anställning 

om det ska ske genom kontakter. Enligt undersökningen från ÖstSvenska Handelskammaren15 

utannonseras endast 25 % av alla lediga tjänster, detta för att dessa tjänster får in för många 

sökanden som leder till att rekryteringen försvåras eftersom företagen inte har resurser att gå 

igenom alla ansökningar.  Företag väljer därför att söka internt eller inom sitt kontaktnät efter 

personal. Vi antar att våra informanter har haft det svårare att få anställning då de påpekat att 

de inte har haft ett kontaktnät att gå via. Anledningen till att våra informanter ändå lyckats få 

anställning är dels att det inte funnits många sökanden till tjänsterna de fått, dels att de valt en 

utbildning där det behövts folk. Två av våra informanter utbildade sig till poliser, där har det 

varit enklare att komma ut i arbetslivet. En informant kompletterade sin utbildning genom 

Arbetsförmedlingen och valde att inte göra det på egen hand. Detta ledde till att hon efter 

avslutad utbildning fick arbete genom Arbetsförmedlingen då de haft som mål att få ut folk i 

arbetslivet. Vår uppfattning om varför de lyckats få en anställning stämmer med 

undersökningen gjord av Integrationsverket som visade på att många utrikesfödda personer 

väljer en utbildning som är efterfrågad på arbetsmarknaden.  

                                                 
15 http://www.east.cci.se/publikationer/Mangfald%20eller%20enfald%20i%20Ostergotland.PDF, 2006-12-10 
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Enligt Bourdieu (1993) skickar vi individer ut signaler om att vi söker bekräftelse för vem vi 

är eller vill visa oss vara. Därigenom kan man anta att en person med utländsk bakgrund kan, 

med endast egna initiativ, få bekräftelse då man kringgå de klassiska tillvägagångssätten till 

sökning av tjänster som t.ex. genom kontakter. Att endast skicka in en ansökan tyckte 

majoriteten av informanterna inte räckte, utan de ansåg att man måste visa att man verkligen 

är intresserad genom att t.ex. ta kontakt via telefon eller personligt. Våra informanter känner 

att de måste bevisa att de verkligen är intresserade, och att de kan bra svenska.  

 

Tittar man på de utrikesfödda var det bara Dejan som arbetade under hela sin studietid. Han 

hade på egen hand sökt sig till en tjänst på en industri och tog inte hjälp av någon i sin 

omgivning, trots att han hade sådana kontakter. De andra utrikesfödda personerna valde att 

inte arbeta under deras gymnasietid, Korab arbetade dock under hela sin högskoletid, men inte 

Nazmije.  

 

Nazmije, kom till Sverige med en utländsk högskoleutbildning. Hon hade genom sin 

utbildning fått en social status i hemlandet, men denna status förändrades då hon flyttade till 

Sverige. Anledningen till varför hon inte valde att söka arbete kan vara att bekräftelsen av 

respetakbilitet inte längre existerade i hennes nya omgivning. Med Bourdieus terminologi kan 

man påstå att Nazmijes plats på det sociala fältet beror på hennes. Det utspelar sig en kamp 

mellan människor och institutioner i det sociala rummet om hur man ska positionera sig, man 

är överrens om vad som är värdefullt. Det som var värdefullt i Nazmijes hemland, är inte det 

längre i det nya landet hon kom till. Det kulturella och symboliska kapitalet hon hade i sitt 

hemland var värdefullt där, men var inte det i Sverige. Kulturella kapital måste erkännas ha ett 

värde av omgivningen eftersom den inte har något egenvärde.    

 

Det kulturella kapitalets värde (Bourdieu, 1993 ) kom att förändras för informanterna som 

hade invandrat hit. Dejan, Korab och Nazmije var de av våra informanter hade invandrat hit 

och hade även en annan bild av sin uppväxt. Dejan valde att flytta till Sverige då han ansåg 

sig få ett bättre liv här, eftersom han kom från ett fattigt samhälle. Korab och Nazmije valde 

att flytta från sitt hemland då det hade drabbats av krig och arbetslöshet. De fick flytta till 

Sverige där de blev placerade i segregerade områden av svenska myndigheter där de i sin tur 

fick en mindre positiv bild av vad det innebär att bo i invandrartäta områden. Deras 

ekonomiska kapital kanske inte kom att ändras till det sämre, med däremot kom de att se sig 
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själva tillhöra ett annat skikt. Deras kulturella och symboliska kapital värdesattes inte när de 

kom till Sverige. Genom att utbilda och skaffa sig ett arbete införskaffade de kapital som 

erkänns värde i det nya fältet. Nazmije beskriver det som svårt att ha gått från att ha varit 

självförsörjande med god marginal till bidragsberoende.  

 

Då intervjupersonerna under årens gång har kommit att finna arbeten, har det i sin tur lett till 

att de har relativt fritt kunnat välja områden att bosätta sig på. Samtliga valde att under årens 

gång flytta ifrån de segregerade områden, vilket tyder på att de gjorde detta då deras 

ekonomiska kapital förändrades till det bättre. Genom att flytta ifrån dessa segregerade 

områdena ansåg de att det bidrog till att även det kulturella och symboliska kapitalet 

(Bourdieu, 1993) förändrades på ett positivt sätt. Gabor menar att det i en 

arbetsintervju/platsansökan finns många faktorer som spelar in, han valde att kommentera det 

så här:  

[…] Andra faktorer jag tror har betydelse är ditt namn, adress, utseende, men det är även 

faktorer som går att ta sig förbi genom t ex social kompetens, karisma och framför allt 

kompetens.  

 

Att Gabor tyckte att namnet var en viktig faktor fann vi intressant. Undersökningen som 

gjordes i ett samarbete mellan Integrationsverket, Nationalekonomiska institutionen på 

Stockholm universitet och LO visade på att personer med utländskt klingande efternamn 

missgynnats i förhållande till de med svenska namn, de hade lägre genomsnittliga löner, lägre 

sysselsättningsgrad och misstänktes vara arbetslösa en längre tid. Samtliga i vår studie har 

utländska namn, Vanja påpekade att hon har vänner som hade varit arbetslösa under längre 

perioder men som fick arbete då de bytt namn.  

 

[…]  Men däremot har jag bekanta som jag har läst i Skövde med som har fått byta namn 

för att få jobb. Dem har alltså sökt jobb i 1-3 år utan resultat. Men så fort dem har bytt 

namn så har dem fått jobb, så det säger ju en hel del. Vi får nog kämpa desto mer för att 

visa att vi kan lika mycket. 

 

Dan berättade om sin sambo som beslöt sig för att byta efternamn då hon hade haft 

svårigheter att komma upp på arbetsmarkanden. Detta såg vi som intressant information då 

Dan oftast valde att sortera bort de med invandrarnamn under en rekryteringsprocess, men 

han anställde Ann, då han inte visste att hon hade utländsk härkomst. Vi kommer att gå 
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närmre in på Dan och hans attityder till anställning av personer med utländsk bakgrund under 

rubriken Främlingsfientliga attityder.  

Korab var den ende i vår studie som hade en akademisk bakgrund. Han hade ett kulturellt 

kapital då det i deras familj anses vara självklart att studera vidare efter gymnasiet. Han 

berättar att hans föräldrar har akademisk utbildning, likaså hans fru och vänner han umgås 

med. Alexandra berättade hur man i arbetarklassen inte lär sig koderna för socialt kallprat 

och networking. Vi antar att Korab med tanke på sitt akademiska habitus har större möjlighet 

att positionera sig än de andra i vår undersökning, detta eftersom han är uppvuxen i en 

medelklass familj, samtidigt som han varit med om samma svårigheter som de två andra som 

invandrat till Sverige. Genom sin akademiska bakgrund har han kanske lyckats lära sig 

koderna som Alexandra pratade om, men bakgrunden ges inte lika stort värde i Sverige som 

det hade gjort i hans hemland.  

 

6.2.     Utbildning 

 

Bland våra intervjupersoner valde endast Vanja att studera direkt efter gymnasietiden. Hon 

ansåg att det var viktigt för henne att kunna få en utbildning som hon kunde söka ett arbete 

med så snart som möjligt. Gabor och Svetlana, var några av de inrikesfödda som valde att inte 

studera vidare direkt efter gymnasiet då de inte var säkra på vad de ville utbilda sig till. De 

valde istället att arbeta och resa under några års tid. Pedro å andra sidan valde att arbeta direkt 

efter gymnasiet då han hade blivit pappa strax efter studenten och ansåg att det inte var läge 

att studera då hans sambo var arbetslös samt mammaledig. 

 

Dejan var den ende i vår undersökning som valde att vänta en längre tid med att påbörja sin 

högskoleutbildning. Då han hade kommit till Sverige som 21-åring ansåg han att det var 

viktigt för honom att avsluta en svensk grundutbildning på gymnasienivå, trots att han hade en 

gymnasieutbildning från sitt hemland. Han berättade att han ansåg att en svensk 

gymnasieutbildning skulle underlätta det för hans vidare utbildning, då han bland annat ville 

läsa samhällsvetenskap och svenska språket till att få en bättre grund till fortsatta studier. Vi 

tolkar det som att Dejan ville förändra sitt kulturella kapital till ett mer gångbart då han hade 

kommit till ett nytt fält (Bourdieu, 1993).  
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Vi vill betona att informanternas starka personlighet kommer till uttryck när de berättar om 

sin väg till utbildning och anställning. De flesta av de intervjuade har genomgått svåra 

perioder i sina liv som har stärkt deras målmedvetenhet. De har alla visat en stark självkänsla 

och vilja till att lyckats, inte endast i arbetslivet utan även i sitt personliga liv. Pedro berättade 

att han lyckades övertyga sin sambo till att studera vidare på Högskola. Han ansåg att en 

utbildning skulle bidra till att hans sambo skulle må bättre om hon fick arbeta med något som 

hon brann för. Han berättade för oss att hon för all framtid kommer att vara tacksam över att 

han envisades med att hon skulle skaffa sig en utbildning. Genom att hon vidareutbildade sig 

skulle hon uppnå respektabilitet.  

 

Vi har i vår undersökning även kunnat se ett mönster på hur olika utbildning kan leda till hur 

snabbt man lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Svetlana, Elisabeth och Nazmije hade 

samtliga beteendevetenskaplig utbildning, Vanja hade ekonomisk. De hade under en längre 

tid fått söka efter arbeten. Nazmije hade fått arbete direkt efter examen, men då av hjälp från 

Arbetsförmedlingen. Även Vanja fick arbete på detta sätt. Svetlana fick en halvtidstjänst 

utanför sin bostadsort. Den enda som lyckades få ett arbete genom att söka på egen hand var 

Elisabeth. Informanterna i vår undersökning hade relativt könstraditionella utbildningar; två 

av männen utbildade sig till polis medan den tredje hade en statsvetenskaplig utbildning.   

 

6.3.     Inte en spikrak väg till anställning 

 

Undersökningen som gjordes av den Östsvenska Handelskammaren16 visade att personer med 

utländsk härkomst många gånger har svårigheter med att komma in på den svenska 

arbetsmarkanden. Det framkom att de i många fall inte kan få tjänster då företagen lägger 

fokus på tre viktiga aspekter, det svenska språket, kontaktnät och den sociala kompetensen. 

 

Vi fann att våra informanter som var inrikesfödda hade arbetat både efter gymnasietiden och 

under högskoletiden. Det de hade gemensamt var att de alla fått dessa olika anställningar på 

olika företag genom vänner eller familjemedlemmar, det vill säga genom sitt kontaktnät. 

Pedro berättade att då hans mor arbetade på ett industriföretag var det lättare att söka ett extra 

jobb genom henne, detta för att det fanns någon som kunde gå i godo för honom. Även Vanja 

fick genom sitt kontaktnät ett extra jobb, även om det var ett arbete som få ville ha. Detta 

                                                 
16 http://www.east.cci.se/publikationer/Mangfald%20eller%20enfald%20i%20Ostergotland.PDF, 2006-12-10 
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visar att trots att Vanja fick ett jobb som inte var särskilt önskvärt av andra, ville hon ändå 

arbeta då hon visste att hon kunde arbeta sig upp i hierarkin, från att sortera flaskor till att stå i 

receptionen. Vanjas kontaktnät fanns bland dem med lägre klassade jobb, därför var detta för 

henne den lättaste vägen till anställning. Vi kan se en viss skillnad vad gäller målmedvetenhet 

i vår studie. Vanjas målmedvetenhet skiljer sig från männens på det sättet att hon utstrålar mer 

tacksamhet att hon har fått chansen till att få en tjänst. Männen å andra sidan anser sig gjort 

förtjänta av de tjänsterna de har idag och de arbeten de har haft genom åren. Vanja visade inte 

bara tacksamhet att hon har lyckats få den tjänsten hon har idag, utan ansåg att personer med 

utländsk härkomst måste anstränga sig mycket mer för att visa att de duger. Männen å andra 

sidan hade inte sådana uppfattningar utan såg sig jämställda med andra människor, och 

reflekterade inte över varför de inte fått de tjänster de hade sökt. 

 

Dejan, som är utlandsfödd arbetade under hela sin studietid. Han berättade att han efter 2 

veckors vistelse i Sverige själv sökte sig till ett arbete. Han poängterade att han själv ringde 

till en arbetsgivare och att han inte blev rekommenderad av någon i sin omgivning. På frågan 

om varför han inte tog sina vänner till hjälp, svarade han att han nog kunde klara av sådana 

saker själv trots att hans svenska var dålig. Detta visar en stark självkänsla och ett starkt 

självförtroende, han letade sig fram på egen hand i arbetslivet med målet att lyckas.  

 

När våra intervjupersoner hade slutfört sina studier fick de finna en annan väg till anställning. 

De kunde inte gå genom sina kontaktnät, då de saknade sådana. De hade inte några personer i 

sin omgivning som på något sätt kunde rekommendera eller vägleda dem till att finna tjänster. 

De flesta valde att söka arbete genom Arbetsförmedlingen. Vägen till anställning visades vara 

svårare för kvinnorna än för männen. Vanja sökte intensivt arbete inom sitt yrke under 10 

månader. Hon lyckades få ett arbete då det till den tjänsten var väldigt få sökande. Även 

Svetlana hade svårigheter, då hon under ett års tid valde att på heltid söka efter arbete. Hon 

fick en halvtidstjänst som kurator i en ort 7 mil utanför sin bostadssort. Svetlana anser att det 

är bättre för henne att arbeta än att fortsätta leta efter en annan tjänst, vilket kan tolkas som att 

hon ville investera i sin karriär genom att skaffa erfarenhet inom sitt yrke. Hon vill genom att 

”ta det som finns” arbeta och visa sig respektabel. 
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En undersökning gjord av SCB17 visade att det fanns skillnader i sysselsättningsgraden mellan 

utrikesfödda och inrikesfödda personer. 25 % färre utrikesfödda personer hade anställning 

inom sitt yrkesområde och många fler utrikesfödda personer ingick i olika arbetspolitiska 

program. Nazmije flyttade till Sverige när hon var 31 år gammal. Fastän hon har kompletterat 

sin utbildning arbetar hon idag som projektanställd på en skola. Hennes tillvaro beskriver hon 

som jobbig och full av ovisshet. Hon har valt att komplettera sin utbildning och anser hon 

förtjänar en fast tjänst inom sitt yrke fast hon tror att hennes chans till att få en bättre tjänst är 

minimal.  

 

Under hösten 2005 började högkonjunkturen öka och den ökar ännu idag18. Våra 

intervjupersoner har under åren 2005 och 2006 fått tjänsterna de har idag. Kanske kan 

konjunkturen ha bidragit till att de har fått arbete, då det under högkonjunktur anställs fler 

människor. Med Baumans teori vi säga att reservarmén tas i bruk vid högkonjunktur. 

 

Bauman menar att den moderna välfärdsstaten höll en reservarmé av arbetskraft som skulle 

vara i ständig beredskap för aktiv tjänst. Denna arbetskraft ville man hålla i rätt form när dess 

tjänster inte behövdes (Bauman 1998:77). Nazmije berättar att hon fick chansen att 

komplettera sin utländska examen på initiativ från Arbetsförmedlingen. Man ville att 

utlandsfödda akademiker med hög utbildning från sina respektive hemländer skulle få 

möjlighet till en svensk examen. Efter utbildningen, berättar Nazmije, fick de flesta arbete 

dock inte inom hela det område man kan arbeta i med pedagogisk utbildning utan främst som 

hemspråkslärare. Hon fick arbete på en skola genom Arbetsförmedlingen efter sin examen 

som varade i ett år, därefter var hon vikarie och fick hoppa in då hon behövdes. Hon menar att 

man kände sig som en reserv, som fick ta det arbete som ingen annan ville ha.  

 
Arbetet jag fick genom arbetsförmedlingen varade i ett år, men det var ett bra sätt att få in 

foten på arbetsmarknaden. Efter detta år, fortsatte jag ett år till och kallades in vid behov, 

men när det inte fanns mer arbete för mig på den aktuella skolan, så länge jag fick betalt av 

arbetsförmedlingen fick jag vara kvar, men att anställa mig kom inte på tal. Jag ser inte en 

ljus framtid, utan bara en massa utnyttjande, man får gärna arbeta så länge man inte kostar 

dem något. (Nazmije)--- 

 

                                                 
17 http://www.ams.se/go.aspx?a=17425 2006-12-05 
18 
http://www.regionhalland.se/dynamaster/file_archive/051130/600a7f2256d8111f10b4455f597db5fd/Konjunktur
barometern%20Hosten%202005.pdf, 2007-01-03 
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Hon anser ändå att man kan se det första arbetet efter sin examen ur ett positivt perspektiv. Då 

hon inte har något kontaktnät att gå via till anställning, fungerade detta arbete som ett 

substitut till kontaktnätet. Det var ett utmärkt sätt att få in en fot på arbetsmarknaden och 

skaffa sig erfarenheter. Genom att endast skicka in ansökan har hon inte lyckats få ett arbete, 

det har däremot resulterat till några få intervjuer. Vid intervjutillfället säger hon att hon 

upplevt det som att hennes sätt att vara inte riktigt passade in vid kontakt med arbetsgivaren. 

Genom sitt habitus positionerade hon sig själv under arbetsintervjun. Det hon har varit med 

om, hennes erfarenheter osv. gör att hon inte har samma förutsättningar för handling. Genom 

sin livsstil känner hon sig maktlös vid intervjutillfällen, eftersom hon inte känner samhörighet 

till arbetsgivaren. Nazmije anser att hon har fått acceptera att arbeta på ett arbete där hon 

egentligen är överkvalificerad. Undersökningen gjord av Statistiska Centralbyrån visade på att 

endast 39 % av de utlandsfödda i deras undersökning arbetade inom sitt yrke.  

 
Jag känner att jag har fått acceptera att arbeta på ett ställe där man har krävt mindre 

kompetens än den jag har, just för rädslan att inte få något arbete alls. Det känns som att 

man har mindre valmöjligheter, inte att man kan sluta och söka efter nytt på samma sätt 

som andra kan om de inte trivs. Vi ges inte lika mycket chanser som andra, jag har vänner 

som har ekonomisk högskoleutbildning som inte har fått arbete på hur många år som helst. 

Har man ett utländskt namn är det svårt. (Nazmije) 

 

Alexandra anser detsamma, hon berättar hur hon sökt arbeten under sin studietid, men att det 

inte resulterade i någon intervju. Men när väl chansen till en intervju kom fick hon arbetet 

som t.o.m. var ett tv-jobb. Alexandra menar att bara man får chansen att visa vad man går 

för, så går det. Detta anser hon vara anledningen till att hon fick det: 

För jag brann mest och var visionär, ung och arg och kunde frågan med både hjärta och 

hjärna. De bjöd in mig till provet. Jag gjorde mitt bästa, de andra var tillrättalagda och jag 

var mig själv. Det tror jag var anledningen. 

Vi vill i vår studie jämföra hur våra informanter har kämpat och lyckats på den svenska 

arbetsmarknaden, på liknande sätt som Skeggs beskrivit arbetarklasskvinnornas kamp till 

respektabilitet. Samtliga i vår studie har känt att de har varit bra att arbeta samtidigt som de 

studerat för att skaffa sig kontakter och erfarenheter. De har tagit arbeten de egentligen inte 

velat ha, för att försöka bevisa att de är dugliga och värda att satsa på. Vi ser känsla av 

disidentifikation i våra informanters berättelser på så sätt att de försökt utbilda sig för att bli 

respektabla och ha någonting att konkurrera med på arbetsmarknaden. Dissimulering, vilket 
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innebär förnekelse, anser vi att ingen av informanterna har tagit till. Vi har inte fått ett intryck 

av att någon av dem har försökt bevisa att de inte tillhört arbetarklassen. Tvärtom har de 

betonat vikten av medvetenheten om ens bakgrund och hur den har format en. Den person 

som vi anser mest har försökt komma ifrån sina arbetarklassrötter är Gabor som har läst ca 

200p på Lunds universitet och dessutom har polisexamen. Han har genom åren gjort en 

klassresa, han har varit aktiv i Juridiska föreningen i dess fullmäktige och olika utskott, och 

dessutom blivit frimurare. Under intervjutillfället lade vi märke till att hans språk blivit 

”finare”, eftersom han använde ord och fraser som inte används i arbetarklassens kretsar. 

Han har flyttat från ett segregerat område i Halmstad till Lund.  

 

Trots hans avståndstagande från arbetarklassen, anser han det dock vara väldigt viktigt att 

vara medveten om sin bakgrund. Han har tagit avstånd från arbetarklassen, men förnekar inte 

att han tillhört den. 

Jag anser att det är extremt viktigt att vara medveten om sin bakgrund och hur den har 

påverkat ens personlighet och uppväxt. Mitt utländska påbrå är och kommer alltid att vara 

en viktig del av mig, men det är inte hela min personlighet. .  […]Min umgängeskrets och 

hur den är uppbyggd har också påverkat mig. En majoritet av mina vänner är svenskar även 

om t ex två av mina äldsta vänner inte är födda i Sverige. Jag tror att ett självupplevt 

utanförskap och isolering oavsett om det är ett eget medvetet eller omedvetet val och/eller 

påtvingat har en stor betydelse för hur man upplever sig själv och hur man blir bemött av 

andra. Detta gäller oberoende av i vilken situation man befinner sig i, i skolan, på jobbet, 

med kollegorna, arbetsgivaren, när du söker diverse tjänster etc. (Gabor)  

 

Det mest intressanta vi fann i våra intervjuer var att de alla utstrålade en stark personlighet 

och framåtanda vilket gavs i uttryck verbalt som i kroppsspråk. Det har legat i undertexten att 

de hela tiden varit övertygade om att det skulle gå bra, undantaget vår äldsta informant. I 

Sydsvenska Dagbladets intervju med Skeggs fick man ta del av Skeggs funderingar kring hur 

ens självbild styrs av andra. Skeggs menar att ens självbild i stor utsträckning påverkas av 

hur andra ser på en och att det i viss mån är en klassfråga hur man bedöms. Det finns en 

tendens att kvinnor mer än män bryr sig om vad andra tycker om dem, menar Skeggs. Vår 

undersökning har bekräftat denna tendens. Medan de manliga informanterna kände sig 

självsäkra, trots att de till hör en grupp ”man ska tycka synd om” som Skeggs uttrycker det, 

har de kvinnliga känt att de får acceptera de arbeten som finns tillgängliga. Pedro svarade på 

frågan om varför han ansåg att han fick jobbet och inte hans vän som konkurrerade med 

honom, med att han var bäst och därför fick han det. Vi ställer detta i motsats till Vanja som 
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kommenterar samma fråga med att ”det ändå inte var många sökanden”. Skeggs menar i 

artikeln att om man försöker utstråla självsäkerhet och ha attityden ”jag bryr mig inte vad 

andra tycker om mig”, så har man kommit en bit på vägen till god självkänsla. Bland våra 

informanter har männen i de flesta fall lyckats få arbete snabbare än kvinnorna, detta anser vi 

beror på att de utstrålade självsäkerhet. Om man kommer till en arbetsintervju och sitter 

ihopsjunken i stolen och inte vågar marknadsföra sig själv kommer man inte lika långt, men 

om man istället gör som männen i vår undersökning och utstrålar en ”jag är bäst” attityd så 

kommer man längre.  

 

6.4. Främlingsfientliga attityder 

 

Den sociala kompetensen har i vårt samhälle blivit en allt mer viktig kompetens som 

arbetsgivarna strävar efter. Vi har i vår studie intervjuat en arbetsgivare och fått ta del av hans 

erfarenheter av att anställa personer med utländsk bakgrund. Dan arbetar som avdelningschef 

och bland hans arbetsuppgift ingår anställning av personal, både till verkstaden och till 

kontoret. Han beskriver hur rekryteringsprocessen går till; att han först tittar på personens 

meriter, utbildning, vad denne har för arbetslivserfarenhet, åldern och sedan den sociala 

kompetensen. Dock kommer det fram under intervjuns gång ett erkännande om att han inte 

anställt någon med utländsk bakgrund till kontoret, men däremot till verkstaden. Han är 

medveten om att han handlat fel, men skyller på att man vet så lite om deras kulturer och hur 

de låter sin kultur speglas i vår svenska kultur. Han bedömer att den sociala kompetensen är 

minst lika viktig idag som yrkeskompetensen. Anledningen till detta är att den sociala biten är 

mycket viktig vid anställning eftersom företagen strävar efter en bra sammanhållning mellan 

de anställda. Dan finner att många personer med utländska efternamn faller bort under 

rekryteringsprocessen eftersom man har otillräcklig information om de främmande kulturerna.  

 

De tidigare nämnda undersökningar (bl.a. Arbetsförmedlingens) har visat att personer med 

utländsk härkomst diskrimineras vid anställning, då de vid många tillfällen väljs bort i 

rekryteringsprocessen. Vår intervjuperson Dan har bekräftat att många företag har negativa 

resonemang kring anställning av personer med utländsk härkomst.  

 

Dans erfarenheter och sätt att handla är inte utmärkande. Enligt undersökningen utförd av 

ÖstSvenska Handelskammaren svarade en majoritet av de tillfrågade cheferna och 
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anställningsansvariga att anledningen till att akademiker med utländsk bakgrund hade svårare 

att komma till intervju var just för att cheferna ”var rädda för det okända”.  Undersökningen 

visade att många arbetsgivare uttryckte rädsla för den kultur de hade mindre kunskaper om. 

De ansåg även att personer som har utländsk härkomst många gånger inte kan bemöta 

arbetsgivarna krav på den sociala kompetensen vi har i Sverige.   

Som vi tidigare tagit upp ska alla arbetsplatser främja etnisk mångfald. Detta innebär att alla 

människor oavsett etnisk tillhörighet ska ha samma rättigheter vid en rekryteringsprocess. 

Arbetet med etnisk mångfald ska av arbetsgivaren dokumenteras i en mångfaldsplan. Dan 

bekräftade själv att han inte följde denna mångfaldsplan och erkände att han oftast sorterade 

bort intresseanmälningarna med utländska efternamn. Samma resultat kom fram i den 

undersökning som den Östsvenska Handelskammaren19gjorde, det vill säga att de alla 

arbetsgivarna vet att de måste följa den svenska lagen men väljer oftast på något sätt kring gå 

den.  

 

Det har även varit intresserant att i denna undersökning se ifall våra intervjupersoner på något 

sätt har känt av främlingsfientliga attityder på sina arbetsplatser. Vi kom fram till att de män 

som var födda i Sverige inte hade upplevt främlingsfientliga attityder från sina arbetskollegor 

eller arbetsgivare.  Däremot visade det sig att Pedro hade främlingsfientliga attityder gentemot 

en annan folkgrupp.  På frågan ifall han hade upplevt främlingsfientliga attityder, svarade han 

följande:  

Inte från min arbetsgivare, men där är det inte så viktigt i och med att vi jobbar mycket utåt 

och i världen och Europa. Mest framför allt så länge man inte är arab, dem betraktas som 

lata. Vi har många projekt och i arabvärlden, jag ska inte säga alla, för det känner jag inte 

men i vissa delar är det bara indier som jobbar för dem är för fina och jobba själva. Dem är 

helt enkelt besvärliga och ha göra med.  

 

Det som vi även såg som intressant i Pedros resonemang var att det faktum att han ansåg att 

det inte fanns någon betydelse ifall man hade utländsk barkgrund eller inte på det företaget 

han jobbade på. Däremot är det underligt att ett företag med så många anställda och som 

samarbetar med omvärlden har så pass få anställda med invandrarbakgrund. Pedro berättade 

att företaget han är anställd på har 110 tjänstemän och de har 2 personer med 

invandrarbakgrund, varutav han är en utav dem. Svetlana har genom sin sista tjänst funnit att 

det är positivt att hon har en annan bakgrund än svensk, och att det finns arbetsgivare som ser 

                                                 
19 http://www.east.cci.se/publikationer/Mangfald%20eller%20enfald%20i%20Ostergotland.PDF, 2006-12-10 
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det som en positiv merit. Vidare berättar Svetlana att hon tror att hennes arbetsgivare ser det 

som en positiv merit då hon kommer att arbeta på en skola som är mångkulturellt.  

 

Gabor har inte känt av några främlingsfientliga attityder från arbetsgivare, snarare tvärtom. 

På sin nuvarande tjänst inom Polisen, har det från arbetsgivarens sida uppmuntras att han ska 

ta ledigt från arbetet till hösten och läsa färdigt de sista poängen han har kvar i 

Juristprogrammet eftersom detta är bra att ha i sitt arbete. Han får ta ledigt, och dessutom 

erhålla 80 % av sin inkomst.  

 

Alexandra anser däremot att hon har fått kämpa för att bevisa att hon kan, hon har känt att 

hon har fått främlingsfientliga attityder från arbetsgivare, dels pga. sitt namn men även sin 

adress.  Hennes kulturella kapital kommer i uttryck i sättet hon lever på då man har en allmän 

syn på hur människor i Rinkeby lever. Genom att Rinkeby i allmänna ögon anses vara stället 

där ”den förorenade” arbetarklassen befinner sig, blir detta kapital mindre värd då den inte 

ges värde av omgivningen. I en platsansökan är det ett hinder att ha en Rinkeby-adress.  

Däremot har hon institutionaliserad kulturellt kapital genom att hon har en svensk examen 

som hon kan konkurrera med på arbetsmarknaden.   

 
Elisabeth har i sin tur upplevt en annorlunda bild av hur personer uttalar sig om 

främlingsfientliga åsikter. Hon hade på sina arbetsplatser upplevt att hennes svenska kollegor 

kunde uttrycka sig på ett väldigt främlingsfientligt sätt, där hon antyder att de gjort de för att 

många av hennes kollegor såg henne som svensk eller inte anade att hon hade utländsk 

bakgrund. Det som vi även fann som intressant med Elisabeth berättelse var att hon berättade 

att även de olika arbetsgivare som hade invandrarbakgrund hade en mängd främlingsfientliga 

attityder. Dessa attityder var både riktade mot svenskar och mot andra folkgrupper.  

 

De har uttalat sig negativt om andra invandrargrupper, men även om svenskar och detta 

speciellt inom restaurangbranschen. Har hört flertals kommentarer, som: tur att ”Tur att 

Sverige har så naiva lagar, annars så hade jag inte kunnat ha min Mercedes” (skratt). Det 

som jag tror att många inte reflektera över är varför det anses vara ok att uttala sig på ett 

rasistiskt sätt så länge man tror att man delar samma härkomst? Varför är det ok för en 

svensk att säga jävla utlänningar men så länge det är bara svenskar med? Varför tror många 

att det är ok att tala nedvärderande om svenskar så länge det är inte är någon svensk  i 

närheten? 

 



 54 

7.     Sammanfattande avslutning 

 

När vi började vår studie var vår vision att ge en framgångshistoria. Vi ville se hur personer 

som lyckats få ett arbete hade gått till väga och vad som gjorde att de lyckades. Under 

uppsatsskrivandet har det slagit oss att vägen till anställningen inte varit så lätt som vi trodde 

från början. Vi har under denna tid gått igenom olika faser, från att ena stunden beundrat 

deras väg till anställning, till att i nästa stund blivit medvetna om att denna väg ändå inte var 

så självklar. Däremot anser vi ändå att visionen om framgångshistorian kommit fram i vår 

undersökning, då våra informanter befinner sig där de gör. Det har i vår studie visat sig att 

deras väg till anställning inte har skiljt sig från den allmänna uppfattningen om att man får 

söka arbeten under flera månader tills det leder till anställning. Samtliga informanter fick 

arbete inom ett år, vilket i sig är en framgång. Tre av våra informanter fick arbete innan 

examen, två direkt efter examen, och de övriga inom loppet av tio månader.  

 

Av våra samtliga informanter var det endast en som inte var nöjd med sin anställningsform då 

hon kände sig som en reserv (Bauman 1998) som endast fick arbete då arbetsgivaren inte hade 

bättre alternativ. Hon valde att gå ifrån denna tillvaro, och sökte istället anställning på ett 

projekt vilket är hennes nuvarande tjänst. Hon trivs oerhört bra med sitt arbete, men uttrycker 

missnöje med anställningsformen då hon känner att den inte är trygg. Vi antar att hon genom 

att ha arbetat utomlands en tid, kanske inte är van vid att ha en flexibel anställning.  

 

De informanter som var födda i Sverige hade en mer positiv bild på deras uppväxt och på 

deras uppväxtförhållande i de segregerade bostadsområdena. De personer som var 

utlandsfödda hade en mindre positiv bild då deras liv hade präglats av arbetslöshet och 

fattigdom innan de kom till Sverige. Av de personer som var utlandsfödda var det en utav 

dem som valde att jobba under hela sin studietid. Av de inrikesfödda valde samtliga att arbeta 

under hela sin studietid. Anledningen till varför två av de utrikesfödda inte valde att arbeta 

under hela studietiden kan vara att de inte vågade utmana sig själva på den svenska 

arbetsmarknaden. Med denna slutsats kan vi säga att deras respektabilitet hade kommit att 

förändras då de kommit till ett nytt fält (Bourdieu 1993). Deras förtjänta respektabilitet från 

hemlandet fick i det nya landet en ny innebörd. Genom att de utbildade sig och fick arbete 

omvandlade de sitt kulturella och symboliska kapital så att det tillskrevs värde i det nya fältet. 

De personer som hade kommit till Sverige under senare delen av sitt liv blev placerade i 
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segregerade områden. Detta anser vi kan ha bidragit till att deras symboliska och kulturella 

kapital inte erkändes värde i det nya fältet. 

 

I vår undersökning kom vi fram till att de flesta valde att inte studera vidare direkt efter 

gymnasiet. Några av våra informanter hade hinder i sitt personliga liv, som t.ex. att de fick 

barn tidigt, som medförde att de beslutade sig för att vänta med sina högskolestudier. Vi har 

genom deras berättelse fått en känsla av att de kände det som att deras väg till respektabilitet 

skulle gå genom högskoleutbildning. Deras målmedvetenhet att lyckats i arbetslivet har lett 

till en stark vilja att läsa på högskolenivå.  

 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att de flesta av våra informanter inte har upplevt 

att de har blivit orättvist behandlade. De informanter som har upplevt främlingsfientliga 

attityder har det visat sig i uttryck genom anställning och i verbala former från arbetsgivare 

och arbetskollegor. Då vi har en informant som är arbetsgivare, bekräftade han för oss att 

personer med utländska efternamn faller bort i rekryteringsprocessen, som leder till att många 

människor inte ens får visa sitt ”verkliga jag”. Våra informanter har lyckats komma ifrån detta 

bortfall i rekryteringen genom att visa sig vara intresserade av tjänsten och tagit kontakt med 

arbetsgivaren.  

 

Det är huvudsakligen kvinnor som beskriver att de vid få tillfällen har känt sig orättvist 

behandlade. De flesta uttryckte att de antog att anledningen till att de blev orättvist 

behandlade när de sökte arbete var att de hade ett utländskt efternamn. Det var även 

kvinnorna som mestadels hade upplevt främlingsfientlighet på arbetsplatserna. Detta såg de 

ändå inte som ett hinder, då de genom högskoleutbildning och extraarbete hade erhållit en 

känsla av respektabilitet. En utav våra informanter hade upplevt att svenskar kunde uttala sig 

på ett rasistiskt sätt om invandrare framför henne, dock var de helt ovetande att hon själv hade 

utländsk härkomst. Samma informant berättade att hon även har haft arbetsgivare som har 

uttalat sig diskriminerande gentemot svenskar i allmänhet och även andra folkgrupper. Trots 

att hon genom att ha hört dessa attityder känt sig träffad, stärkte det hennes målmedvetenhet 

och vilja att lyckas ännu mer. 

De faktorer som bidrog till att våra informanter lyckades var deras respektabilitet, en drivkraft 

till att lyckas och en positiv självbild; känslor och egenskaper de fick under sin resa till 

anställning.  
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 8.     Reflektioner  

 

Vi har genom att använda oss av kvalitativ metod undersökt hur personer med utländsk 

bakgrund har upplevt sitt arbetssökande. Genom att använda oss utav ostrukturerade 

intervjuer anser vi att vi har kommit närmre deras erfarenheter då de har fått tala fritt. 

Eftersom de har fått tala fritt, antar vi att de har poängterat de händelser och erfarenheter som 

de har funnit mer minnesvärda och intressanta. Detta ledde i sin tur till att vi efter att ha 

genomfört alla intervjuer kunde finna ett mönster i informanternas berättelser. Vårt val av 

intervjuform anser vi har gynnat oss i vår undersökning då de själva har fått berätta om det de 

har upplevt, istället för att vi skulle ha kommit med förslag och bett dem tala om ifall det 

stämmer eller inte.  

 

Vi anser att det hade varit lättare att dra klarare slutsatser om vi hade begränsat vårt val av 

informanter. Vi begränsade oss till personer med utländsk bakgrund och högskoleutbildning, 

men vi valde inte endast ut en utbildning utan det hade ingen betydelse i vår undersökning. 

Hade vi istället valt informanter som har samma utbildning hade vi fått en klarare syn på vad 

som skilde deras väg till anställning. Vissa av våra informanter hade utbildning där det är 

enklare att finna arbete efter avslutad högskoleutbildning, som t.ex. poliserna. Istället menar 

vi att man kan begränsa sig till en eller två sorters utbildningar.  

 

Det vi inte har kunnat komma fram till i vår undersökning är om det är svårare att få arbete 

efter beteendevetenskaplig eller ekonomisk utbildning. Om vi hade begränsat oss mer hade vi 

fått en mer utförlig bild av situationen. Tre av våra kvinnliga informanter hade en 

beteendevetenskaplig utbildning, och en hade en ekonomisk. Dessa fyra hade samtliga 

upplevt det som svårt att få arbete, och det hade tagit längre tid för de att komma ut i 

arbetslivet. Två av dem hade fått arbete genom Arbetsförmedlingen, en hade fått en 

halvtidstjänst utanför bostadsorten, och den fjärde hade fått en heltidstjänst efter en lång tids 

sökande. Vi anser ändå att denna begränsning kan vara svårt att genomföra, då vi i vår 

undersökning fann det vara svårt att få tillgång till informanter.  

 

Att diskriminering förekommer på arbetsmarknaden är ingenting som kan förnekas. Vi har 

trots vårt syfte att ge ett framgångsperspektiv fått beskriva de aspekter av informanternas 

historia som snarare lutar åt andra hållet. Att finna en lösning på problemet är svårt och 
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komplext, men vi har under vår studie upptäckt att det hela i stort sätt handlar om attityder. 

Att personer med utländsk bakgrund får en svårare väg till anställning handlar inte endast om 

det faktum att de har en annan bakgrund, det handlar mest om att man inte vet vad denna 

bakgrund innebär. Man har från statens sida uppfört regler och lagar som ska förebygga att 

liknande inträffar, trots detta förekommer det ändå. Bland dessa åtgärder ingår en 

mångfaldsplan som upprättats för att arbetsgivare ska verka diskrimineringsförebyggande på 

arbetsplatsen. Trots att arbetsgivaren i denna dokumentation bl.a. ska visa hur man hanterar 

etniskt mångfald vid rekrytering kvarstår problemet. Genom att läsa om syftet med 

mångfaldsplanen och det den ska förebygga får man en positiv bild av problemlösningen, men 

i praktiken har det visat sig att denna plan många gånger inte följs.  

 

Personerna som håller i alla rekryteringsprocesser är idag fullt medvetna om vilka regler de 

ska rätta sig efter. Samtidigt vet vi varför de utelämnar personer med utländska namn, pga. 

deras bristande kunskap om annorlunda kulturer. Vi anser däremot att det kan finns lösningar 

där personer inte behöver diskrimineras på grund av deras efternamn och deras härkomst . Om 

intresseanmälningarna i en rekryteringsprocess endast hade innehållit en redogörelse för 

personens utbildningar, yrkeskvalifikationer och tidigare meriter hade diskriminering inte 

kunnats inträffa under början av en rekryteringsprocess. Om personuppgifter som födelseort, 

namn och ålder hade dolts hade arbetsgivarna endast kunnat utgå ifrån de meriter och den 

kompetensen man egentligen ska utgå ifrån. Detta kan vara en lösning för många då vi i vår 

undersökning blivit medvetna om att det främsta hindret ligger då man skickar in sin 

platsansökan eftersom det är då namnet blir utmärkande. Om man inte låter namnet bli 

utmärkande genom att endast låta information om ens kvalifikationer, utbildning och 

erfarenheter bli tillgängliga så kan det leda till intervju. Genom att träffa fler personer med 

utländsk bakgrund kan arbetsgivarna få en bättre inblick i andra kulturer.  

 

Det finns forskning kring diskriminering av personer med utländsk bakgrund, men vårt val att 

ge en ljusare bild av deras etablering på arbetsmarknaden är relativ outforskat. Vi anser därför 

att det finns anledning till vidare undersökningar inom detta område. Att försöka utforska 

vilka faktorer som bidrar till att vissa har det lättare att få anställning än andra är relevant då 

det kan bidra till en medvetenhet hos arbetssökanden som i sin tur kan få det lättare att 

etablera sig på arbetsmarknaden.  
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10.     BILAGOR  
 
Bilaga 1: 
Intervjuguide informanter 
 
Bilaga 2: 
Intervjuguide Pascalidou (frågorna vi mailade till henne) 
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Intervjuguide informanter                                                     Bilaga 1 
  
Bakgrund  
Ålder  
Familj  
Bostad – uppväxt och nuläge  
Uppväxt  
Utbildning  
 
 
Arbete och Karriär   
Gymnasietiden  
Sommarjobb  
Högskoletiden  
Arbetssökandet  
Attityder från arbetsgivare  
Antal sökta tjänster innan anställning 
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Intervjuguide Pascalidou    Bilaga 2 
 
Bakgrund  
Ålder  
Familj (om dina föräldrar är utbildade, vad de arbetade med i Grekland osv. din syster) 
Bostad – uppväxt och nuläge (t.ex. varför du flyttat från Rinkeby då du lyckats få arbete) 
Uppväxt (står rätt mycket i din bok, men där kanske är något mer du tycker skulle vara 
intressant till vår undersökning)  
Utbildning (vad har du för utbildning och hur använder du det i ditt arbete idag) 
 
 
Arbete och Karriär   
Gymnasietiden (extraarbete eller aktiviteter, hur kan i så fall dessa ha gynnat dig i ditt 
arbetssökande) 
Sommarjobb  
Högskoletiden (hur var högskoletiden, du nämner i boken att dina föräldrar inte riktigt förstod 
vad du läste för nåt, några specifika händelser under denna tid som gjort att du lyckats eller 
blivit den du är) 
Arbetssökandet  
Attityder från arbetsgivare  
Antal sökta tjänster innan anställning 
 
 
Boken 
Det sägs ju att en av anledningarna till att personer med utländsk bakgrund har svårt att 
komma ut i arbetsmarknaden är just att man saknar ett kontaktnät, det kan jag tänka mig att du 
gjorde med, liksom alla andra med invandrarbakgrund, då man inte har föräldrar som arbetar 
inom yrken som man själv vill arbeta med. Hur känner du att du lyckats få ett kontaktnät, vad 
var det du gjorde som hjälpte till? 
 
Du beskriver i din bok hur du tyckte att det skulle bli tråkigt att börja på Kungsholmens 
gymnasium eftersom dina kompisar skulle gå någon annanstans, kan inte det vara en av 
anledningarna till att du lyckats bättre än de andra då du fick en annan slags utbildning och 
fick umgås med andra människor?  
 
Du nämner också biblioteksbesöken, och beskriver din nyfikenhet och vilja att lära fast du var 
så liten då, det tycker jag visar på att du verkligen ville göra nåt och kanske också på att du 
ville se vad som finns utanför ditt bostadsområde. 
 
Du skriver att du har din drivkraft för att du visste att du inte hade någonting att falla tillbaka 
på, hur menar du då och anser du att det är en allmän uppfattning som många med utländsk 
bakgrund har? Att man t.ex. känner att man måste kämpa mer för att lyckas, och för att man 
inte har det lika lätt som svenskar har det? 
 
 Berätta lite om organisationssverige- mammas gata, hur/på vilket sätt har det gjort dig till den 
du är? 
 
”Alexandra i blomstertid” är ett reportage gjord av Mosaik, den gjordes precis innan du skulle 
börja gymnasiet. Hur kändes det när du läste den? Den handlade om en invandrartjej som man 
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kan vara optimistiskt med, om fler kunde vara som hon, om jag har förstått det rätt? Du 
lyckades få uppmärksamhet, hur då? 
 
Du valdes att sitta i styrelsen vid Strasbourgbesöket, hur kändes det att få tjänstekvinnans 
reaktion när du valdes och inte hon, vad tror du reaktionen handlade om? 
 
Ditt första riktiga jobb var som programledare i SVT:s Mosaik, det var år 1995, hur var vägen 
till det arbetet, varför fick just du det? 
 
Journalistfacket SJF skriver du tidigt tog ställning till den åtalade Aftonbladet-journalisten 
och vägrade identifiera sig med dig, du skriver att journalisten hade ett svenskt namn, vad är 
dina tankar kring det (att namnet har en betydelse)? 
 
Jag tycker att du lyckats beskriva rättegången så bra! Just då du beskriver hur svårt det var för 
domaren och de andra att identifiera sig med en ensamstående grekisk mamma från Rinkeby 
som uttrycker sitt lidande på bruten svenska, men att det däremot är lättare att identifiera sig 
med Aftonbladet-journalistens utseende.  
Du påpekar även att alla nämndemän hade svenska namn och att de inte ens brydde sig om att 
lära sig hur din mammas namn uttalas, att de halvsov när hon fick tala.  
På vilket sätt tyckte du att det var viktigt att förmedla dessa känslor? 
 
Du skriver om händelsen då de åtalades uppgifter (i domstolen) var överstrykta, men att dina 
uppgifter inte var det, varför tror du att de inte var det? Var det slarv? 
 
Är det något mer du vill tillägga? Något som du tycker jag borde ha tagit upp eller liknande? 
 
 
TACK! 
 
 


