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Abstract 

 

Numerous studies raise the topic of highly educated immigrants whose education 

and list of qualifications devalue in the context of the Swedish labour market. 

However, little is known of those with foreign background who enter into higher 

education in Sweden. Our study attempts to shed some light onto the value of 

higher education relative to that of a person’s ethnic background. The background 

material features nine in-depth interviews of foreign background academics, as 

well as data extracted from an extensive survey study previously carried out at 

Växjö University.  

 

Initially, the quantitative data showed that students with foreign background, 

including Swedish-born children of immigrants, had not managed to find 

qualified work upon completion of studies to the same extent as their Swedish 

background counterparts. The individual stories given in interviews support the 

assumption that social capital, in the form of access to networks or membership 

thereof, may decide the physical location of individual careers. Those who stayed 

in the region were either brought up locally or had established themselves through 

work practice. In some respects, those who left can be considered outsiders, 

whose chances of finding work largely depended on their establishing themselves 

elsewhere. Some had managed to find qualified work beyond their own 

acquaintances, but only through a long period of unemployment or doing 

unqualified work.  

 

When it comes to the ethnic backgrounds of the interviewed, positive and 

negative aspects were brought up by some, while others did not consider it 

relevant with respect to their own careers. However, their stories provide 

examples of how ethnicity works as a deciding factor on the labour market in 

much the same way as, for instance, class and gender. In turn, this is an indication 

of underlying mechanisms on the labour market that rest on social ties.  
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Inledning 

…jag är ju utbildad i det här landet och jag är väl lika mycket svensk som någon 
annan. Ja men, jag är ju uppvuxen här, vad gör mig icke-svensk? Jo, kanske mitt 
namn och mitt ursprung, men jag är ju uppvuxen här sedan barnsben. 

Peri, 27 år 

För den som kommer till Sverige i vuxen ålder kan det finnas både formella och informella 

hinder som omöjliggör vissa yrkesbanor. Exempel på hinder som invandrare kan möta är 

bristfällig introduktion och SFI-utbildning samt svårigheter att få sin utbildning validerad 

(Bjurling, 2004:7f). För den som är utbildad i Sverige och i övrigt har de kunskaper och 

färdigheter som krävs för ett yrke finns dock inga formella skäl varför den utländska 

bakgrunden1 ska ha betydelse under anställningsprocessen. Det är en klar fördel att ha 

genomfört en svensk högskoleutbildning jämfört med en utländsk2, men är det svårare för en 

person med utländsk bakgrund att finna ett kvalificerat arbete än för någon med svensk 

bakgrund?  

Den här uppsatsen är skriven inom ramen för Växjö universitets forskningsprofil 

Arbetsmarknad och etniska relationer (AMER). Studieobjektet är studerande med utländsk 

bakgrund vid Växjö universitet.  

 

 

Högskolestuderande med utländsk bakgrund  

En viss skillnad i andel bland högskolenybörjare är att förvänta med hänsyn till svensk eller 

utländsk bakgrund. Bland annat kan påbörjandet av högskoleutbildning senareläggas eller helt 

utebli genom att den som själv invandrat inte har svensk högskolebehörighet (Bjurling, 

                                                 

1 När vi talar om utländsk bakgrund eller härkomst eller etnisk dito syftar vi på personer som är födda utomlands 

samt personer födda i Sverige vars båda föräldrar är utlandsfödda. I begreppet ingår inte utbytesstudenter och så 

kallade ”freemovers”. Svensk bakgrund har den som är född i Sverige och har minst en svenskfödd förälder.  

2 Se till exempel Berggren & Omarsson (2001:4) 
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2004:7f). Vägen till utbildning kan bli lång och besvärlig, samtidigt som arbetslivet erbjuder 

andra vägar till försörjning. De som går vidare till högre utbildning torde alltså vara de som 

trots eventuella hinder ser en framtida avkastning av sina ansträngningar. På senare år har det 

i Sverige skett en utbyggnad av högskoleväsendet. Fler människor studerar idag på högskolor 

och universitet än tidigare. Nya utbildningar har tillkommit samtidigt som gamla har 

akademiserats. Då kraven på utbildningsnivå ökat på arbetsmarknaden, kan högskolor och 

universitet sysselsätta människor som annars hade varit arbetslösa. Ett påtagligt exempel är 

hur regeringen (2009) gjorde det här till en konkret åtgärd, då högskoleplatser flyttades till 

högskolor i Västsverige. Denna omflyttning genomfördes för att möta de regionala varslen 

från bland annat bilindustrin, det vill säga en placeringsåtgärd i tider av hög arbetslöshet. 

Generellt sett har många okvalificerade arbeten försvunnit från den svenska arbetsmarknaden 

(Lundqvist, 2005:20f). Samtidigt studerar fler på högskolor och universitet än förut, vilket 

ökar risken för överkvalificering. Troligtvis drabbas de som står längst från arbetsmarknaden 

då konkurrensen hårdnar. Det är dock inte enbart ett låglönefenomen utan förekommer på 

olika utbildningsnivåer. Exempelvis är utomeuropeiskt födda akademiker överkvalificerade 

för sina arbeten i högre utsträckning än svenskfödda (Berggren & Omarsson, 2001:3). Detta 

kan i sig vara ett tecken på att de har svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden.  

Vartannat år publicerar SCB, på uppdrag av Högskoleverket, rikstäckande statistik över 

andelen högskolestuderande med utländsk bakgrund. Läsåret 2006/07 var 17 procent av 

högskolenybörjarna av utländsk bakgrund (Högskoleverket & SCB, 2008:1). I antal handlar 

det om 10 800 personer, vilket är en sexprocentig ökning av studerande med utländsk 

bakgrund under de senaste tio åren. Av den delen av befolkningen som är födda 1981 var 

andelen som hade påbörjat en högskoleutbildning 2006/07 högre bland personer med svensk 

bakgrund än hos dem med utländsk bakgrund. Av 25-åringarna med svensk bakgrund hade 46 

procent påbörjat en högskoleutbildning jämfört med 35 procent av dem med utländsk 

bakgrund. Andelen som börjat studera var något högre hos andra generationens invandrare än 

hos dem som är utrikes födda (37 respektive 34 procent). Kvinnor var genomgående 

överrepresenterade jämfört med män, sett till grupperna svensk och utländsk bakgrund. Det 

enda undantaget var gruppen somalier, i vilken fler män än kvinnor hade påbörjat en 

högskoleutbildning.  
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Statistiken visar också på olika förutsättningar och ambitionsnivåer bland personer med 

utländsk bakgrund. Inom gruppen med utländsk bakgrund finns det tydliga nationella 

skillnader3. Bland utrikes födda iranier med födelseår 1981 hade 55 procent påbörjat en 

högskoleutbildning under läsåret 2006/07 (Högskoleverket & SCB, 2008:12). Även Polen låg 

högt med en motsvarande siffra på 49 procent. Utrikes födda 25-åringar från Bosnien-

Hercegovina hade också en relativt hög andel högskolenybörjare (41 procent) medan 

motsvarande andel för hela forna Jugoslavien endast var 18 procent. Lägst andel med 14 

procent hade Somalia. Andelen svenskfödda som hade påbörjat högskolestudier vid 25 års 

ålder var 46 procent.  

Nya studenter av svensk och utländsk härkomst valde i ungefär samma utsträckning mellan 

yrkesprogram och generella examina (Högskoleverket & SCB, 2008:14). De med utländsk 

bakgrund återfanns särskilt inom vissa utbildningar som leder till yrkesexamina. De 

vanligaste områdena inom dessa yrkesutbildningar var naturvetenskap samt vård och omsorg. 

På flera av dessa yrkesutbildningar var de utrikes födda betydligt fler än andra generationens 

invandrare, med till exempel 43 respektive 9 procent på apotekarutbildningen.  

Slutligen visar en annan undersökning, gjord av Högskoleverket (2005), tydliga skillnader vad 

gäller hur studenter med svensk respektive utländsk bakgrund etablerar sig på 

arbetsmarknaden efter högre studier. Inom gruppen som avlade examen under läsåret 2001/02 

återfanns särskilt första generationens invandrare bland dem som stod utanför 

arbetsmarknaden eller hade en ”svag ställning” i arbetslivet. Motsvarande andel bland första 

generationens invandrare var 19,5 procent, inom andra generationen 14 procent och bland 

personer med svensk bakgrund 10 procent. Skillnaderna varierade men de återfanns i samtliga 

examensgrupper, oavsett om andelen studerande med utländsk bakgrund var hög eller låg.  

 

Studerande med utländsk bakgrund vid Växjö universitet 

I det här avsnittet ger vi en bild av gruppen studerande med utländsk bakgrund vid Växjö 

universitet. Här tar vi också upp varifrån universitetet rekryterar studenter och vart dessa tar 

                                                 

3 SCB:s (2008) urval består av nationaliteter där mer än 200 personer av given årskull finns representerade inom 

befolkningen 
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vägen efter studierna. Materialet vi utgår ifrån är enkätstudierna Student 2003 och Alumni 

20064 men även Magnus Erikssons (2009) licentiatavhandling som i hög utsträckning utgår 

från nämnda enkätstudier. Våra data gäller de som svarat på båda enkäter och som gick sin 

sjätte termin då de svarade på den första. Vår ambition är inte att dra några slutsatser utifrån 

enkätmaterialet utan att ge en översiktlig beskrivning av gruppen.  

Vi uteslöt tre personer ur gruppen med utländsk bakgrund, eftersom båda deras föräldrar var 

svenskfödda. Dessutom hade två av dem kommit till Sverige vid en mycket låg ålder, sju 

respektive arton månader. Vi antog att det kunde röra sig om personer med svensk bakgrund 

vars föräldrar arbetat i utlandet. I gruppen ingår dock två stycken vars ena förälder är 

svenskfödd och den andra är utlandsfödd. Vi antog att de här personernas utländska bakgrund 

kan ha haft mindre betydelse på arbetsmarknaden5, men valde att låta dem ingå eftersom de 

omfattas av vår definition av utländsk bakgrund. Efter dessa hänsynstaganden var vårt antal 

studenter med utländsk bakgrund 40 stycken eller drygt 9 procent av den totala populationen. 

Gruppen studerande som helhet, oavsett etnisk bakgrund, omfattade 465 personer.  

Växjö universitet rekryterar i första hand sina studenter från de omgivande länen (Eriksson, 

2009:49). 76 procent av universitetets studenter kommer från Kronobergs län samt de 

omkringliggande länen (31 procent kommer från Kronobergs län och 45 procent från 

Jönköpings län, Skåne län, Kalmar län, Blekinge län och Hallands län). Universitetets 

rekrytering sker dessutom i stor utsträckning i små eller mindre orter med upp till 10 000 

invånare (Eriksson, 2009:51). Det finns ett visst mönster i att dessa orter ligger i mindre eller 

mellanstora kommuner, till exempel Tingsryd, Emmaboda och Ljungby. Universitetet 

rekryterar inte i lika hög grad från mindre orter i de större kommunerna Växjö, Jönköping och 

Kalmar, även om dessa kommuner också står för en betydande del av rekryteringen. 

Studenterna med utländsk bakgrund är uppvuxna på både mindre och större orter, där 

invånarantalet varierar stort. Ungefär en tredjedel har vuxit upp i orter med upp till 10 000 

invånare medan den översta tiondelen har växt upp i miljonstäder. Resten av dem är uppvuxna 

                                                 

4 Enkätmaterialet finns tillgängligt på HERE:s (Higher Education, Research and Evaluation) hemsida: 

http://www.vxu.se/svi/here/  

Se bilaga 2 för en förteckning över de enkätfrågor vi har utgått ifrån.  

5 Se Ekberg (2008)  
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på orter med ett invånarantal någonstans däremellan. Bland dem som angett uppväxtort i 

Sverige är tjugo från Kronoberg med omkringliggande län och fem från övriga landet. Av 

dem med utländsk bakgrund är sexton födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar och 

tjugofyra födda utomlands. Huvuddelen har sitt ursprung i Europa och främst i delar av forna 

Jugoslavien.  

 

Födda utomlands (24) 

Ursprungsland 

 

 

 

 

 

 

Födda i Sverige med två utlandsfödda 

föräldrar (16) 

Föräldrarnas ursprungsland 

Forna Jugoslavien 7 

Västeuropa (Tyskland, Österrike 

och Nederländerna) 

5 

Östeuropa (Polen och Bulgarien)  3 

Norden (Norge och Danmark) 3 

Sydamerika (Chile och Uruguay) 2 

Kurdistan 2 

USA 1 

Afrika 1 

Forna Jugoslavien 6 

Grekland 3 

Finland 2 

Polen 2 

Irak 1 

Ungern 1 

Tyskland 1 

Medelåldern bland sjätteterminsstudenterna med utländsk bakgrund var strax över 27 år, 

knappt ett år yngre än snittet för gruppen med svensk bakgrund. De som är utlandsfödda kom 

till Sverige i åldrarna 4 till 28 år, med en viss koncentration kring 11- till 14-årsåldern. 

Fördelningen mellan könen är snarlik och följer ett generellt mönster inom högre utbildning 

med en majoritet av kvinnor6.  

Två av universitetets viktigaste rekryteringslän är Jönköping och Kalmar. Utbildningsnivån i 

dessa län är den lägsta i landet (Eriksson, 2009:54). Samtidigt har Kronoberg och Blekinge 

län en hög andel lågutbildade i jämförelse med övriga landet. Undantagen utgörs här av de 

större kommunerna inom respektive län där koncentrationen av akademiker är högre. 

Föräldrarna till studenter med svensk och utländsk härkomst har i ungefär lika utsträckning 

                                                 

6 Se tidigare diskussion, s 4 
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akademisk bakgrund: i runda tal är tre femtedelar av dem utan högre utbildning. Värt att 

notera är att andelen som kommer från en arbetarklassfamilj7 är större i gruppen utländsk 

bakgrund och mindre i gruppen svensk bakgrund. Trots lika utbildningsbakgrund skiljer sig 

alltså grupperna vad gäller social bakgrund.  

Huvuddelen svarar att studierna gått bättre än vad de hade förväntat sig. I detta avseende finns 

ingen nämnvärd skillnad mellan studenter med svensk och utländsk bakgrund. Vissa anger att 

de blev negativt särbehandlade under studietiden på grund av sin etniska bakgrund. Tio 

personer anser sig ha blivit illa behandlade av andra studenter, varav en i hög utsträckning. 

Sju personer anger att de blev särbehandlade av lärare.  

De flesta har tagit studiemedel, varav tjugosex tagit lån och nio endast använt bidragsdelen. 

De resterande fem har varken haft lån eller bidrag. Sex av tio har helt eller delvis finansierat 

studierna genom arbete vid sidan om. Detta är en betydligt högre andel än bland studenterna 

med svensk bakgrund, där knappt fyra av tio har arbetat extra.  

De län och områden som universitetets studenter rekryteras ifrån tillhör de områden i landet 

som har högst andel anställda inom varuproduktionen, varav en stor del i 

tillverkningsindustrin (Eriksson, 2009:53). Sektorer som utbildning, vård och omsorg 

sysselsätter ungefär lika stora andelar som i övriga landet medan den privata tjänstesektorn 

(till exempel företagstjänster, handel, kommunikation) sysselsätter färre i relation till resten av 

landet. I västra Småland är arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund 

förhållandevis låg och inkomsterna höga i jämförelse med delar av de tre storstadsregionerna 

(Ekberg, 2008). I universitets rekryteringsområde är det dock mindre kvalificerade arbeten 

som står för sysselsättningen.  

I 2003 års enkät sade sig de flesta, oavsett härkomst, ha goda utsikter när det gäller 

karriärmöjligheter, löneutveckling och framtida anställningar. I 2006 års enkät upplevde dock 

majoriteten av dem med utländsk bakgrund att det varit svårt att få arbete som motsvarade 

deras kompetens efter studierna. Många av dem tyckte att det var eller hade varit krävande 

och tidsödande att söka arbete. Sexton, eller 50 procent av dem som svarat på frågan, angav 

                                                 

7 Klassbestämmelsen bygger på de yrken som respondentens föräldrar hade då denne var 15 år gammal, vilket 

kan gälla yrken de haft innan eller efter flytten till Sverige 
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att de hade fått ett relevant arbete. Åtta personer valde att inte svara på frågan. De som ansåg 

sig ha ett arbete motsvarande utbildningen arbetar bland annat som enhetschef, lärare, 

handelsansvarig och rådgivare. Exempel på yrken bland de yrkesverksamma, som inte funnit 

arbete motsvarande utbildningen, är reklamassistent, säljare och verkstadsarbetare. Bland dem 

med svensk bakgrund svarar 70 procent att de har funnit relevant arbete.  

En indelning i yrkeskategorier enligt SEI8 visar att ungefär lika stor andel av studenterna med 

svensk och utländsk bakgrund arbetar inom de lägre nivåerna, upp till tjänstemän på 

mellannivå. Runt hälften inom båda grupperna arbetar inom kategorin tjänstemän på 

mellannivå. I kategorin högre tjänstemän finns dock en skillnad. Andelen högre tjänstemän är 

cirka 18 procent bland personer med svensk bakgrund och 5 procent (2 av 40) bland dem med 

utländsk bakgrund. Samtidigt faller en större andel av dem med utländsk bakgrund under den 

kategori som innefattar studerande, sjukskrivna, arbetssökande, föräldralediga och 

pensionärer. Det här pekar mot att en större andel av dem med utländsk bakgrund, som 

utbildat sig vid Växjö universitet, på något sätt står utanför arbetsmarknaden och en mindre 

andel befinner sig på högre positioner.  

 

 

Metod och data 

De personer med utländsk bakgrund vi valde att intervjua ingår i det omfattande datamaterial 

från Växjö universitet som vi beskrivit ovan9. Materialet består av två omgångar enkätsvar 

från två kullar studenter som läste sin andra respektive sjätte termin 2003 samt uppföljning av 

samma personer 2006. Materialet går under namnen Student 2003 respektive Alumni 2006. 

Samtliga respondenter var vid första undersökningstillfället inskrivna som heltidsstuderande 

på utbildningsprogram förlagda till campus i Växjö. Den grupp som är relevant för vår studie 

är 2003 års sjätteterminsstudenter, det vill säga de som då kommit längst i sina studier och 

                                                 

8 Socioekonomisk indelning (SEI) är en standardiserad yrkeskategorisering. Huvudkategorierna är arbetare, 

tjänstemän och företagare.  

9 Se avsnittet Studerande med utländsk bakgrund vid Växjö universitet, s 5 
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som vid intervjutillfället hunnit befinna sig på arbetsmarknaden i upp till fem år. 

Enkätfrågorna rörde studier, arbete, fritid och attityder till desamma samt social bakgrund. 

Den andra enkäten, som skickades ut 2006, innehöll frågor som gjorde det möjligt att följa 

upp studenternas tidigare svar. Den innehöll också frågor om arbete och fritid som särskilt 

anknöt till livet efter studierna. Delar av datamaterialet var vi med om att koda under hösten 

och vintern 2007. En stor del av materialet var därmed redan bekant för oss då studien 

påbörjades. Enkätmaterialet fungerar i denna studie främst som ett bakgrundsmaterial, men 

bidrar även i viss mån till analysen.  

Intervjupersonerna valdes utifrån det kvantitativa enkätmaterialet. Eftersom vi hade tillgång 

till ett brett bakgrundsmaterial om populationen kunde vi göra ett strategiskt urval av 

intervjupersoner. Målet var att hitta personer som kunde ge en någorlunda god bild av 

gruppen studerande vid Växjö universitet med utländsk bakgrund.  

Mot bakgrund av tidigare forskningsresultat (Behtoui, 2006, Ekberg, 2008) antog vi att olika 

ursprung kan ge olika förutsättningar i livet och på arbetsmarknaden. För att få en spridning 

av intervjupersonerna vad gäller etnisk bakgrund använde vi oss av Mångfaldsbarometern 

(Mella & Palm, 2008:34), som är en kartläggning av svenskars attityder till etnisk mångfald. I 

denna undersökning ombads respondenterna bedöma likhet eller olikhet för olika 

nationaliteter, vilket mynnade ut i en operationalisering av begreppet kulturellt avstånd. Vi 

utgick ifrån att attityderna till olika befolkningsgrupper skulle ha relevans för vårt arbete, eller 

åtminstone skapa en lämplig spridning av intervjupersoner. Utifrån nämnda undersökning 

gjorde vi en uppdelning i tre grupper, beroende på det av svenskarna upplevda kulturella 

avståndet i Mångfaldsbarometern. Första gruppen bestod av personer från de nordiska 

länderna samt britter, tyskar och amerikaner. I andra gruppen ingick bland annat polacker och 

judar samt olika folkgrupper på Balkan. Den tredje gruppen innehöll bland annat kurder, 

iranier, irakier, romer och somalier10. Begreppet kulturellt avstånd kan sägas vara en 

indikation på en ”social skiljelinje” (Tilly, 2000:19) som kan ge återverkan inom 

organisationer såsom arbetsmarknaden. Liknande antaganden har legat till grund för 

fältexperiment som Carlsson & Rooth (2007) och Bursell (2008)11.  

                                                 

10 Dessa exempel är potentiella kategorier och alla finns inte representerade i enkätmaterialet 

11 Se kommande avsnitt Namnets betydelse i anställningsprocessen, s 20 
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Förutom en spridning av ursprungsländer ville vi att våra intervjupersoner skulle ha olika 

typer av yrken och utbildningar, eftersom dessa också är faktorer som påverkar möjligheterna 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi utgick från 2006 års yrken, vilket innebar att vissa 

intervjupersoner hade en ny sysselsättning då vi intervjuade dem. Vi antog att hos de 

intervjupersoner som var betydligt äldre än genomsnittsstudenten skulle yrkesmeriter och 

ålder vara alltför utslagsgivande för deras möjligheter på arbetsmarknaden. Därför valde vi 

bort dem som var födda före 1960. I de yngre åldrarna såg vi ändå en poäng med att ha 

intervjupersoner i olika åldrar som troligtvis befann sig i olika skeden av livet. Då vi valt 

utifrån ovanstående kriterier visade de sig även ha en god spridning vad gäller yrke, 

utbildning och ålder. Detsamma gäller i viss mån kön, om personerna var födda i Sverige eller 

utomlands, arbetade i offentlig eller privat sektor och huruvida de var uppvuxna inom 

universitetets upptagningsområde eller inte.  

 

Intervjuer 

Vi kontaktade tio personer per post12 och hörde av oss via telefon några dagar senare. Sex av 

dem tackade nej eller kunde inte nås, varpå vi kontaktade ytterligare fem. Anledningen till att 

vi inte kontaktade sex personer, för att nå upp till vårt ursprungliga mål om tio, var att de 

ytterligare personer som fanns att tillgå i vår mening inte kunde tillföra något utöver de vi 

redan hade. De nio som ställde upp på att bli intervjuade fick själva föreslå tid och plats för 

intervjun. Vi genomförde därefter nio intervjuer, varav två per telefon. Under intervjuerna 

kunde vi utgå från intervjupersonernas tidigare enkätsvar. Inför varje intervju satte vi samman 

ett bakgrundsmaterial utifrån de två enkäterna. Därefter sammanställde vi en individuell 

intervjuguide, baserad på svaren ur enkätmaterialet. Hur mycket av bakgrundsmaterialet som 

kom till användning under intervjuerna berodde till stor del på intervjupersonernas talförhet. 

Eftersom vissa frågor ställdes både 2003 och 2006 kunde några intervjufrågor fungera som en 

andra uppföljning. En sådan fråga gällde studenternas framtidsmål, som i vissa fall hade 

förändrats både en och två gånger. Intervjuerna spelades in digitalt och skrevs därefter ut ord 

för ord. De varade mellan en halvtimme och en och en halv timme och mynnade ut i cirka 130 

sidor utskriven intervjutext.  

                                                 

12 Se bilaga 1 
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Vissa intervjupersoner gav korta svar på våra frågor medan andra broderade ut sina svar och 

analyserade, det vill säga utvecklade resonemanget genom att ge exempel eller berätta korta 

anekdoter. Vår tanke var att intervjupersonerna skulle få tala fritt och inte bara ge svar på 

frågorna13, varför vår intervjuguide14 främst fungerade som en vägledning.  

 

Bearbetning och analys av intervjumaterialet  

Vi använder oss av ett kvalitativt arbetssätt där skrivande och tankearbete sker parallellt15. 

Det är alltså inte frågan om ett arbete som helt och hållet sker stegvis, där det ena följer på 

andra. Ett viktigt ställningstagande som vi gjorde var att genomföra intervjuer var för sig. En 

trolig fördel med denna ansats var att intervjusituationen hade förutsättningar att bli mer 

jämlik än om vi varit två, då den intervjuade bara hade en person att förhålla sig till. Vidare 

fanns en fördel med att genomföra intervjuer på olika håll, då vi kunde göra egna tolkningar 

utan att påverka varandra. Vi betraktade svaren både som läsare och intervjuare. Kanske var 

det då lättare att komma på nya infallsvinklar, än om vi båda intervjuat. Det fanns en viss 

skillnad mellan våra respektive intryck av intervjuerna och de intervjuade, som gav en 

anledning till resonemang för att hitta minsta gemensamma nämnare. Under 

databearbetningen märkte vi hos oss själva en förkärlek för de egna intervjupersonerna och till 

en början en tendens att vi resonerade utifrån dem, antagligen för att vi var bättre insatta i de 

”egna” intervjupersonerna. Den här nackdelen uppvägdes i takt med att vi läste in oss på den 

andres intervjuer. Vi uppfattade vissa intervjusvar olika, beroende på om vi själva hade 

intervjuat eller inte. Transkribering innebär oundvikligen att intervjuerna skrivs om. Detta 

betyder i sin tur att vissa delar av intervjupersonernas muntliga framställning, till exempel 

tonfall, kroppsspråk och pauser, aldrig kan förmedlas helt och hållet genom intervjuutskrifter 

utan snarare riskerar att bli missvisande (Bourdieu, 1999:622f). Dock tog vi fasta på vissa 

övriga kommunikativa inslag, till exempel om någon skrattade eller om vi upplevde att någon 

tyckte att en fråga var jobbig att svara på.  

det 

                                                 

13 Se Bertaux (1983:39), Bourdieu (1999:608ff)  

14 Se bilaga 2 

15 För en vidare diskussion, se till exempel Franssén (2000:45f) 
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Efter att ha skrivit ut intervjuerna fortsatte vi genom att urskilja ord och formuleringar, som 

på ett eller annat sätt kunde inordnas under olika teman. Exempel på sådana formuleringar var 

hur de intervjuade bedömde nyttan av sin utbildning, utbildningsnivån bland kollegerna samt 

om de strävade mot särskilda mål och huruvida dessa mål stod i konflikt med varandra. Vi tog 

särskilt fasta på svar där den intervjuade svarade på något annat än vad vi frågat om samt 

övriga svar som framstod som förvånande eller direkt motsägelsefulla mot bakgrund av vad vi 

i övrigt visste om personen ifråga. Ibland kunde samma citat vara relevant på flera olika sätt 

medan det andra gånger framstod som mer diffust vad personen ville få fram. Allt eftersom vi 

repeterade och satte oss in i deras berättelser fann vi motsägelsefulla yttranden som vi tidigare 

inte reagerat på. Det kunde exempelvis handla om en person som sa att hon var bekväm av sig 

men samtidigt berättade om hur hon arbetade mycket hårt. Då nya tankar kring materialet 

framkom fortlöpande fanns det hela tiden anledning att ompröva och komplettera med fler 

analytiska ingångar. Vi utgick från teman i intervjuguiden men lät dem bara delvis vara 

styrande. Vad intervjupersonerna sa fick vara avgörande för vilka slutgiltiga teman vi 

använde. I det flerspåriga arbete som användandet av kvalitativ metod innebär tycker vi oss ha 

haft övervägande fördelar av att dela på tankearbetet. Allt som skrivits har därigenom 

bearbetats och granskats av två personer. Vi har också haft hjälp av varandra genom att 

diskutera huruvida en viss idé varit relevant och fruktbar. Ursprungliga idéer, till exempel om 

hur informanternas bostadsområden påverkat karriären, har uteslutits. Samtidigt har nya 

tillkommit och gamla utvecklats utifrån vad som sagts i intervjuerna. På så vis har preliminära 

idéer kopplats till analytiska huvudtendenser i vårt resonemang.  

Uppsatsens disposition är ett resultat av flera hänsynstaganden. Dels ville vi fånga de 

tendenser vi såg i intervjusvaren, dels teckna tillräckligt omfattande porträtt av de intervjuade 

för att kunna tala om allmänmänskliga teman. Vidare var vårt uppdrag att skriva en rapport, 

varför vi valde en översiktlig disposition med delvis kronologisk ordning, från studier via 

arbete till framtid.  

 

Intervjupersonerna 

Nedan presenterar vi de nio personer som vi har intervjuat. Gemensamt för dem är att de är 

utrikes födda eller har föräldrar som är det. De har också genomfört en universitetsutbildning i 

Växjö. Alla utom två läste sin sjätte termin på Växjö universitet 2003. De resterande två läste 
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sin andra termin vid samma tidpunkt. I de fall vi inte nämner var personerna bor finns de kvar 

i regionen södra Småland med omnejd.  

Vad gäller etiska hänsynstaganden har vi fingerat namnen på intervjupersonerna. Dessa namn 

förekommer i regioner varifrån intervjupersonerna härstammar. Vi har anonymiserat 

ytterligare genom att i vissa fall inte ange ursprungsländer eller genomförd utbildning. I de 

fall där ursprungslandet är mindre vanligt har vi valt att istället tala om regioner, såsom 

”Mellanöstern” eller ”ett afrikanskt land”.  

Utbildningar har vi valt att ange efter huvudämne i de fall det handlar om teoretiska 

utbildningar utan yrkesexamen. För det första är utbildningsprogrammets namn mindre viktigt 

för oss än dess innehåll. För det andra är undervisningen inom många utbildningsprogram 

inte enhetlig. Flera viktiga aspekter, som till exempel möjlighet till kontakter med 

arbetsmarknaden är inte nödvändigtvis bundna till en särskild utbildning. Som vi återkommer 

till längre fram i vår diskussion16 kan sådana möjligheter vara beroende av lärares och elevers 

sociala nätverk och att det på så vis kan finnas variationer inom utbildningsprogram. För det 

tredje är det bara några år sedan våra intervjupersoner lämnade Växjö universitet och vi vill 

minska risken för att studenter och lärare direkt eller indirekt känner sig utpekade.  

 

Angela är född 1977 i Tyskland och kom till Sverige vid 22 års ålder. Båda hennes föräldrar 

är födda i Tyskland och bor fortfarande kvar där. Hon läste ekonomi och språk och har avlagt 

magisterexamen i företagsekonomi. Ingen av hennes föräldrar har akademisk bakgrund. Efter 

utbildningen har hon haft ett par olika arbeten och arbetar nu som ekonomiassistent. Hemma 

talades inte svenska, utan endast tyska. Angela kan ses som ett gränsfall i vårt urval genom att 

hon kom till Sverige som utbytesstudent. Då utbildningen påbörjades hade hon dock varit 

permanent bosatt i Sverige under en tid.  

Nikola är född i Sverige 1979 och uppvuxen i regionen södra Småland. Hans föräldrar är 

födda i Makedonien och kom till Sverige 1971, åtta år innan Nikola föddes. Han läste 

statsvetenskap, i vilket han har avlagt kandidatexamen, samt språk. En av föräldrarna har 

akademisk bakgrund. Nikola inledde sin arbetskarriär i en offentlig verksamhet, men han 

                                                 

16 Se avsnittet Att ta plats eller att inordnas på arbetsplatsen, s 32 
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arbetar nu med ekonomi i privat sektor. Nikola talade både svenska och makedonska under 

uppväxten.  

Semra föddes 1978 i Kosovo och kom till Sverige 1992, det vill säga när hon var 13 år 

gammal. Föräldrarna är också födda i Kosovo. Semra har en socionomexamen från Växjö 

universitet. Hon har även läst en magisterutbildning i socialt arbete. Hon arbetar nu som 

enhetschef i äldreomsorgen. Båda föräldrarna har akademisk bakgrund. Svenska talades inte 

hemma, men däremot albanska. 

Ibrahim, som kom till Sverige först vid 24 års ålder, är född 1971 i Kosovo. Båda hans 

föräldrar är födda i Kosovo. Han har studerat medie- och kommunikationsvetenskap i 

hemlandet och sedan läst en liknande utbildning vid Växjö universitet. Ingen av hans föräldrar 

har akademisk bakgrund. Ibrahim driver idag en egen verksamhet samt arbetar som 

projektutvecklare inom en offentlig verksamhet. Hemma pratades det inte svenska. Albanska 

var det språk som Ibrahim växte upp med.  

Elena kom till Sverige vid 6 års ålder från Polen där hon föddes 1981. Även föräldrarna är 

födda i Polen. Elena har en magisterexamen i statsvetenskap. Ingen av föräldrarna har 

akademisk bakgrund. Elena arbetar idag som samordnare i offentlig sektor. Hemma talades 

ingen svenska, men däremot polska.  

Eva är född 1981 i Sverige och uppvuxen i landet, i en angränsande region. Nu bor hon i 

Västsverige. Hennes föräldrar kommer från Irak. Hon har tagit en magisterexamen i 

industriell systemekonomi. Efter utbildningen fick hon en anställning som 

kvalitetskoordinator inom privat sektor, vilken hon nu är tjänstledig från för att vidareutbilda 

sig. Denna utbildning är tänkt att mynna ut i ytterligare en magisterexamen. En av föräldrarna 

har akademisk bakgrund. Svenska talades inte hemma utan assyriska. 

Bernard föddes 1980 i södra Afrika och kom tillsammans med sina föräldrar, som är födda i 

samma land, till Sverige vid nio års ålder. Han har tagit en kandidatexamen i företagsekonomi 

och en magisterexamen i informatik. Båda föräldrarna har akademisk bakgrund. Bernard 

arbetar nu som mjukvaruingenjör på ett internationellt företag i en större stad utanför regionen 

södra Småland. Under uppväxten talades inte svenska utan ett bantuspråk. 

Peri bor i en större stad utomlands, men hon är uppvuxen i Stockholmsregionen. Hon föddes 

1981 i Turkiet och kom till Sverige vid fyra års ålder. Föräldrarna är, liksom Peri, från den 
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kurdiska delen av Turkiet. De har båda akademisk bakgrund. Peri har tagit en kandidatexamen 

i politologi och arbetar idag som rådgivare på en bank i utlandet. Hemma talades inte svenska 

utan kurdiska och turkiska. 

Farzam är född 1982 i Iran. Föräldrarna är också födda i detta land. När Farzam var sju år 

flyttade familjen till Sverige. Han har avlagt en kandidatexamen i politologi. Han har senare 

också vidareutbildat sig till fastighetsmäklare. Varken fadern eller modern har någon 

akademisk bakgrund. Nu bor Farzam i Stockholmsregionen och förvärvsarbetar som 

fastighetsmäklare. Hemma pratades bara persiska. 

 

 

Tidigare forskning: Om inkludering och exkludering  

I detta avsnitt beskriver vi tidigare forskning inom det valda problemområdet.  

 

Sociala mekanismer och diskriminerande praktiker på arbetsmarknaden  

Vilka samhälleliga faktorer ligger bakom att individer systematiskt utestängs från vissa 

resurser, till exempel arbete och försörjningsmöjligheter, enbart på grund av sin 

grupptillhörighet? Enligt Charles Tilly (2000) uppstår så kallad beständig ojämlikhet på 

gruppnivå, då en grupp genom monopoliserade tillgångar har makt att utestänga och 

exploatera en annan. En annan förutsättning för att maktförhållandet ska kunna upprätthållas 

över tid är att medlemmar av båda grupper kan urskilja vem som tillhör den ena eller andra 

gruppen, varför beständig ojämlikhet i hög grad bygger på ”en institutionalisering av 

kategoriella par” (Tilly, 2000:18f). Vad som avses är att det som uppfattas som allmänna 

sociala kategorier, till exempel svensk och invandrare, kombineras med kategorier inom en 

avgränsad organisation såsom positioner på arbetsmarknaden. En indikation på beständig 

ojämlikhet ges i Jan Ekbergs (2008) forskning kring andra generationens invandrare, vilken 

visar att människors positioner på arbetsmarknaden i varierande grad går i arv från förälder 

till barn beroende på etnisk härkomst.  

För barn födda i Sverige med minst en förälder född utomlands gäller:  
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1. Barn med föräldrar födda i Sydeuropa och framförallt utomeuropeiska länder hade 

betydligt högre arbetslöshet och lägre löner i jämförelse med barn till föräldrar ur 

andra invandrargrupper och barn till svenskfödda. Ekberg (2008) sätter detta resultat i 

samband med att arbetslösheten generellt sett är högre bland invandrare från syd- och 

utomeuropeiska länder än från Europa.  

2. Ovanstående förhållande förstärktes om båda föräldrarna var födda i Sydeuropa eller 

utomeuropeiska länder. Ekberg (2008) förklarar detta med bristande tillgång till 

nätverk, som i sin tur kan fungera som en resurs på arbetsmarknaden, samt att 

språköverföringen blir sämre om ingendera föräldern har svenska som sitt modersmål. 

Vidare kan personer från dessa länder förmodas löpa större risk att diskrimineras på 

grund av sitt utseende.  

3. Barn vars båda föräldrar var födda utomlands hade sämre ställning än de med bara en 

utrikes född förälder. Återigen kan det handla om att kontaktnätet utgör en svagare 

resurs på arbetsmarknaden.  

4. Barnets framgång visade sig vila mer på att modern var infödd än att fadern var det. 

Ekberg (2008) menar att detta kan vara kopplat till överföring av språkligt och 

kulturellt kapital under barnets tidiga år.  

Det finns luckor i kunskapen om hur diskriminering på arbetsmarknaden reproducerar sig 

själv på olika samhällsnivåer. Caroline Tovatt (2006) är en av dem som har studerat hur 

diskriminerande praktiker, som utförs medvetet såväl som omedvetet, uppkommer och hur de 

dröjer sig kvar. I hennes studie jämfördes sociala kontaktnät hos yngre personer med både 

svensk och utländsk bakgrund, utifrån kontexten arbetande inom restaurangbranschen i en 

storstad. En förutsättning är att svenskar och invandrare får olika typer av arbeten när både de 

sociala nätverken och arbetsmarknaden är etniskt delade (Tovatt, 2006:247). En viktig 

anledning till att den här typen av ojämlikhet reproduceras är att en stor del av rekryteringen 

på arbetsmarknaden sker genom informella kanaler. Vad som diskuteras här kan ses som 

ytterligare ett exempel på Tillys (2000) diskussion om beständig ojämlikhet på så vis att det 

handlar om gruppers tillgång till resurser och utestängandet av andra grupper från dessa 

resurser genom en sammankoppling av kategoriella par. I en vardaglig förståelse talar vi 

ibland om att arbetsgivare diskriminerar eller att arbetssökande inte lyckas finna jobb. Tilly 

(2000:19) erbjuder ett sociologiskt perspektiv på samma skeende, då han talar om människor 

som agenter genom vilka ojämlikheten reproduceras och förstärks. I Tovatts (2008) 

intervjustudie finner vi konkreta exempel, som visar hur anställda med svensk och utländsk 

bakgrund själva medverkar till ojämlikhet. En svensk medelklasstjej i studien fick arbete 
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genom sina föräldrar. Hon förmedlade i sin tur arbete åt flera kamrater med samma sociala 

bakgrund. En annan ung kvinna med utländsk bakgrund och osäkra anställningsförhållanden 

ställde sig negativ till att rekommendera vänner eller bekanta med samma bakgrund, med 

hänvisning till att de inte kunde sköta sig. Vid en närmare granskning noterade Tovatt (2008) 

en skillnad i handlingsutrymme på så sätt att invandrarkvinnan har mer att förlora på att 

rekommendera någon från samma bakgrund till arbetsgivaren samtidigt som det förefaller 

som en vinst att distansera sig från de negativa ”invandraregenskaper” som hon själv talar om 

för att försöka ”normalisera”17 sig själv. Personen med svensk bakgrund stärker däremot sitt 

eget kontaktnät genom att ta in andra svenskar i sociala sammanhang där upplevda ”svenska” 

egenskaper ses som positiva (Tovatt, 2008). På detta vis kan personer med svensk och 

utländsk bakgrund själva sägas medverka till inkludering respektive exkludering, i ett 

sammanhang där det ena utgör normen och det andra det avvikande.  

Tovatt (2008) drar slutsatsen att det avgörande för att få arbete inte är storleken på 

kontaktnätet, utan hur resursstarkt detta nät är. Att både kontaktnät och arbetsmarknad är 

etniskt delade bekräftas av att Alireza Behtoui (2006:151) funnit att invandrare förlorar på att 

skaffa arbete genom sina nätverk i högre utsträckning än infödda svenskar.  

 

Anställningsprocessen som sorteringsmekanism 

Språkkunskaper, yrkeskompetens och social kompetens är områden där 
uppfattningar om invandrarnas kulturella särart och underläge i relation till svenskar 
markeras systematiskt. I diskursen bekräftas bilden av invandrare som ett 
andrahandsalternativ som blir aktuellt först när det inte finns andra sökande. I det 
sammanhanget är bedömningen av kompetens aldrig en neutral fråga utan definierad 
utifrån förutfattade meningar och stereotypa föreställningar om etniska gruppers 
lämplighet och arbetskapacitet  

(de los Reyes 2001:83) 

Jämfört med Tovatts nätverksexempel ses kanske rekrytering som en mer legitim och öppen 

form av sortering. Anställningsprocessen omgärdas av en vedertagen uppfattning om att målet 

är att hitta den bäste för arbetet (Neergaard 2006:168). Oavsett social kategori finns dock en 

                                                 

17 Jfr Goffman (1972:39) 
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benägenhet att gynna medlemmar av den egna gruppen (Ds, 2006:51). Eftersom personer med 

svensk bakgrund dominerar stora delar av arbetsmarknaden gynnas den inhemska 

arbetskraften av denna selektering. Därtill kommer allmänna uppfattningar om personer med 

olika etnisk bakgrund. I många fall kan det vara så att stereotypiseringar av invandrargrupper 

väger tyngre än svenska studiemeriter då personer med utländsk bakgrund söker arbete (de los 

Reyes 2001:53).  

Wuokko Knocke och Fredrik Hertzberg (2000) intervjuade rekryteringsansvariga i företag 

och organisationer inom olika branscher. Frågorna som ställdes gällde vad som ansågs vara 

viktigt under en anställningsprocess och hur de ansvariga gick tillväga för att välja ut den som 

var mest lämplig för ett arbete. Där fanns ett genomgående synsätt som gav vid handen att 

informella färdigheter, till exempel social kompetens, var viktigare än de formella. De 

egenskaper som upplevdes vara viktigast hos en arbetssökande var ”ett positivt intryck av 

personen vid intervjun” och ”lätt att uttrycka sig och kommunicera verbalt” (Knocke & 

Hertzberg, 2000:136ff). Först därefter angavs ”yrkeserfarenheter”, ”utbildningsmeriter”, 

”goda referenser”, ”anknytning till företaget”. En relevant utbildning visade sig också vara 

mindre värd än yrkeserfarenhet eller företagets egna utbildningar (ibid.). Kraven på en 

arbetssökande var relativt likartade oavsett bransch (Knocke & Hertzberg, 2000:145, 152). 

Informanterna var även eniga om att intuitionen var det mest effektiva instrumentet för att 

skilja ut de bäst lämpade kandidaterna. En intervjuperson i studien sade sig ha ”ett antal 

sensorer ute” (ibid.) under intervjutillfällena och att små detaljer, som till exempel 

kroppshållning, kunde vara en avgörande faktor för anställning. Knocke & Hertzberg 

(2000:156) menar att intuitionens framträdande roll i sammanhanget kan vara en nackdel för 

individer som på något sätt avviker från det ”normala” och att de rekryteringsansvarigas 

agerande kan leda till socialt likriktade organisationer, genom att det som känns bekant 

uppvärderas medan det som är okänt nedvärderas eller missgynnas.  

Det finns visserligen en utbredd medvetenhet om att diskriminering förekommer, men leder 

medvetenhet och goda avsikter till att diskriminerande praktiker stävjas? I Anders Neergaards 

(2006) intervjuer med rekryteringsansvariga framkom en motsägelsefull uppfattning: Å ena 

sidan var diskriminering tänkt att motverkas genom att fler deltog i rekryteringsprocessen. Å 

andra sidan hävdades att dessa personer nästan alltid var överens om vem som var mest 

lämplig för arbetet (Neergaard, 2006:168). Viljan att vara tolerant och fördomsfri är i sig 

ingen garanti för att arbetssökande bedöms på lika villkor och utifrån sina meriter. Positiv 

särbehandling förekommer också då de som inte vill förknippas med diskriminerande 

 19



praktiker kan komma att tolka situationen till fördel för personer med utländsk bakgrund (Ds, 

2006:51). Följaktligen är den etniska bakgrunden svår att bortse från och blir relevant oavsett 

personlig inställning hos den som anställer. Inte ens uttalade målsättningar vad gäller 

mångfald ger jämlikhet per automatik. I ytterligare en studie undersökte Neergard 

(2006:164ff) anställningsrutinerna hos Sveriges tre största storstadskommuner och fann att 

kvoten för personer med utländsk bakgrund fylldes genom att dessa tillsattes på lägre 

positioner, till exempel inom parkförvaltning. Utländsk bakgrund kan alltså ha ett 

symbolvärde vid vissa anställningar, genom att anställning av personer med utländsk 

bakgrund ger en numerär mångfald. Om en väg som från början var tänkt att slussa in 

personer med utländsk bakgrund inte ger tillträde till högre positioner kan den snarare sägas 

befästa en ojämlikhet.  

 

Namnets betydelse i anställningsprocessen 

En stor del av sorteringen i en anställningsprocess sker i steget att bli kallad till intervju. 

Enligt internationell forskning sker 90 procent av diskrimineringen under denna fas (ILO, 

2006:37ff, Riach & Rich, 2002:494). Som redan diskuterats bygger beständig ojämlikhet på 

en institutionalisering av kategoriella par (Tilly, 2000:18f). Om vi nu menar att 

anställningsprocesser kan reproducera en beständig ojämlikhet bör vi också fråga oss hur det 

är möjligt för en rekryterare att urskilja de olika kategorierna. Kan det vara så att personer 

med utländsk bakgrund har färre meriter än sina svenska medsökande? Eftersom Berggren & 

Omarsson (2001:3) snarare pekar på motsatsen, åtminstone vad gäller utomeuropeiskt födda 

akademiker, borde underkvalificering snarare vara ett problem som missgynnar personer med 

svensk bakgrund.  

Då arbetsansökningar är likvärdiga och opersonliga sånär som på den sökandes personliga 

identitet är svaret, också med utgångspunkt i tidigare forskning, att personer med utländsk 

bakgrund sorteras bort genom det som skvallrar om att de har en utländsk bakgrund, vilket i 

regel är namnet. Om namnet signalerar vissa egenskaper hos individen som bygger på 

allmänna föreställningar om vad som uppfattas vara dennes grupp kan vi tala om det som en 

”symbol” (Goffman, 1972:51f). Enligt arbetsförmedlare i Knocke & Hertzbergs (2000:112ff) 

kvalitativa studie upplevdes namnet som det främsta hindret för att bli kallad till 

anställningsintervjuer. Det framkom bland annat att ett namn som kunde härledas till 
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Latinamerika eller något arabiskt land fungerade stigmatiserande medan exempelvis ett tyskt 

namn inte alls hade samma effekt (ibid.).  

Den här typen av bortsortering kan vara svår att påvisa med hjälp av kvantitativa metoder, 

såsom analys av registerdata (Nekby, 2006). En relativt ny metod för att undersöka 

förekomsten av diskriminering är kvantitativa fältexperiment, till exempel så kallade 

”correspondence tests”, som innebär att fiktiva jobbansökningar med svenskt respektive 

utländskt klingande namn skickas ut. Några som har genomfört den här typen av tester i 

Sverige är Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth (2007), Moa Bursell (2008) och Ali Ahmed 

(2005).  

För att testa i vilken utsträckning diskriminering förekommer i det första steget av 

ansökningsprocessen skickade Bursell (2008) ut fiktiva jobbansökningar i par med den ena 

ansökan försedd med svenskt namn och den andra med utländskt namn (arabiskt eller icke-

muslimskt afrikanskt). Personerna uppgavs ha likvärdig utbildning, vara lika gamla, ha lika 

lång arbetslivserfarenhet och ansökningarna hade likartad språklig utformning. Carlsson och 

Rooth (2007:55ff) genomförde sin undersökning på ungefär samma sätt med tre muslimskt 

klingande namn. Arbete söktes i både låg- och högkvalificerade yrken och i yrken med 

relativt få respektive många invandrade anställda. Carlsson och Rooths (2007:66) visar att de 

ansökningar som var försedda med ett svenskklingande namn ledde till kallelse till intervju 

med femtio procents högre sannolikhet än de som var försedda med ett arabiskt klingande 

namn. Sökande med typiskt svenska namn hade lättare att bli kallade till intervju på företag 

med hög andel utrikes födda och i mindre kvalificerade yrken. Sökande med typiskt arabiska 

namn blev kallade i lägre utsträckning om den rekryteringsansvarige var en man och om 

företaget som ansökan skickats till hade färre än tjugo anställda (ibid.). Även låg 

personalomsättning visade sig här vara en nackdel. För att en sökande med arabiskt klingande 

namn skulle bli kallad till intervju krävdes det femton inskickade ansökningar medan det 

räckte med tio för en person med ett svenskklingande namn. I ovan nämnda studie av Bursell 

(2008), som visar statistiskt säkerställd diskriminering i fjorton av femton vanligt 

förekommande yrken, var de uppmätta skillnaderna i förutsättningar mellan personer med 

svenskt respektive utländskt namn ännu större än i Carlsson och Rooths: för att en person med 

ett utländskt namn ska bli kallad till intervju måste denne söka arton till tjugoen arbeten 

medan det räcker med tio för en person med ett svenskt namn. Både Carlsson och Rooth 

(2007) och Bursell (2008) kom fram till att diskrimineringen är större i mindre kvalificerade 

yrken.  
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Sammanfattning 

Ovan nämnda studier visar att det förekommer särbehandling på arbetsmarknaden, som 

baseras på den sökandes namn. En person med ett typiskt svenskt namn har större chans än en 

person med ett typiskt utländskt namn att bli kallad till intervju. Det har också betydelse från 

vilken del av världen den arbetssökande kommer. Personer med typiskt europeiska namn 

anses oftast stå kulturellt närmare det svenska samhället medan namn från mer avlägsna delar 

av världen signalerar ett större upplevt kulturellt avstånd och därmed en social gränsdragning, 

vilket i sin tur verkar exkluderande för den som söker arbete.  

 

 

Syfte 

Den befintliga forskningen om personer med utländsk bakgrund och högre utbildning har i 

hög grad handlat om personer som genomfört en utbildning i sitt ursprungsland. Det har 

forskats om svårigheter bland invandrare att få samma typer av arbete som svenskar, men 

förhållandevis lite om personer med utländsk bakgrund som har genomfört sin utbildning i 

Sverige. Vi studerar detta fenomen i en lokal kontext, nämligen före detta studenter vid Växjö 

universitet. Syftet är att undersöka vägen för studenter med utländsk bakgrund genom 

utbildningen, första mötet med arbetsmarknaden samt början på en karriär.  

 

 

Studietiden 

Gymnasieelever som är utrikes födda, särskilt kvinnor, ser det i högre utsträckning som 

självklart att studera vidare minst tre år på högskola direkt efter studenten (Lundqvist, 

2005:33f). Valet att utbilda sig kan till exempel ha att göra med normer, både klass- och 

kulturbetingade, från hemlandet. Det kan också vara så att utbildningen ses som en 
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nödvändighet för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden18. Här beskriver vi vilka 

förutsättningar utbildningen har försett våra intervjupersoner med inför arbetslivet 

 

Studieresultat 

Våra intervjupersoner anger att det har gått bra för dem under studierna vid universitetet. De 

tycker att studierna var krävande, men har trots detta uppnått goda studieresultat, som i flera 

fall varit över den egna förväntan. Överlag har ambitionsnivån varit hög hos de intervjuade, i 

vissa fall högre än hos deras kurskamrater. En av dem är Angela som säger att:  

… det har nog gått bättre än för andra, svenskar. De säger ”Hur kan du så? Varför 
det? Varför får du VG och jag bara G?” (skratt) (…) Jag är en plugghäst (skratt). Jag 
är alltför rädd för att kuggas. Då sitter jag hellre tre dagar inlåst någonstans för att 
verkligen vara säker på att jag klarar det.  

Nikola berättar att han var omotiverad då han påbörjade sina universitetsstudier och tvivlade 

på att han skulle klara av dem. Trots detta tvivel och bristen på motivation tycker han att 

studierna gick över förväntan. Detsamma gäller för Farzam och Bernard. Farzam läste dubbel 

heltid under ett år, då han studerade ekonomi och juridik. Bernard trodde att studierna skulle 

bli tuffa när han inledde dem, men märkte efter ett tag att det gick ganska bra och att det var 

möjligt att ”pressa in flera kurser samtidigt”. Han tror att han hade kunnat ha två kompletta 

utbildningar om han känt till studietakten i förväg. 

Elena talar om självdisciplin som den viktigaste strategin för att klara av studierna. Hon 

berättar att hon alltid har varit mycket disciplinerad. Hon gick upp tidigt på morgonen för att 

plugga och beskriver sig som den som inte var ute och festade så mycket under studietiden. 

Att inte bo på campus tror hon underlättade studierna. Hon såg det också som viktigare att bo 

inne i Växjö för att kunna skapa ett bredare kontaktnät och för att kunna lägga mer energi på 

studierna. Även Peri beskriver självdisciplin som en förutsättning för att lyckas. Liksom 

Farzam läste hon dubbel heltid under en period. I enkätsvaret från utbildningstiden 

uppskattade hon en tidsåtgång för studierna på 58 timmar i veckan inklusive 

undervisningstiden.  

                                                 

18 Jfr Andergren (2008)  
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Inställningen till uteliv i kombination med studier är delad bland de intervjuade. Farzam och 

Eva gillade att vara ute och de såg inte detta som något hinder för studierna medan de övriga 

till viss del avstod från utelivet av olika anledningar. Angela pendlade till Växjö och hade 

därför inte möjlighet att delta i studentlivet, men hon tyckte att det var synd att hon missade 

den sociala samvaron. Ibrahim var äldre än sina kurskamrater och deltog inte i studentlivet, 

eftersom han både förvärvsarbetade och hade familj. Att delta i studentlivet kan ses som ett 

hinder för goda studieresultat, men det kan även leda till utökade nätverk bestående av andra 

studenter, vilka kan komma till nytta under arbetslivet. 

 

Arbete under studietiden 

En annan metod för att utöka sitt kontaktnät är att arbeta extra under studietiden. Nästan alla 

våra intervjupersoner har i någon form arbetat under sina studier. Motiven bakom de 

intervjuades beslut att arbeta extra varierar. Angela var under de första åren av studietiden inte 

berättigad studiemedel då hon ännu inte hade fått permanent uppehållstillstånd. Ibrahim 

arbetade vid sidan av studierna för att försörja familjen, då hans fru var långtidsarbetslös. 

Andra gjorde det för att dryga ut studiemedlet. Vanligtvis har de intervjuade arbetat i 

lågkvalificerade yrken såsom hemtjänst, städare och personlig assistent. Ett par av dem som 

arbetat avviker från det gängse mönstret. En är Ibrahim, som fortsatte sin redan påbörjade 

karriär. En annan är Farzam som arbetade i sina föräldrars företag och hade en inkomst långt 

över den vanliga studiemedelsnivån.  

Vårt datamaterial visar att studerande med utländsk bakgrund i högre utsträckning arbetat 

extra under studietiden än de med svensk bakgrund. Möjligtvis är det så att studenterna eller 

deras föräldrar avviker från den gängse uppfattningen om när det är dags att börja arbeta19. 

Extrajobb kan också vara ett sätt att öka chanserna till etablering på arbetsmarknaden efter 

studierna. Ett exempel är Elena som hade tre extrajobb samtidigt. Anledningen var, enligt 

henne, inte att hon behövde pengarna utan att hon ville ha en säker inkomst ifall hon inte 

skulle få något arbete direkt efter utbildningens slut. När Elena tagit examen lyckades hon inte 

få något arbete med anknytning till sin utbildning. För att utöka sitt kontaktnät och få 

                                                 

19 Se exempelvis Trondman & Bunar (2001) om Den förlängda ungdomstiden 
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arbetserfarenheter praktiserade hon på en arbetsplats med anknytning till den genomförda 

utbildningen. Under denna praktikperiod ställde hon upp gratis och arbetade samtidigt heltid 

på sitt tidigare extrajobb. Även Semra arbetade parallellt med studierna med bibehållen 

studietakt. Till skillnad från Elena hade hon redan påbörjat sin karriär före examen. Ett par år 

senare, samtidigt som hon arbetade heltid på sin befintliga arbetsplats, läste hon ett 

magisterprogram på halvfart vid universitetet.  

 

Särbehandling under studietiden 

Något som framkom under intervjuerna var att studenter upplevt sig ha blivit illa behandlade 

under studietiden på grund av sin utländska bakgrund. Ett par av de kvinnliga studenterna fick 

tillbaka skriftliga uppgifter med hänvisning till att det fanns brister i språket. Peri, som är 

uppvuxen i Sverige, berättar om en handledare:  

Han bara sågade allt jag skrev, när jag först började med min uppsats, och han fick 
mig att tvivla på mig själv. Han bara ”Ja men…”, han ville ju antyda att eftersom jag 
inte var av svenskt ursprung så kunde jag inte skriva lika bra. Och det var han inte 
sen med att säga heller. Han bara ”Jo, men du vet, du är ju inte svensk…”. 

Semra har liknande erfarenheter och har fått göra om hela uppgifter på grund av brister i 

språket. Elena berättar att hon också upplevt särbehandling på universitetet, dock inte negativ 

sådan. En av föreläsarna hade ett stort intresse för hennes hemland och koncentrerade därför 

stora delar av sina föreläsningar till diskussioner om landet. Hon tror även att hon fick mer 

handledningstid än kurskamraterna tack vare sitt ursprung. Ibrahim berättar att universitetet 

var ”den bästa platsen” och att där aldrig förekom någon form av särbehandling. Nikola har 

en liknande uppfattning, men berättar att det förekom på uteställena på campusområdet där 

han och hans vänner blev utsatta för rasistiska kommentarer. Han menar att incidenterna där 

var mer regel än undantag. Han upplevde aldrig något liknande på universitetet, utan säger att 

det kom fram på krogen då alkohol fanns med i bilden. Vad vi kan se har det att göra med 

vilka förutsättningar som finns för att diskriminera. Studenter kan behandla varandra illa men 

är relativt jämlika på universitetet. Utanför, till exempel på Campus uteställen, gäller andra 

spelregler. Innanför universitetets väggar är det föreläsare och handledare som befinner sig i 

en maktposition i relation till studenterna. I och med den ojämlika situationen kan det också 

finnas förutsättningar för att den som utsätts för negativ särbehandling tiger om det.  
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Yrkesmål efter utbildningen 

Hur våra studenters mål såg ut när de var klara med sina utbildningar varierar. Angela hade 

relativt blygsamma yrkesmål och verkar ha känt en stor respekt för sitt yrkesområde. Hon har 

studerat till ekonomicontroller och berättar att hon gärna vill arbeta med ekonomi, men att 

hon fått börja som assistent. Hon berättar att det är där man får börja eftersom det är ”rätt så 

avancerade grejer”. Hon tror dock att arbetet som assistent är ett steg i rätt riktning mot 

arbetet som controller. Bernard kände sig splittrad efter att han avslutat sina studier. Han hade 

inga speciella mål förutom att söka arbete utifrån sina intressen. Elena och Semra hade, till 

skillnad från Bernard, precisa mål. Elenas målsättning var att arbeta på en statlig myndighet. 

Ifall hon inte lyckades nå sitt mål inom ett år hade hon bestämt sig för att fortsätta med 

forskarstudier inom huvudämnet. Semras mål var att bli enhetschef inom äldreomsorgen. Hon 

berättar att hon ända sedan barndomen har velat bli något slags chef eller läkare. Eftersom 

hon inte utbildade sig till läkare kom enhetschef istället att bli yrkesmålet. En som har 

förändrat sina mål drastiskt är Farzam. Han läste statsvetenskap och tänkte sig ett relevant 

arbete inom Europa, men mot slutet av studierna kände han att utbildningen inte räckte för att 

få den typ av arbete som han förväntat sig. Efter att ha kommit till denna insikt kom han 

istället att satsa på en karriär som fastighetsmäklare. 

 

Sammanfattning 

Intervjupersonerna har i varierande grad upplevt studierna som tuffa överlag, men de har tagit 

sig igenom en universitetsutbildning med goda resultat. Då det varit möjligt har de hållit en 

högre studietakt eller säger sig ha uppnått högre betygsresultat än sina studiekamrater. Att 

hålla en hög studietakt kan vara en metod för att passa in, trots att man är annorlunda. De har 

också arbetat parallellt med studierna. Några av våra intervjupersoner har valt att avstå från 

studentlivet, bland annat för att kunna satsa mer på studierna. Detta kan ha lett till förbättrade 

studieresultat, men även ett mindre omfattande nätverk bestående av andra studenter. 

Särbehandling har förekommit under studietiden, men i regel utanför universitetet. Efter 

studierna har de intervjuades mål varierat, från precisa mål som funnits under en lång tid, till 

mål som baseras på intresse eller har uppkommit på grund av att de tidigare planerna inte 

längre setts som realistiska.  

 26



När våra intervjupersoner har avslutat sina studier för att möta arbetsmarknaden har de haft 

med sig följande: En högre utbildning och goda betyg, ett visst kontaktnät vad gäller 

relationer med andra studenter och viss arbetslivserfarenhet med medföljande kontaktnät (i 

vissa fall ett brett nätverk, men inte alltid så starkt). De är också till viss del medvetna om det 

motstånd som kan komma att möta dem i form av särbehandling. 

 

 

Inträde och etablering på arbetsmarknaden 

 

Att söka arbete 

Detta avsnitt behandlar arbetssökningsprocessen och de intervjuades första arbete efter 

studierna. Utländsk bakgrund nämns av våra intervjupersoner som en möjlig förklaring till att 

de har sorterats bort i anställningsprocessen. Ingen av dem säger sig ha blivit diskriminerad på 

ett uppenbart sätt på grund av sin etniska bakgrund, utan i regel talar de om den som en del av 

förklaringen till att inte ha fått ett arbete. En anledning till att de inte nämner regelrätt 

diskriminering kan vara att i de fall där den kan ha förekommit har man ofta inte ens blivit 

kallad till intervju20. Vårt övergripande intryck är att de intervjuade ofta har en annan 

förklaring än utländsk bakgrund till varför de funnit arbete eller inte.  

Elena upplever sig ha blivit bra bemött vid arbetsintervjuer, men säger att hon har blivit kallad 

till färre intervjuer än vad hon förväntade sig, med tanke på sina kvalifikationer. Vissa 

arbeten, där hon inte blev kallad till intervju, var hon överkvalificerad för. Hon sökte inte 

kontakt med dessa arbetsgivare för att ta reda varför hon inte blivit kallad, utan lade det på 

hyllan då hon till slut fick en anställning:  

Jag hade väl tänkt att får jag inte ett jobb inom ett år där så skulle jag anstränga mig 
mer kanske. Sen fick jag ju det här, så då var jag nöjd.   

                                                 

20 Se till exempel ILO, 2006:37ff 
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Elenas svar kan ses som oväntat och motsägelsefullt. Å ena sidan tror hon sig ha blivit 

förbigången på ett uppenbart sätt. Å andra sidan har hon inte reagerat mot arbetsgivarna. Hon 

konstaterar att hon eventuellt blivit bortsorterad på grund av sin härkomst och låter det stanna 

vid detta, utan att beskriva sig som förfördelad. Istället antyder hennes ord, utifrån vår 

tolkning, att framgång på arbetsmarknaden beror på hennes egna ansträngningar, samtidigt 

som tankar om eventuell upprättelse är helt frånvarande. Kanske är hon i en sådan position att 

hon bara kan förlora på att kräva svar, varför det inte vore lönt.  

Peri sökte flera kvalificerade arbeten i Sverige som hon inte fick, vilket till stor del ledde till 

att hon sökte sig utomlands. Hon beskriver det som en tuff tid med ilska och depression. 

Framförallt säger hon sig inte förstå varför hon inte lyckades få ett arbete:   

Jag söker hur många jobb som helst (…) Och det var så mycket administrativt och i 
politiska organisationer och så men det gick liksom inte hela vägen någon gång. Det 
var någon gång jag gick på intervju och så gick jag vidare men det gick inte hela 
vägen, tyvärr. 

Då hon själv resonerar kring varför hon inte lyckades få ett arbete i Sverige är hennes 

utländska bakgrund en av flera tänkbara förklaringar. Hon menar att det som talade emot 

henne var den utländska härkomsten. Samtidigt talar hon om att det kan ha varit ödet och att 

”det kanske var menat så”.  

Bernard ger exempel på hur högskolestudierna kan fungera som alternativ till arbetslöshet. 

Han sökte arbete parallellt med studierna och hade för avsikt att så fort som möjligt finna ett 

kvalificerat arbete. Då han inte lyckades med detta fortsatte han att plugga och skaffade sig en 

kandidatexamen i ekonomi. Samtidigt arbetade han inom hemtjänsten och som städare. Han 

säger att han under tiden sökte många kvalificerade arbeten, men sällan blev kallad till 

intervju:  

Jag blev professionell CV-skrivare. Nej, men det var många intervjuer. Det var väl 
det som var motgångar i sig. Att få komma ut på intervjuer. Först och främst var det 
många ansökningar, en del intervjuer och sen jobbet som sagt. Det var väldigt 
psykiskt påfrestande. 
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Att inte få arbete behöver inte enbart handla om sortering från arbetsgivarens sida. Det kan 

också vara så att den arbetssökande själv väljer att söka vissa arbeten och utesluta andra21. 

Kanske kommer man inte på tanken att söka eller så tycker man att det inte är lönt. Måhända 

är Angela det tydligaste exemplet på detta, då hon sökt arbete på en lägre nivå än vad 

utbildningen kvalificerade henne för.  

Eva fann ett relevant arbete som kvalitetskoordinator inom ett halvår. Hon förefaller samtidigt 

ha haft en lägre ambitionsnivå när det gällde att söka jobb. Efter utbildningens slut i juni 

månad reste hon bort över sommaren och började söka arbete i augusti. Hon påbörjade sin 

anställning i november, på ett arbete som motsvarade utbildningens inriktning. Eva upplevde 

det som att arbetssökandet tog mycket lång tid. Hon var inskriven på Arbetsförmedlingen när 

ett bemanningsföretag sökte upp henne. Hon tackade ja, men det dröjde sex-sju veckor från 

intervju tills hon fick besked. Uppdragsgivarna var inte säkra på om de ville genomföra det 

projekt som hon skulle anställas för. Arbetet var relevant för den utbildning hon har, men 

framstår som lågprioriterat och osäkert, åtminstone till en början.  

 

Att passera 

De intervjuade nämner att ett ”annorlunda” namn på olika sätt kan vara problematiskt. Det 

kan handla om att man tror sig ha blivit bortsorterad vid en anställningsprocess, men också 

utgöra ett litet men återkommande hinder i vardagen. Det förstnämnda har tidigare påvisats i 

fältexperiment (Bursell, 2008, Carlsson & Rooth, 2007). Det blir relevant att diskutera 

namnets betydelse vid arbetssökandet då forskning visat att upp till 90 procent av 

diskrimineringen i anställningsprocessen sker vid kallelse till anställningsintervju (Riach & 

Rich, 2002:494).  

Båda Peri och Elena misstänker att de blivit kallade till färre intervjuer på grund av sina 

utländska namn, men säger att de inte kan veta säkert. Angela berättar att hon har haft för 

vana att ringa upp arbetsgivaren efter att hon ansökt om ett arbete. Hon talar i stort sett utan 

brytning och tror att de flesta människor nog inte vet att hon inte är född i Sverige. Hon tycker 

                                                 

21 Se till exempel Ahmed (2005:9ff) om att förväntad diskriminering kan få samma resultat som faktisk 

diskriminering 
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att det är bättre att ta kontakt per telefon, ”så att de hör att man kan språket”. Å ena sidan 

säger hon att hennes utländska bakgrund inte har påverkat karriären. Å andra sidan ringer hon 

upp arbetsgivare eftersom hon räknar med att de har förväntningar på att hon inte kan språket. 

Eftersom hon talar svenska som en svenskfödd skulle det knappast finnas någon anledning att 

ringa, om det inte vore för efternamnet. Vi tolkar detta som en strategi att kringgå det 

potentiella stigma22 som ett annorlunda namn utmärker och på så sätt förekomma eventuell 

bortsortering.  

Hos andra kan namnet vara en källa till missförstånd. I de fall där den intervjuade har ett mer 

svåruttalat eller främmande namn kan han eller hon få förklara och bokstavera namnet gång 

på gång. Det går att se det här som ett obetydligt vardagsproblem, men det är samtidigt ett 

återkommande sådant, som kan göra den utländska härkomsten till en central del av varje nytt 

möte. Två vägar att komma runt detta problem är att ta ett svenskt namn eller att använda ett 

försvenskat smeknamn. De smeknamn vi stött på har varit förenklingar, som exempelvis Ante 

istället för Antonios. En av våra intervjupersoner berättar att han använder ett smeknamn i alla 

yrkessituationer förutom de rent juridiska:  

Jag har ju sagt vad jag heter egentligen men det är ju ingen som kommer ihåg det 
(skratt) 

Även bland dem vi ringde upp, men som tackade nej till att bli intervjuade, fanns de som 

svarade med försvenskade smeknamn. Enligt Goffman (1972:52) kan missgynnade personer 

lägga sig till med attribut som är tänkta att avidentifiera deras grupptillhörighet, så kallade 

desidentifikatorer. I vår tolkning kan ett namnbyte eller användandet av smeknamn vara 

ytterligare ett sätt att förekomma diskriminering i första steget av rekryteringsfasen.  

 

Tillgång till rätt kontakter och nätverk 

Högre utbildning omgärdas av en uppfattning om att alla kan lyckas Martinsson (2006:154f). 

Eftersom vissa gör en klassresa så blir detta den förhärskande bilden. Den jämlikhet som 

konstruerats inom universitets väggar tenderar på så vis att osynliggöra strukturell 

                                                 

22 Jfr Goffman (1972) 
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diskriminering (ibid.). Det förefaller som att alla har lika stor chans att få arbete, men många 

möts av en annan verklighet efter studierna. Många gånger spelar utbildningens inriktning 

mindre roll än det kulturella och sociala kapital23 man har med sig från början (Lund, 2009), 

ibland i kombination med att ha en högre utbildning överhuvudtaget. Bland våra 

intervjupersoner finns de som direkt eller indirekt fått arbeten genom vänner, familj eller 

bekantskaper och de som sökt arbete utan någon form av personlig anknytning.  

Farzam har en statsvetenskaplig utbildning. Han hade som mål att arbeta med något med 

anknytning till utbildningen ute i Europa, men han trodde att den inte skulle räcka till. Han 

sökte arbete i Sverige och blev erbjuden anställning på en statlig myndighet. Han kände dock 

att det inte passade honom och tackade nej. Istället började han arbeta i sin brors företag. 

Arbetet där innebar högre lön och förmodligen en större frihet.  

Elena hade inga kontakter på arbetsplatsen. Föräldrarnas nätverk fanns inom en annan bransch 

och gav inte tillgång till några relevanta kontakter. Istället lade hon in ett gott ord för sig själv. 

Då hon intervjuade en högt uppsatt chef, som en del av sin praktik, passade hon på att nämna 

att hon hade sökt en tjänst. Huruvida det spelade roll för att hon senare fick arbetet är okänt, 

men själva kontakten kan måhända ses som ett resultat av att hon kompenserat för bristen på 

rätt kontaktnät.  

I flera fall handlar det dock om något så enkelt som att man har vänner som redan har arbeten. 

Dessa kan förmedla kontakt och förhoppningsvis ”lägga in ett gott ord”. Angela sökte ett 

sommarvikariat på rekommendation av en före detta studiekamrat. Bernard blev 

rekommenderad till sitt arbete av en vän som han skrev magisteruppsats tillsammans med. 

Dessa två intervjupersoner hade gemensamt att de båda verkar ha haft förhållandevis få 

kontakter på studieorten. Nikola och Peri sökte sig till och fick anställning på arbetsplatser där 

vänner till dem redan arbetade.  

Våra intervjupersoners berättelser ger stöd åt Tovatts (2008) slutsats att typen av nätverk är 

viktigare än dess storlek för att få tillträde till olika delar av arbetsmarknaden. Närmare 

                                                 

23 Kapital är här en metafor för en typ av resurs som kan omsättas i en annan. Liksom Karl Marx beskriver 

ekonomiskt kapital som sparat arbete kan andra kapitalformer ses som en form av sparad grupptillhörighet. För 

ytterligare diskussion om Bourdieus kapitalbegrepp, se Broady (1991) 
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bestämt handlar det om hur resursstarkt nätverket är. I det avseendet kan utländsk bakgrund, 

såväl som klass och genus, på olika sätt sägas vara avgörande, på så vis att dessa faktorer 

påverkar vem som ingår i ens nätverk. Vad gäller våra intervjupersoner skiljer de sig till viss 

del åt sinsemellan. Vissa har anpassat sig till sina nätverk medan andra medvetet sökt sig till 

nya sociala sammanhang.  

 

Sammanfattning 

Många av våra intervjupersoner har blivit bortsorterade i anställningsprocesser, men de är 

osäkra på anledningarna. De själva använder sig av andra förklaringar än den utländska 

bakgrunden då de resonerar kring varför de inte funnit arbete. Det kan till exempel handla om 

att man talar om ödet eller att man inte ansträngt sig tillräckligt. 

En orsak till bortsortering under anställningsprocessen kan vara namnet, som kan fungera som 

en symbol för den utländska bakgrunden. Strategier för att komma runt de hinder som finns i 

processen och det stigma som namnet kan utgöra är att visa på sina språkkunskaper genom 

direktkontakt med arbetsgivaren, använda sig av försvenskade smeknamn eller att ”hoppa 

över” steget att bli kallad till intervju genom anställning via informella kontakter eller olika 

typer av nätverk. För vissa har kontaktnäten gett möjlighet till arbete då inget annat funnits. 

En annan typ av förmedlad kontakt kan vara praktik, vilket vi diskuterar i nästa avsnitt.  

 

Att ta plats eller att inordnas på arbetsplatsen 

Det här avsnittet berör vad vi kallar etableringen, det vill säga vad som sker när 

huvudsysselsättningen övergår från studier till förvärvsarbete, eller vägen från första 

kontakten med en arbetsgivare till en fast anställning. Vi tar även upp faktorer som varit 

viktiga under denna process. 

Praktik är ett sätt att ta sig in på en arbetsplats där man normalt sett inte hade kommit in. En 

relation skapas mellan praktikanten och arbetsgivaren, vilket är ett sätt att träda över gränsen 
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från en socialt missgynnad grupp till en mer resursstark24. Bland våra intervjupersoner fanns 

de som blev anställda genom sina praktikterminer eller examensarbeten. I dessa fall föregicks 

anställningarna inte av ett aktivt arbetssökande och en etablering eller inskolning kan sägas ha 

påbörjats redan under utbildningstiden. Att söka arbete och att göra praktik är 

begreppsmässigt två olika sätt att skaffa sig tillträde till arbetsplatsen. Praktik under 

utbildningen anordnas med lärosätets goda namn och till en väsentligt lägre kostnad för 

arbetsgivaren än vid en anställning, varför vi skiljer på diskussioner om arbetssökande och 

praktik.  

Ett inslag var att man anställdes för att fortsätta med arbete som påbörjats under 

praktikterminen. Eva och Nikola fick arbete direkt efter examen, på den arbetsplats där de 

hade gjort sin respektive praktiktermin. Elena och Peri ordnade på egen hand praktik efter 

avslutad utbildning. Elena menar, att praktiken till slut ledde till en anställning som trainee i 

offentlig sektor. Efter ett och ett halvt år fick hon tillsvidareanställning på samma arbetsplats. 

Möjligheterna till praktik och praktisk erfarenhet verkar ha sett olika ut bland 

intervjupersonerna. Peri menar, att förutsättningarna skilde sig mycket beroende på vilken 

inriktning man valde inom utbildningsprogrammet. Hon betonar lärarnas betydelse och menar 

att den som var ansvarig för hennes inriktning erbjöd färre möjligheter än dennes kollegor. 

Det handlade dels om brist på kontakter för att kunna förmedla praktikplatser, dels om att 

läraren hade andra arbetsuppgifter och därför sällan var närvarande på universitetet. Farzam 

tycker att hans utbildning vid Växjö universitet till stor del var överdrivet teoretisk och att det 

ofta kändes som ett slöseri med tid. Han hade velat ha en mer praktisk inriktning på studierna 

och menar att han tog upp detta med lärarna men att de inte lyssnade till hans budskap. En 

förklaring till Farzams inställning kan vara hans företagarbakgrund och att han redan hade 

arbetslivserfarenhet från tiden före och under studierna.  

För Nikola var praktiken en avgörande del av utbildningen. Här ser vi exempel både på hur 

tidigare socialt och kulturellt kapital i kombination med möjligheten att få visa upp sig kan 

leda till ett för utbildningen relevant arbete:   

Jag har jobbat, jag har varit med på olika ungdomsprojekt som (…) anordnat och så 
här internationella projekt… och så kontaktade jag henne och frågade ifall det fanns 

                                                 

24 Jfr Olin Wright (2000:79ff) 
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någon praktikplats jag kunde vara på och prova hennes jobb för jag tyckte det lät 
intressant och hon jobbade väldigt mycket internationellt. Och det fick jag, så fick 
jag väldigt mycket ansvar under den terminen och satte mig in i och sysselsatte mig 
själv så att säga, drog igång mycket eget under tiden. Då kände de väl att det var den 
resursen, den ville de ha. Så jag fick ju först projektanställning på halvtid om jag 
inte minns fel, men sen blev det ganska så direkt heltidsjobb och den tjejen som jag 
hade haft som handledare tidigare, hon slutade och då fick jag ta över hennes tjänst. 
Så jag vikarierade då för henne. 

Peri kom till Bryssel genom sitt intresse för internationella relationer. Hon skrev om ämnet 

under studietiden och fick under sin praktiktid på EU-parlamentet i uppgift att skriva om 

medborgerliga rättigheter i sitt ursprungsland. Efter praktiken och ett annat EU-relaterat 

arbete kom hon tillbaka till Sverige och började söka arbete. Då hon inte fann något 

sysselsatte hon sig genom att hjälpa sin mamma att starta ett mindre företag. Hon ville dock 

ha ett arbete som stämde överens med utbildningen och kunde leda till mer kvalificerade 

arbetsuppgifter. Efter en period av arbetssökande återvände hon till Bryssel och började arbeta 

som rådgivare på ett större finanscentrum. För att lära sig arbetet som ekonomisk rådgivare 

fick hon inleda sin anställning med en internutbildning. Efter att ha bytt bransch och 

genomfört fyra månaders internutbildning hade Peri fast anställning. Internutbildningen 

beskriver hon som en rejäl prövning, men till skillnad från hennes två föregående 

praktikperioder var det här en avlönad prövoperiod, som dessutom ledde till anställning.  

Eva anställdes för att fortsätta med arbetsuppgifter som hon hade påbörjat under sin praktik på 

det aktuella företaget:  

De hade en kvalitetsstandard eller ett kvalitetssystem som inte alls fungerade. Alltså 
det var ingen som brydde sig om det eller tog hand om det eller underhöll det, så de 
behövde någon som skulle fixa till det, uppdatera det och få det att fungera. Det var 
så jag kom in. Så att kvalifikationerna är på grund av mitt examensarbete, kan man 
säga.  

Hennes berättelse utgör ett av flera exempel på anställningar eller arbetsuppgifter med låg 

prioritet hos arbetsgivaren. Arbetet var dock relevant och kvalificerat. Anställningen 

möjliggjorde att föregångaren på arbetet kunde avlastas från arbetsuppgifter som denne ville 

slippa:  

Han som arbetade med det hade dubbla funktioner. Och de… och han tyckte ju inte 
att detta var så roligt. I och med att han hade dubbla funktioner fick han väldigt 
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mycket att göra och då var han tvungen att prioritera. Och då hamnar… tyvärr 
hamnar ju oftast detta, kvalitetsarbetet lite lägre ner för det tycker man, det funkar. 

Angela fick ett ekonomiarbete genom att arbetsgivaren hade behov av extra personal. 

Anställningsprocessen var snabbt avklarad:  

Det var ingenting, det kollades inga referenser eller betyg. Jag hade med mig allting, 
och han bara ”Jaha, vad ska jag med det till?”.  

Anställningen började som ett sommarvikariat som sedan gav förlängning:  

Jo, jag blev ju inte klar med det jag skulle göra, så de sa ”Vi kan ju se om du kan få 
året ut då” och det fick jag och sen bara ”du kan faktiskt få fast”. Jag vet inte heller. 
Nu anställer de ju inga längre, så jag vet inte vad jag hade för tur där. 

Angela beskriver arbetet som omfattande, enformigt och underkvalificerat. Samtidigt var hon 

den enda på arbetsplatsen som kunde utföra arbetsuppgifterna. Trots chefens försäkranden om 

nya arbetsuppgifter skedde ingen förändring. Hon säger inte explicit att arbetet var tråkigt 

utan att det trots allt var roligt. Hon tyckte att det var roligt eftersom klienterna fick bättre 

service än vad de annars hade fått25. Arbetskamraterna och det sociala livet på arbetsplatsen 

framställs också som något positivt. Hon säger att hon välkomnats som alla andra och att de 

var glada att få hjälp. Hon beskriver sig aldrig som bättre eller mer kompetent, utan i bästa fall 

likvärdig. 

Mot bakgrund av arbetsuppgifterna tolkar vi hennes förklaring som ett sätt att ursäkta i övrigt 

otillfredsställande arbetsvillkor. Angela kan sägas göra ett rollövertagande26 med både 

kollegor och klienter för att beskriva positiva aspekter av arbetet. Istället för att beskriva sina 

egna känslor inför arbetsuppgifterna talar hon om det sociala sammanhanget och vad hennes 

arbete innebar för andra. Ett sätt att tolka det här är att titta på vilka val som eventuellt kan ha 

stått till buds: Angela var nyligen färdigutbildad och hade sin bekantskapskrets på hemorten. 

                                                 

25 Se citat under rubriken ”Nischade” arbeten med koppling till den etniska bakgrunden, s 41 

26 Jfr Mead (1976) 
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Föräldrarna bodde kvar i Tyskland och familjen utgjorde därmed ingen direkt användbar 

resurs i arbetssökandet27. För Angela torde det ha framstått som det bästa valet att stanna.  

Angela säger att hon medvetet sökt sig till stora företag:  

Ja, för där kan man ju avancera mer, det är ju jättestort. När man kan en sak kanske 
man kan testa på något nytt. Och alla de som jobbar där, där jag jobbar nu (…) de 
har ju inte pluggat heller.  

I Angelas berättelse återspeglas enligt vår tolkning både förväntningar och faktiska 

möjligheter. Implicit nämner hon utbildningen som en fördel gentemot kollegerna. Samtidigt 

tar hon upp och framhäver kollegernas och klienternas bästa, där andra intervjupersoner talat 

om personliga karriärmöjligheter och bra meritvärden. Exempelvis står hennes berättelse i 

bjärt kontrast till den vi fick av Farzam, som avböjde ett kvalificerat arbete med motiveringen 

att människorna och arbetsuppgifterna inte verkade så ”roliga”. En förklaring kan vara att 

deras tillgång till nätverk skiljer sig väldigt mycket åt. Han har växt upp i en familj som äger 

företag där han kan få arbete medan hennes föräldrar bor utomlands. 

Semra fortsatte att arbeta på den arbetsplats där hon hade vikarierat på halvtid under 

utbildningen. Öppningen till heltidsarbete kom när den dåvarande enhetschefen, som skulle 

sjukskrivas på heltid, ringde och erbjöd henne ett vikariat. Semra gick då sin näst sista termin 

på utbildningen och skrev sin C-uppsats. Enhetschefen, som erbjöd henne vikariatet, var 

hennes handledare för uppsatsen. När anställningstiden för vikariatet var slut annonserades 

tjänsten ut och gick till en annan sökande. Semra började istället arbeta som biträdande 

enhetschef i en annan del av organisationen, där en ledig tjänst fanns. Flera 

korttidsanställningar följde därefter i tre år, tills hon blev tillsvidareanställd som enhetschef. 

Hon blev aldrig kallad till arbetsintervju utan anställdes automatiskt enligt lagen om 

anställningsskydd, då hon uppfyllt kravet på att ha arbetat i sammanlagt tre år under en 

femårsperiod.  

En betydande del av arbetskraftsbehovet inom vård och omsorg täcks av vikarier under 

sommarmånaderna28. Detta innebär en öppning för såväl utbildade som outbildade 

                                                 

27 För ingående diskussion se avsnittet Tillgång till rätt kontakter och nätverk, s 30 

28 Se till exempel Växjö kommun (2009) 
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arbetssökande. Att Semra och den tidigare enhetschefen delade samma arbetsuppgifter 

innebar en chans för Semra att visa sig duglig. Att hon sedan handplockades till vikariatet av 

föregångaren före examen kan ses som ett kvitto på att hennes arbete uppskattades:  

Det blev ju så, den här kvinnan som var dels min handledare innan, dels min… eller 
henne jag jobbade för under sommaren. Det var hon som ville ha mig då. Så man 
kan säga att det var genom kontakter. Hon ville ha mig, det var därför hon ringde. 

Övergången mellan anställningarna diskuterades aldrig, varken av den överordnade chefen 

eller av henne själv. Hon ser det som att chefen förmodligen inte hade beviljat en förlängning 

om denne inte hade tyckt att hon passade för arbetet. Oberoende av chefens uppfattning 

verkar omständigheter på arbetsplatsen ha gjort henne behövd:  

(...) som det varit nu de senaste två åren har vi haft chefsrekrytering, omsättning, i 
två omgångar och det var jag som var kvar hela tiden, så samtidigt som jag hade 
ansvar för hela huset så fick jag lära två nya och det kändes väldigt jobbigt. 
Samtidigt som man fick en ny chef skulle den andra chefen sluta, och istället för att 
ta in hjälp, alltså ta in en till, så vi var två chefer istället för tre, så man har fått ta 
väldigt mycket. Nu är vi tre och det hoppas jag att vi kommer fortsätta vara ett tag 
till för det är väldigt slitsamt att ha för mycket ansvar. Det är inte samma sak som att 
vara sex eller fyra. 

Bristen på kommunikation och återkoppling från chefen, som hon inte verkar tycka är något 

konstigt, framstår som en förutsättning för hur lång tid det tagit för henne att etablera sig i 

arbetet. Hon berättar att då högre tjänster inom organisationen annonserats ut har de flera 

gånger gått till andra sökande, som varit mindre kvalificerade:   

… jag har tänkt i alla fall varför tog det så lång tid att bli enhetschef, jämfört med 
andra som liksom bara kommit och fått direkt. Alltså det har jag också funderat 
över. Sen vet jag inte om det beror på min utländska bakgrund eller vad det beror på, 
det vet jag inte, för jag har ändå (…) högst kompetens av alla mina kollegor. Så det 
vet jag inte. Kan vara det. 

 

Att arbeta där man bor eller bo där man arbetar 

Utformningen av regionens arbetsmarknad bidrar i hög utsträckning till hur universitetets 

studenter agerar efter studierna (Eriksson, 2004:115). En stor andel av dem som studerar 

ekonomi, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora kommer från andra delar 
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av landet och blir ofta inte mer än bara ”besökare”. Studenter med bakgrund i regionen, som 

läser dessa utbildningar blir i hög utsträckning ”utflyttare” (ibid.). En viktig anledning, utöver 

vilka möjligheter den regionala arbetsmarknaden erbjuder, är i vilket skede av livet 

studenterna befinner sig. Vissa av våra intervjupersoner har flyttat för att kunna få mer 

kvalificerade arbeten eller kunna gå en speciell utbildning medan andra har stannat kvar i 

regionen södra Småland. Skäl som uppges till varför de stannat kan vara att de har familj eller 

bekantskapskrets på orten. Vi kan se olika förklaringar till varför man väljer att flytta eller bo 

kvar: för det första att bostadsorten och det sociala sammanhanget är viktigare än arbetet, för 

det andra att man prioriterar ett kvalificerat arbete framför bostadsorten.  

Angela berättar att hon trivs på den nuvarande orten och inte planerar att flytta därifrån:   

Eh, det är nog bara som jag själv känner att lagom stort, lugnt, fint och man känner 
ganska många här nu. Så, ja, som sagt då är ju både fritiden och allt det sociala livet 
är ju viktigt för mig också. Att komma till en helt ny stad bara för jobbets skull och 
inte känna någon, det är inte min grej. 

Bernard tycker tvärtom. Han flyttade för att få ett kvalificerat arbete, vilket han inte kunnat 

finna på hemorten: 

Det var inga problem att besluta sig för att flytta. Och sen var det ju att jobbet 
bestämmer lite vart man ska flytta. Strunta i jobbet, stanna kvar (…) och vara 
arbetslös eller komma någon annanstans och börja jobba. Var ingenting som låste 
mig fast vid (…). 

Peri tvingades flytta utomlands för att finna arbete. Hon säger å ena sidan att hon tycker om 

att bo och arbeta i en internationell storstad, men att hon å andra sidan saknar sin familj:  

 Jag vill ju inte vara här, men jag tjänar pengar här, vad ska jag sitta hemma och 
göra? Gå på a-kassa? Det gör jag inte. (…) Jag har utbildat mig och jag vill jobba, 
jag kan inte sitta hemma och bara göra ingenting, jag skulle gå och bli galen. 

Bland de utbildningsområden som universitetet utbildar inom är närregionens arbetsmarknad 

begränsad (Eriksson, 2004:115). Exempel på sådana områden är ekonomi, teknik, 

naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Utbildningar som matchar den regionala 

arbetsmarknaden bättre är de inom vård, omsorg och utbildning. Den efterfrågan av utbildade 

som finns inom regionen kommer främst från offentlig sektor. Inom det privata näringslivet är 

efterfrågan på utbildad arbetskraft starkt begränsad. Utbildningsnivån är alltså låg inom de 

områden där stora delar av regionens arbetstillfällen finns. 
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Ett tydligt mönster bland våra intervjupersoner är att de arbetar inom större företag och 

organisationer. Två av dem arbetar i mindre verksamheter, varav den ena drivs av personen 

själv och den andra är ett familjeföretag. Ingen av dem som vi intervjuat har angett att de 

arbetar eller har arbetat på ett mindre svenskägt företag. Detta kan bero på att personer med 

utländsk bakgrund har svårare att etablera sig på små arbetsplatser. Det har visat sig att 

mindre företag med färre än tjugo anställda inte är lika benägna som större företag att anställa 

invandrare (Carlsson & Rooth, 2007:66). Kanske har det att göra med risktagande, genom att 

ett litet företag investerar en större del av det egna kapitalet i varje nyanställning och därmed 

väljer det som upplevs vara tryggt och pålitligt, i det här fallet personer med svensk 

bakgrund29.  

Semra och Elena är de som investerat mest i lokala karriärer. Båda befinner sig på högre 

positioner inom offentlig sektor, men deras karriärer har hittills varit koncentrerade till samma 

geografiska område. Tidigare anställningar och ansträngningar är investerade i deras 

nuvarande arbete. Frågan är i hur hög grad deras meriter är överförbara till en annan kontext. 

Bjurling (2004:16) talar om ett ”växlingsproblem” bland invandrade akademiker, där den 

utbildning man genomgått i hemlandet undervärderas på den svenska arbetsmarknaden. 

Utbildningen beskrivs i denna metafor som en form av kapital med låg växlingskurs (ibid.). 

Det är möjligt att samma problematik kan påverka valet att stanna eller byta arbete för 

personer med utländsk bakgrund.  

Studenter på utbildningar med inriktning mot vård, omsorg och utbildning har ofta sitt 

ursprung inom regionen och planerar i många fall att stanna kvar på sina hemorter efter 

avklarad utbildning (Eriksson, 2004:115). Två anledningar är att de redan har ett etablerat liv 

på hemorten samt att deras utbildningar på grund av arbetsmarknadens utformning kan ge 

arbete på orten. Utifrån kommande studenter som studerar inom de här områdena stannar 

också kvar i regionen i högre utsträckning än motsvarande grupp på de förstnämnda 

utbildningarna (ibid.). 

Farzam sökte sig tillbaka till Stockholm för att finna arbete efter utbildningen. Eva fick arbete 

inom universitetets upptagningsområde, men sökte sig senare till en av storstadsregionerna för 

vidareutbildning. De återvände båda till sina uppväxtorter och kan ha tillhört den grupp 

                                                 

29 Jfr Tovatt (2008) 
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studerande som Eriksson (2004:115) kallar ”besökare”, som aldrig haft för avsikt att stanna 

kvar på studieorten. Farzam trivdes på studieorten, men hade sina kontaktnät på uppväxtorten.  

De fyra, inklusive Farzam och Eva som nämns ovan, som vi förmodade skulle stå längst ifrån 

arbetsmarknaden på grund av sin härkomst befinner sig numera utanför regionen. Detsamma 

gäller för en person med ursprung i Mellanöstern som vi inte fick kontakt med. Dessa 

personer bor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Bryssel. Deras beslut att flytta från 

utbildningsortens närregion kan ha berott på arbetsmarknadens utformning30 eftersom vi kan 

förmoda att det blir svårare för personer med utländsk bakgrund att få jobb i de branscher där 

antalet arbeten är begränsade31. Det kan även vara så att personer med utomeuropeiskt 

ursprung har svårare att etablera sig på mindre orter, där kontaktnäten kan vara färre och mer 

slutna. Fler nätverk på större orter kan ge större utrymme åt avvikande individer. Det kan 

också ha att göra med det sociala livet på orten och hur pass accepterat det är att vara 

avvikande.  

 

”Nischade” arbeten med koppling till den etniska bakgrunden 

Något vi har noterat är att flera av intervjupersonerna har fått anställningar som anknyter till 

den utländska bakgrunden. Ett flertal av dem har eller har haft anställningar där deras 

utländska bakgrund kan anses vara en positiv egenskap. Denna egenskap kan för arbetsgivare 

dels ha ett meritvärde, genom att man till exempel arbetar internationellt och med kunder av 

annat ursprung, dels ett symbolvärde, på så vis att det kan finnas mål med att ha anställda med 

olika etnisk bakgrund. Den utländska bakgrunden kan ha ett reellt värde på så sätt att 

personen besitter kunskaper (till exempel att kunna ett ovanligt språk), som personer med 

svensk bakgrund i regel inte har. I intervjuer med rekryteringsansvariga fann Knocke & 

Hertzberg (2000:160) uppfattningar om att anställda med invandrarbakgrund kunde vara till 

särskild nytta för företaget, genom att ha bättre förutsättningar att handskas med människor 

från olika kulturer. Neergaard (2006:172) fann i en liknande studie att mångfald uttrycktes 

som något positivt av rekryterare i storstadskommuner. Dels fanns en uppfattning om att 

                                                 

30 Se till exempel Eriksson (2009:53) 

31 Jfr Carlsson & Rooth (2007) 
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anställda med utländsk bakgrund skulle kunna ge bättre service och fungera som förebilder 

för andra med utländsk bakgrund, dels anfördes mer diffusa argument om ”kulturell 

annorlundahet” som något positivt (ibid.).  

Dessa egenskaper, som antas vara kopplade till en specifik kultur, skapar i sin tur 

förväntningar, som kan utgöra grund för varför en person av antingen svensk eller utländsk 

härkomst blir anställd32. Har man blivit anställd på de premisserna kan det vara svårt att 

frigöra sig från dem.  

Angelas första arbete efter examen innebar handläggning av ett stort antal tyska klienter. 

Arbetet befann sig inom hennes utbildningsområde, men var underkvalificerat. 

Arbetsuppgifterna tycks ha handlat mer om hennes härkomst och språkkunskaper33 än om den 

ekonomiska utbildning hon genomgått, varför den utländska bakgrunden kan sägas ha utgjort 

ett meritvärde:  

Det kommer massvis med brev och mail med frågor på tyska. Då var det ”Ah, men 
Angela” (skratt). Då blev det min specialuppgift eftersom ingen annan kunde göra 
det, men det var ju inte så kvalificerat. Det var ju samma hela tiden. Men för mig, 
jag tyckte ändå det var kul eftersom man hjälpte så många på en gång. Och de fick 
ju ett helt annat bemötande när man kunde svara dem på tyska. Det kändes ju ändå 
bra och chefen sa att ”Vi måste se till att du får jobba med (…) vanliga svenska 
löntagare och företag”. Det blev ju aldrig så, för det var ju massvis med jobb. 

Nikola säger att det gick att använda sig av sin utländska bakgrund inom det offentliga:  

…man blev ju nästan lite som den som man frågade ifall det var någonting som 
berörde ungdomar och invandrare till exempel, bara för att man själv då var ung och 
invandrare så, då var det lite som att ja jag var kunnig inom det området. 

Ibrahim arbetar till stor del med andra invandrare, både genom sitt eget företag och som 

projektutvecklare inom en offentlig verksamhet. Han berättar om en situation där hans 

utländska bakgrund blev viktigare än vad han uppnått genom sitt arbete. Han blev ombedd att 

tillsammans med sin chef presentera vad han åstadkommit, inför en samling beslutsfattare:   

                                                 

32 Jfr Martinsson (2006:151f)  

33 Jfr Neergaard (2006:167) 
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Så sitter vi vid det runda bordet där och sen kommer man till den punkten då på 
dagordningen när ledningen där säger ”Ja, hur är det med mångfalden i ditt 
företag?”. Nu har vi kommit till den punkten: hur många invandrare, eller med 
invandrarbakgrund, har du anställt i ditt företag? Hur är det med integrationen? Då 
vänder han sig så här: ”Här har jag med mig en som är invandrare.” (…)  Jag bara 
gick ner. Jag sa ingenting. Det märkte de, det såg de.  

Han beskriver att han känt sig utnyttjad, genom att ha använts som ett medel för att uppnå 

andras målsättningar vad gäller integration och mångfald. Här kan vi tala om ett symbolvärde 

som överskuggar Ibrahims faktiska meriter. Vad han är blir viktigare än vad han gör.  

Mångfald har liksom jämställdhet fått genomslag som arbetsmarknadspolitiskt mål och 

kommit att ses som något att eftersträva. Det talas mer om mångfald än om vad den faktiskt 

innebär. Mångfalden som begrepp har öppnat nya marknader. Bland annat är det nu möjligt 

att arbeta som certifierad mångfaldscoach. Företaget Lectia, som arbetar med 

mångfaldsfrågor, använder sig av parollen ”Mångfald i organisationen – en riktigt bra affär”. 

Det finns dock en motsättning med den här uppfattningen: Med mångfald avses inte mångfald 

i allmänhet, utan snarare den olikhet som på olika sätt är lönsam (Martinsson 2006:151f).  

En uppfattning hos våra intervjuade är att internationella företag ger bättre möjligheter till 

anställning och avancemang och att utländsk bakgrund inte ses som ett hinder på samma sätt 

som i ett svenskt företag34. Bernard menar att internationella företag bättre tar tillvara 

kompetensen hos personer med utländsk bakgrund. Han säger att det inte spelar någon roll 

vem som gör jobbet, så länge det blir bra.  

Peri talar om att språkkunskaper och tillgång till kulturella koder utgör positiva egenskaper på 

hennes arbetsplats.  Hon är själv fyrspråkig och har varje dag kontakt med människor från 

olika delar av världen i sitt arbete. På företaget arbetar människor av många olika 

nationaliteter. Peri menar att det ses som en tillgång:  

En italienare är så olik en svensk, men jag kan ju hantera en svensk. Alltså, jag 
förstår ju hur de tänker, jag förstår, i och med att jag är uppvuxen där, jag har ju bott 
där – vad är det – i 20 år. Så förstår du, som en italienare skulle förstå en italienare 
lite bättre. Förstår du vad jag menar? Det är ju lite mer AAAH-AAAH, you know, 
pratar lite högt och du kan nästan se deras handrörelser och allt det där. Och likväl 

                                                 

34 Jfr Carlsson & Rooth (2007:20) 
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när jag pratar med någon från Turkiet så förstår jag också, för de kan ju också vara 
(…) lite färgglada (skratt). Att man kan hantera olika… Men de ser mer kvalitet, de 
ser vad de anställda kan ge företaget och vad det är för tillgång, faktiskt. Så det är 
jätteroligt med olika nationaliteter i företaget.  

Priset för att vara en tillgång är dock att arbeta hårt. Peri beskriver att hon kan ställa krav på 

sin arbetsgivare, men också att hon jobbar ”som en tok” och sätter arbetet framför sin egen 

fritid:  

Jag vet inte, det är väl en del av min personlighet, jag tål när det är lite stressigt och 
roligt. Jag tycker väl det är roligt, vi är olika. Vissa tål ju inte stress och vi har haft 
många som har till exempel slutat på mitt jobb, där de inte tål stressen; när de inte 
mår bra när de kommer in varje dag. Men jag å andra sidan, jag bara ”Bring it on!” 
liksom, mer! (skratt).  

Enligt vår tolkning ger Peri uttryck för är att arbetet är ”villkorat”, det vill säga att den 

anställde måste prestera. Det är inte nödvändigtvis lättare att få ett arbete om det är 

internationellt, men risken att bli bortsorterad på grund av utländsk bakgrund torde vara lägre. 

För den som verkligen har en särskild kompetens, till exempel fyrspråkighet, är det möjligt att 

internationella företag kan värdera den högre än vad svenska företag gör. 

 

Sammanfattning 

Vägen ut på arbetsmarknaden har i många fall varit lång och krokig. Den största tröskeln 

verkar vara att komma ifråga för ett arbete. Här kan den utländska bakgrunden på olika sätt 

vara mer avgörande än en högskoleexamen för vilket arbete man får35.  

Det framstår som att den etniska bakgrunden har haft både över- och underordnad betydelse 

gentemot andra sociala faktorer. Där den spelat en roll har effekten varit att personen inte 

lyckats få anställning, alternativt att när han eller hon har funnit arbete har det på ett eller 

annat sätt varit kopplat till den etniska bakgrunden. För dem som väl fått in en fot på en 

arbetsplats kan annat finnas som (gynnar eller) missgynnar personer med utländsk bakgrund.  

                                                 

35 Jfr de los Reyes (2001:53) 
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Mot bakgrund av ovanstående bör kanske praktik och andra möjligheter att få visa sig duglig 

ses som särskilt viktiga för personer med utländsk bakgrund som är missgynnade i 

sökningsfasen eller har sämre tillgång till relevanta nätverk. De som fått anställning genom 

praktik har, precis som de som fått arbete via informella kontakter eller nätverk, hoppat över 

det steg där diskriminering förväntas ske. Vissa kan även ha behövt flytta för att kunna få ett 

kvalificerat arbete.  

Ett flertal av dem vi intervjuat har arbeten där deras bakgrund kan ses som en positiv merit. 

Det kan handla om att man har särskilda språkkunskaper eller besitter värdefullt socialt 

kapital genom kontakter. Därtill kommer det symboliska värdet av att vara annorlunda, i ett 

sammanhang där det ställs krav på jämställdhet och mångfald.  

 

Att inleda en karriär 

Det här avsnittet beskriver intervjupersonernas arbetsförhållanden under början av deras 

arbetsliv. Vad våra intervjupersoner beskriver i det här avsnittet kan ses som resultatet av de 

utbildningar de genomfört och de satsningar de genomfört på arbetssökande och arbete. 

 

Synen på det egna arbetet och utbildningens betydelse 

Våra intervjupersoner har vanligtvis fått börja sina karriärer med enklare arbetsuppgifter. En 

del har lyckats klättra uppåt och blivit tilldelade mer kvalificerade arbetsuppgifter medan 

andra fortfarande arbetar med mindre relevanta uppgifter i relation till den utbildning de 

genomfört. De intervjuade skiljer sig i hur de talar om sina anställningar. En skillnad ligger i 

synen på arbetets nivå gentemot utbildningen. Vissa resonerade kring möjliga anledningar till 

att de arbetar med irrelevanta eller okvalificerade uppgifter medan andra framställde det som 

relativt oproblematiskt. Bland våra intervjuade finns de som har vidareutbildat sig för att finna 

relevant arbete eller för att avancera inom det de redan har.  

Bernard och Ibrahim tillhör dem som inte har behövt komplettera sina utbildningar i 

efterhand. Bernard arbetar inte exakt med det han är utbildad till, men anser att hans 

arbetsuppgifter är kvalificerade. Han berättar att det finns utrymme för egna initiativ, till 

exempel att starta mindre projekt, om han skulle vilja. På hans arbetsplats finns också 
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möjligheter att avancera, men just nu tycker han sig ligga på en lagom nivå. Ibrahim har 

arbetsuppgifter som han är utbildad för, men verksamhetsansvaret lämnar mindre utrymme åt 

dessa. Han säger att chefsjobbet inte är särskilt roligt, men att det är nödvändigt för att 

verksamheten ska fungera. För att kunna ha fler anställda har han valt att gå ner i arbetstid. 

Att dra ner på den del av arbetet som han tycker mest om och ibland arbeta med 

okvalificerade uppgifter talar han inte om som ett problem. Han ser inte att det skulle finnas 

någon statusskillnad mellan honom och arbetskamraterna, trots olika utbildningsnivå. Jämfört 

med våra andra intervjupersoner ger han uttryck för en annorlunda syn på de egna 

utbildningsmeriterna. Ibrahim talar om utbildningen som ett medel för att föra verksamheten 

framåt, snarare än ett sätt att uppnå personliga mål vad gäller yrke och karriär. Återkommande 

i intervjun är exempel på hur verksamheten begränsas eller stöter på hinder, till exempel 

genom utebliven finansiering. I dessa situationer, varav han kopplar flera till sin etniska 

bakgrund, beskrivs problem där hans egen utbildningsnivå inte är lösningen. Han säger att han 

har hur mycket utbildning som helst, men frågar sig till vilken nytta. Ibrahim talar också om 

en känsla av att inte bli tagen på allvar och att utbildningen många gånger står i skuggan av 

det faktum att han är invandrare:  

Så jag menar, där har jag ju känt att så länge du städar, så länge du kör taxi eller så 
länge du ensam bara springer med svansen mellan benen och säger ”Ja visst visst, 
varsågod, vad ska jag göra, vad ska jag göra?”, det är helt OK att klappa dig på 
axeln, men så fort du ska visa att du är någon: ”Jag finns här, jag har ett förtroende, 
jag har en utbildning, jag har erfarenhet, jag kan det här, jag kan hantera 
människor”: Ta det lugnt! Ta det lugnt… 

Fler nämner, liksom Ibrahim, utbildningen som en grund att stå på och en allmänbildning, 

snarare än något som i deras fall varit direkt avgörande för att finna arbete. Peris och Nikolas 

karriärer är två tydliga exempel på att högre utbildning kan vara viktig att ha, men att vad man 

läst inte är avgörande för vilket arbete man får. Båda är statsvetare, men arbetar med ekonomi 

inom privat sektor. De är nöjda med sina respektive arbeten och talar inte om diskrepansen 

mellan utbildning och arbetsuppgifter som något problematiskt.  

Inom offentlig förvaltning hade Nikola från början arbetsuppgifter som var kopplade till 

utbildningen. På det nuvarande arbetet har han samma arbetsuppgifter som sina kollegor, som 

alla är utbildade civilekonomer. Han befinner sig ännu inte på en ansvarig position, men vill 

ha större ansvar och mer kvalificerade arbetsuppgifter. För att få det läser han för tillfället en 

internutbildning och ser det som ett steg i rätt riktning vad gäller karriären.  

 45



Peris nuvarande arbetsuppgifter är kvalificerade men inte kopplade till utbildningens 

huvudämne. Som redan nämnts inleddes anställningen med en internutbildning. Peri menar att 

just möjligheten till fortbildning inom företaget kan ge nya och mer kvalificerade 

arbetsuppgifter:  

…nu har jag ju varit på samma ställe ett och ett halvt år och det som är så bra med 
det här företaget, du stannar liksom inte mer än två år, max två och ett halvt på 
samma position, det är ju det att du har möjlighet att röra på dig hela tiden 

Elena ger uttryck för uppfattningen att utbildning är ett av flera kriterier hos arbetsgivaren:  

… vad utbildningen innehöll och vilka kurser man har läst, det bryr sig ju inte, har 
jag uppfattat det som, arbetsgivare så mycket om, utan de kollar mer på vilken 
erfarenhet man har praktiskt oftast. 

Då hon anställdes på myndigheten var arbetsuppgifterna relativt okvalificerade. Hon fick ta 

hand om det som ingen annan ville göra, till exempel rena rutinjobb som att samla in underlag 

för presentationer. Hon anser att arbetsuppgifterna i den nuvarande anställningsformen 

tangerar utbildningen och att arbetsuppgifterna är kvalificerade, trots att ansvarsområdet inte 

hör till det ämne hon utbildat sig inom. Även om utbildningen inte varit direkt relevant säger 

hon sig ha haft nytta av de analytiska verktygen från studierna.  

Semra berättar att hon inte hade tillräckligt kvalificerade arbetsuppgifter i början, då hon var 

anställd som biträdande enhetschef. Andra som kommit och gått har fått tjänster på en högre 

nivå trots lägre kvalifikationer:  

En del har inte ens... inte ens c-nivå, så det kan man ifrågasätta. Så det är väl… jag 
vet inte. Jag kan inte svara på det, men man har tänkt på det. Vad beror det på? Man 
har fått kämpa extra hårt. 

Det tog tre år innan hon uppnådde sin nuvarande position. Hon säger att det ofta var jobbigt, 

då hon fick genomdriva andras beslut och själv ta de konsekvenser som uppstod. Adekvata 

arbetsuppgifter fick hon efter att ha blivit tillsvidareanställd som enhetschef. Semra läste ett 

magisterprogram under tiden hon arbetade, för att kunna få nya uppgifter. Vidareutbildningen 

har dock varken resulterat i högre lön eller mer kvalificerade arbetsuppgifter, trots att hon har 

högst kompetens bland sina kollegor.  

Farzam är kontorschef och delägare i sin brors företag. Arbetsuppgifterna är fullt relevanta för 

hans yrkesutbildning, men inte alls för den från Växjö universitet. Han är inte främmande för 
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att vidareutbilda sig någon gång i framtiden. Han ställer sig dock negativ till internutbildning, 

eftersom det ofta innebär meriter som bara gäller inom det egna företaget. Farzam har inte 

behövt möta arbetsmarknaden på samma sätt som de övriga intervjuade. Förutom en kortare 

okvalificerad anställning har han hela tiden arbetat inom familjens olika företag.  

En som inte har vidareutbildat sig är Angela. På den avdelning där hon för närvarande arbetar 

är det bara hon och chefen som har högre utbildning. Hon tror att chefen anställde henne för 

att utveckla avdelningen. Angela tycker inte att skillnaden i utbildningsnivå skapar några 

skillnader eller slitningar mellan henne och de övriga anställda. Att hon har samma 

arbetsuppgifter som de talar hon inte om som ett problem. Hon berättar att arbetet på den 

första arbetsplatsen var ”faktiskt riktigt” och ”som alla andra jobbade med”. Den högre 

positionen ser hon inte som en självklar följd av utbildningen, utan som ett framtida mål:  

Men man kan ju inte bara komma in på något större företag och bara säga ”Hallå, 
här är jag, kan jag bli ekonomichef nu?” Nej, faktiskt inte. 

Som tidigare diskuterats var Angelas arbetsuppgifter starkt bundna till hennes språkkunskaper 

och inte särskilt kvalificerade. Hon säger att arbetsuppgifterna inte är mer kvalificerade på det 

här arbetet än på det förra. Samtidigt ger hon uttryck för att omständigheterna på arbetsplatsen 

och tidigare yrkeserfarenhet bestämmer uppgifterna, snarare än utbildningsnivån: 

… nu börjar man om från början igen. Då kommer man ju till ett nytt jobb. 
(…)handläggare har ju varit så speciellt. Det behövs ju ingen annanstans, just de 
programmen och (…)regler och lagstiftningen behövs. Alltså lite grann kan det ju 
behövas på företag med, men, eh, så jag börjar ju om från början igen i stort sett. 
Och så är det ju enklare uppgifter, men jag har ju märkt att jag har fått lära mig lite 
olika saker som. Alltså alla har varsin uppgift om man säger så. Men de har ju 
försökt lära mig allting som, alltså som de olika gör. Många olika saker. 

Eva, som för närvarande är tjänstledig för att studera ytterligare ett år, har redan från början 

haft relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Eftersom ingen annan arbetar med samma 

uppgifter som hon på just den delen av företaget finns det inte heller någon där som har en 

liknande utbildningsnivå. Hon berättar dock att det finns personer med likvärdig utbildning på 

en annan avdelning.  
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Ett villkorligt accepterande 

Varje ömsesidig anpassning och varje ömsesidigt godkännande mellan två individer 
kan bli i grunden förvirrat om den ena av parterna till fullo accepterar det erbjudande 
som den andre tycks göra; varje ’positiv’ relation utvecklas i skuggan av 
underförstådda löften om hänsyn och hjälp av sådan art att relationen skulle lida 
skada för den händelse dessa utfästelser verkligen skulle behöva infrias.  

(Goffman, 1972:128) 

Som vi redan nämnt väntas en stor del av all diskriminering ske innan den arbetssökande blir 

kallad till intervju. Vilka uttryck tar sig då den negativa särbehandling som sker på 

arbetsplatser? Ett par av våra intervjupersoner säger sig ha blivit motarbetade på arbetsplatsen 

på grund av sin utländska bakgrund. Semra menar att hennes ursprung påverkat henne i 

arbetet. Hon ger exempel på hur detta kan ta sig uttryck: 

Alltså visst, man stöter på hinder hela tiden, det gör man ju. Men jag försöker inte 
tänka så mycket på det. Men visst det har jag märkt. Klart, det kan vara ett hinder 
ibland. (…) det kan ju vara på många olika sätt. Alltså att folk kan väldigt lätt dra 
det här att vi har missförstått varandra. Trots att det inte varit så i det fallet. 

Semra berättar att hon ofta upplevt att hon inte riktigt har blivit tagen på allvar. Hon är yngre 

än huvuddelen av personalstyrkan och tror därför att det kan bero både på åldern och på 

hennes etniska bakgrund. På frågan om hur det tar sig uttryck svarar hon att det hela tiden är 

dolt och svårt att peka på. Hon tycker sig ha anat det i kroppsspråk och liknande, snarare än i 

enskilda händelser eller handlingar. Hon säger att det inte hindrar utan snarare ”inspirerar” 

henne. Den egna inställningen verkar dock något kluven utifrån vad som framkommer under 

intervjun. Hon berättar också att det kan bli påfrestande då till exempel den underställda 

personalen inte tar henne på allvar:  

Hur jag förändrats? Alltså jag har utvecklats väldigt mycket under de här åren. Det 
har jag gjort och det märker jag själv också. Att man, man har ju en sådan position 
att man måste utvecklas, man måste… man har blivit mer mogen om man säger så. 
Tyvärr kan jag känna ibland att alla… 99 procent av kollegerna är ju 50+ och då 
känner man sig lite sådär: ”Ah, Lilla (…)”, du vet. Man kan höra det ibland. Då 
känner man att man tvingas bli mogen i förtid på något sätt. Att man inte riktigt får 
vara i den ålder man är och få kunna njuta utan man måste hela tiden tänka som en 
vuxen, alltså en fullärd vuxen. Det kan man känna att det är jobbigt ibland. Men det 
är ett sådant jobb man har, man får försöka. 
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Ibrahim ger uttryck för samma dubbla inställning till att bli motarbetad. Han är den av våra 

intervjupersoner som haft mest att berätta om självupplevd diskriminering. Ibland har det 

handlat om direkt tvivelaktiga kommentarer, men liksom i Semras berättelse även om mer 

subtila uttryck. Skillnaden ligger i att han i högre utsträckning formulerar dessa som konkreta 

handlingar. Hans beskrivningar av diskriminering innefattar handlingar såväl som icke-

handlingar. Ibrahim är tiotalet år äldre än våra övriga intervjuade. Han är också den ende som 

i hög utsträckning arbetar med frågor kring social problematik som rör bland annat personer 

med utländsk bakgrund. Det här kan jämföras med Goffmans (1972:28f) diskussion om att det 

blir mer accepterat att diskutera motgångar kopplade till stigmat med ”de egna”. Som 

exempel på en diskriminerande icke-handling nämner Ibrahim en situation som utspelade sig 

under ett styrelsemöte, där deltagarnas kroppsspråk spelade en särskilt framträdande roll:  

Även inom den styrelsen har det funnits folk som när vi har haft möten, jag har inte 
varit med i styrelsen, men deltog från verksamheten… Då vänder de sig till en annan 
person, till exempel jag hade med mig en kollega, svensk, då vänder styrelsen sig till 
honom hela tiden och jag bara sitter där. En verksamhetschef och en underställd 
verksamhetschef, men de vänder sig och frågar saker och ting tills han är tvungen att 
säga ”Men varför vänder ni er till mig? Här finns Ibrahim”. Så jag menar, visst finns 
det, men det har inte hindrat mig. Det tänder mig bara. Det är bara roligt. 

Ibrahim hävdar att i den mån sådana här händelser varit avsedda att hindra honom har de 

snarare haft motsatt effekt. I andra situationer hamnar detta förhållningssätt i berättelsens 

bakgrund:  

Sen är det på det sättet att när jag startade (…) så hade jag bjudit dit VD:ar och 
chefer och informationschefer från hela regionen. 21 stycken var det och det var 
faktiskt enbart sådana här höjdar-, alltså höga personer så att säga (…) de var där 
och vi pratade om det här och de sa ”Wow, vilken idé”, alltså efter för många gånger 
typ så helt plötsligt så är de ihop nästan som när man blir berusad, då man hejar på 
någon utan att veta varför du vet. När jag hade möte med dem enskilt var och en, 
nej, då säger de att vi har inte pengar, det går inte (…) Det tar död på ens drömmar.  

De situationer som Semra och Ibrahim beskriver som påfrestande handlar om hotade 

försörjningsmöjligheter: hon i rollen som enhetschef i en situation där personalen tillåts tala 

till henne som ett barn; han som aspirerande verksamhetsledare, ställd inför dilemmat att 

finansiärerna en efter en bryter sina löften. Utan att gradera dessa händelsers betydelse i en 

objektiv mening ser vi två sätt att beskriva upplevelser av diskriminering: ”inspirerar”, 

”tänder” eller ”roligt” kan i det här fallet förstås som hanterbart. Uttryck som ”det är jobbigt 
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ibland” och ”det tar död på ens drömmar” används däremot för att beskriva situationer där det 

egna existensunderlaget angrips.  

Det egna förhållningssättet gentemot arbetsmarknaden kan spela roll för hur en person ser på 

sina möjligheter. Tovatt (2006:27) resonerar kring att personliga motgångar kan göras lättare 

om arbetslivet betraktas som ett strategispel. Motgångarna blir då lättare att bära, genom att 

de trots allt är en del av vägen mot att lyckas. De blir ”en kick som driver en att utveckla 

strategier för att hitta nycklar och nya dörrar” (ibid.). De faktiska möjligheterna att nå 

framgång kan dock se likadana ut oavsett hur det egna förhållningssättet tar sig uttryck. Här 

ser vi en möjlig förklaring till varför Ibrahim och Semra uttrycker sig som de gör. För att tala 

med Goffman (1972:127f) kan ett imaginärt accepterande utgöra grunden för en imaginär 

normalitet. Det blir enklare för Ibrahim och Semra att handskas med något som inspirerar 

eller tänder än att förändra något som inte går att förändra, i det här fallet deras utländska 

härkomst med tillhörande stigma. I vår tolkning är de beskrivna situationerna varken roliga 

eller inspirerande men de utsatta personernas påståenden att de skulle vara det fungerar för 

dem som en anpassningsstrategi. I förlängningen kan detta sägas gynna arbetsgivaren: 

villkorligt accepterade individer blir mer hanterbara om de reagerar på det här viset, än om de 

skulle ifrågasätta de ursprungliga villkoren (ibid.).  

 

Lön och arbetstid 

De intervjuades löner varierar. För vissa överensstämmer lönerna med snittet för respektive 

yrke medan andra har en inkomst som är betydligt högre eller lägre. I 2003 års enkät ombads 

respondenterna att göra en uppskattning av sin lön fem år senare, det vill säga 2008. Lönerna 

bland de intervjuade varierar även sett utifrån dessa tidigare uppskattningar och förväntningar. 

Här redovisas både personer som hamnat över sina lönemässiga mål och de som hamnat 

under.  

Semra berättar att hennes lön inte alls ligger i nivå med vad hon angav i enkäten för fem år 

sedan. Hon är missnöjd med lönen i proportion till mängden ansvar som hennes tjänst 

innebär. Angela gick ner i lön när hon bytte arbete och berättar att lönen inte var särskilt bra 

på någon av arbetsplatserna. Formellt sett är hon för närvarande anställd av ett 

bemanningsföretag men har blivit lovad tillsvidareanställning på arbetsplatsen inom ett 

halvår. Hon hoppas kunna förhandla om lönen när så sker. Även Ibrahim ligger under sin 
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förväntade lön. Han säger att han borde ligga en bra bit högre med de arbetsuppgifter han har. 

I jämförelse med andra på motsvarande position på andra arbetsplatser berättar han att de kan 

ha upp till det dubbla i lön. Han har en av de lägsta lönerna bland våra intervjuade trots att 

han är den som har flest utbildningsår. Ibrahims lön är något högre i det av hans två arbeten 

som inte direkt motsvarar utbildningen. Han talar inte om den förhållandevis låga lönen som 

ett problem, men nämner att det dubbla arbetet har blivit en stressfaktor.  

Eva och Bernard är nöjda med sina löner och ligger ungefär på samma nivå som de angav i 

enkäten. Nikola och Peri gjorde däremot rejäla lönelyft när de bytte bransch och började 

arbeta inom den ekonomiska sektorn. I utbyte mot den högre lönen har Nikola fått längre 

arbetsdagar och en högre arbetsbelastning. Han arbetar mer än vad han tänkt från början och 

lägger ner betydligt fler arbetstimmar än på den förra anställningen. Vanligtvis arbetar han 

elva timmar varje dag. Han räknar med att det kommer att fortsätta så under en period 

framöver.  

Peri tjänar mer än vad hon angav i enkäten 2003. Hon tror att hon har goda möjligheter att 

klättra lönemässigt de närmaste åren på den arbetsplats där hon nu befinner sig. En annan som 

har fått högre lön är Elena. Tidigare arbetade hon 40-50 timmar i veckan i en takt som gjorde 

att hon nästan gick in i väggen. Hon hade låga förväntningar på sin lön 2003 eftersom hon 

inte vågade hoppas på ett kvalificerat arbete inom de nästföljande fem åren. På det nuvarande 

arbetet har hon haft en medveten taktik för att öka sin lön:  

Jag tror att många kanske finner sig i att få mer uppgifter, men struntar i att 
löneförhandla, men jag har ju faktiskt förhandlat varenda gång jag fått nya uppgifter. 
Så jag har ju klättrat, på de här två och ett halvt åren jag har varit här, med sju och 
ett halvt tusen på två och ett halvt år, det är ju en ganska bra löneökning. 

En person som sticker ut ur mönstret är Farzam. Han arbetar helt provisionsbaserat vilket gör 

att lönen kan svänga rejält från månad till månad. Han ligger över sitt uppskattade belopp 

räknat i årligt genomsnitt, men kan hamna både över och under vissa månader. Han har högst 

lön av de intervjuade, men har också de längsta arbetsveckorna. Han uppskattar arbetet under 

en vanlig vecka till åtminstone 55 timmar. Farzam beskriver till viss del provisionsarbetet 

som ett stressmoment, men menar också att det är roligt att själv kunna påverka sin inkomst 

och sina arbetstider. Han talar inte om de långa arbetsveckorna som ett problem utan snarare 

som en trygghet, eftersom mer arbete ger mer pengar.  

 

 51



Sammanfattning 

Många av våra intervjupersoner har fått börja sina karriärer med okvalificerade uppgifter. De 

har behövt vidareutbilda sig för att gå vidare i karriären, trots att samtliga är högutbildade. En 

möjlighet är att det kan vara det enda sättet att själv, av egen kraft gå vidare i karriären då 

man sitter fast i en viss position. De pratar i termer av att ta nya steg i karriären men går ofta 

snarare i sidled eller står still. En indikation på detta är att deras utbildningar i många fall inte 

spelar så stor roll på deras arbetsplatser, trots att de i flera fall har högst utbildningsnivå bland 

de anställda. 

Löneskillnaderna inom gruppen av intervjupersoner är stora och är i vissa fall kopplade till 

det arbete som personerna lägger ner. Med etablering på arbetsmarknaden följer i vissa fall 

högre lön, men också längre arbetstid och högre arbetsbörda. De som har höga löner är de 

som arbetar mest. Av dem har ett par legat nära gränsen för vad de klarar av. Vi kan se att 

priset för att etablera sig är att antingen arbeta med mindre relevanta arbetsuppgifter eller att 

arbeta väldigt hårt. 

 

 

Framtiden och mål med karriären 

I den här avslutande delen diskuterar vi våra intervjupersoners yrkesmässiga framtidsmål. De 

intervjuades tankar kring den egna karriären varierar. Några säger sig vara nöjda med sin 

nuvarande situation medan andra har mer långtgående planer. Ett förekommande 

förhållningssätt är att karriären är något som det ska satsas på, men att något annat behöver 

göras först, innan karriären kan ta fart. Det kan vara familjens barn som måste bli äldre, en 

utbildning som måste slutföras eller ett arbete som måste bli klart innan det blir dags för 

karriär. 

 

Har nått sina ursprungliga mål 

Angelas övergripande målsättning är att få arbeta på ett större företag samt att få arbeta med 

det hon är utbildad inom, ekonomi. Hon kan tänka sig att arbeta med flera typer av uppgifter, 
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men vill helst inte bli chef. Hon säger att hon värderar sin fritid för högt. Hon vill klättra 

uppåt i karriären på något sätt, men till skillnad från till exempel Peri eller Nikola nämner hon 

inte hur det rent konkret ska gå till. I den utsträckning hon har en strategi förefaller den vara 

passiv36. Hon har nått sina ursprungliga mål, i den mån att arbetet är relevant för det ämne 

hon läste. Att bli tilldelad kvalificerade arbetsuppgifter ser hon som ett framtida mål.  

                                                

Även Semra har nått sitt karriärmål, att bli chef inom äldreomsorgen. Hon uttrycker att hon 

vill ha lugn och ro i arbetet just nu, inte främst för att själv kunna koppla av utan för att kunna 

återuppta arbetsuppgifter som hon inte hunnit med tidigare. Hon säger att hon inte vill 

avancera. Om hon skulle ha något nytt mål vore det att byta arbetsplats. I framtiden hoppas 

hon kunna arbeta med kvalificerat utredningsarbete, men för detta finns inte utrymme på den 

nuvarande arbetsplatsen.  

 

Förhindrade och förändrade karriärplaner 

Ibrahim säger att han skulle vilja studera ytterligare ett par år, trots att han redan har en 

omfattande utbildning. Det som sätter stopp för de här planerna är ekonomin. När det gäller 

arbetstillfällen har det funnits förfrågningar från olika håll, men innan han ger sig på något 

nytt vill han nå de mål han föresatt sig i de projekt han nu är verksam inom.  

Eva har tagit tjänstledigt ett år för att vidareutbilda sig. Hon ser det som en nödvändighet för 

att kunna gå vidare inom sitt område:  

Men anledningen till att jag började plugga är att jag känner att jag på den positionen 
har jag gjort vad jag kan, så jag vill utvecklas lite mer och då känner jag att innan jag 
tar på mig nytt ansvar, nya uppgifter eller så vill jag plugga lite mer och få en 
djupare kunskap i detta då. Så att jag trivdes på jobbet, det gjorde jag, men jag kände 
att jag har slutit min cirkel på den positionen. 

Målet är att klättra i karriären, gärna inom företaget. Hon har dock inga garantier från sin chef 

om en högre befattning inom företaget, eller ens att få återuppta sin anställning.  

 

36 Se avsnittet Att ta plats eller att inordnas på arbetsmarknaden, s 35 
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Peri, som har fått ändra sina tidigare yrkesplaner, säger trots allt att hon är nöjd och har 

”landat” på den nuvarande arbetsplatsen. Hon har höga ambitioner och tror sig ha goda 

möjligheter att göra karriär. Arbetsgivaren har ett gott anseende inom branschen och 

företagsnamnet kommer att vara en tillgång i meritförteckningen den dag hon söker ett 

liknande arbete. Hon ser också att det finns goda förutsättningar att göra karriär på något av 

den egna arbetsgivarens affärskontor världen över. Hon är förhållandevis ny på företaget, men 

säger att hon troligtvis kommer att ”lägga in en högre växel” inom ett halvår:  

Nej, varför ska jag sätta gränser för? (…) Nej, jag ser inga gränser, jag säger inte 
”Jag ska nog hit och sen är det stopp”. Varje dag är det en ny utmaning, jag stannar 
inte vid… Har jag nått A så går jag till B och så fortsätter jag.   

Peri hoppas fortfarande kunna arbeta med frågor som rör olika konflikter i världen vilket var 

hennes ursprungliga inriktning. Hon upplever konfliktfrågor som en stor och viktig del av 

hennes personlighet eftersom det anknyter till hennes och familjens bakgrund. För tillfället ser 

hon dock inga möjligheter att få ett sådant arbete.  

En annan som också har ändrat sina planer är Nikola. Han hade tidigare ambitioner att arbeta 

utomlands, på utrikesdepartementet eller som forskare på ett universitet. Eftersom han har en 

familj att försörja är det inte praktiskt möjligt. Han trivs också med sin nuvarande karriär, 

trots att den har tagit en oväntad vändning. Då han började arbeta med ekonomi kändes 

drömmarna om UD och utlandsarbete alltmer avlägsna. Han nämner dock att det finns 

möjligheter att arbeta utomlands inom hans nuvarande företag men att det får vänta 

åtminstone tills barnen har blivit äldre. Han ser möjligheter till en alternativ karriär, antingen 

inom det offentliga, som egen företagare eller som fortsatt anställd i privat sektor.  

Bernards mål är att arbeta med projektledning. Han vill avancera och få nya arbetsuppgifter 

inom företaget. Han säger att han inte tänker särskilt mycket på karriären, men att han ändå 

vill ”ha något slags utveckling på det hela”. Han menar att man själv måste utvecklas innan 

karriären kan börja ta fart.  

Farzam har liksom flera av de övriga intervjupersonerna bytt bransch efter examen. Från 

statsvetenskap gick han till fastighetsförmedling, där han nu ser sin framtid. Hans byte av 

bransch kan i någon mån förklaras av en personlig inställning och inte bara av svårigheten att 

få arbete inom det område han utbildat sig. Han kommer från en företagarbakgrund och säger 

sig hela tiden ha haft för avsikt att undvika offentlig sektor:  

 54



Och det var ju det jag märkte där, att den utbildningen jag hade där från början 
kunde ju nästan bara leda till något offentligt eller kommunalt och det kände man ju 
direkt att det var absolut ingenting jag ville egentligen. 

Han har inga tankar på att byta bransch igen, utan vill istället utvecklas inom det nuvarande 

yrket. Han vill ha mer ansvar och funderar på att starta ett eget företag.  

Elena berättar att hon i och med att hon är singel har förhållandevis höga karriärmål. Hon tror 

att om hon haft familj hade hon varit nöjd med den nuvarande yrkespositionen, men att hon 

nu är mer inriktad på att klättra karriärmässigt. Hon kommer att tilldelas chefs- och 

personalansvar inom de närmaste månaderna och säger att ”man får ju börja där”. Framtida 

mål är att bli enhets- eller avdelningschef. Hon menar att det är viktigt för henne att göra 

samhällsnytta och att hon hela tiden vill ha nya utmaningar. För att uppfylla dessa kriterier är 

det mindre viktigt på vilket företag eller i vilken organisation hon arbetar. Möjligheterna till 

kvalificerat och givande arbete får avgöra var hon bor.  

 

Sammanfattning 

Våra intervjupersoner ser överlag positivt på framtiden. Några av dem har haft mål som de 

har uppnått och är nöjda med det. Andra har haft mål, men av olika anledningar tvingats 

anpassa dem. De som kunnat hålla fast vid sina ursprungliga karriärmål har haft begränsade 

sådana medan de som haft högre karriärmål i flera fall fått anpassa målen efter den situation 

de befinner sig i för tillfället: Exempel är att några är inom en helt annan bransch än den de 

har utbildat sig för. Andra faktorer som har bidragit till att målen tvingats justeras är familj, 

ekonomi eller att det krävs ytterligare vidareutbildning för att nå målet.  
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Konklusion 

Tidigare forskning har visat på svårigheter för personer med utländsk bakgrund att bli 

bedömda på samma villkor som personer med svensk bakgrund i en anställningsprocess. Ofta 

tar det sig uttryck på så vis att de trots likvärdiga eller högre kvalifikationer sorteras bort. 

Motsatsen kan sägas gälla då den etniska bakgrunden görs till något lönsamt eller i övrigt 

eftersträvansvärt. När så sker blir den en merit i sig.  

Det förefaller omständligt och tidsödande för personer med utländsk bakgrund utbildade vid 

Växjö universitet att finna kvalificerat arbete såvida man inte har tillgång till rätt kontakter. 

Antingen får personen kämpa för att få ett arbete som motsvarande svensk, eller så accepterar 

denne ett som är mindre kvalificerat. I vilken utsträckning detta är ett val som är frivilligt eller 

påtvingat individen varierar med tillgången till olika rekryteringskanaler.  

Vad vi sett utifrån våra intervjuer finns tre möjliga vägar till arbete: informell rekrytering 

genom nära relationer (oftast släktrelationer), nätverksrekrytering genom olika typer av 

sociala nätverk samt formell rekrytering i öppen konkurrens med andra sökande.  

De som har fått relevanta arbetsuppgifter och ansvar har med få undantag tagit sikte på ett 

framtida mål i karriären och arbetat för det under flera år. Alternativ har funnits för dem som 

kunnat finna arbete genom informell rekrytering. För dem vars nätverk eller bekantskapskrets 

inte kan förmedla ett kvalificerat arbete kan praktik eller extrajobb vara ett sätt att 

kompensera och på så vis vara en väg in i arbetslivet.  

Långt ifrån alla studenter har möjlighet att finna kvalificerat arbete genom nätverk och 

informella kontakter. Om utländsk bakgrund i vissa fall är synonymt med brist på relevanta 

nätverk, som i sin tur minskar chanserna att finna arbete, torde det bli ännu svårare för dem 

som inte ingår i någon större gemenskap på orten att etablera sig i arbetslivet. Man kan bli 

tvungen att söka sig till andra delar av arbetsmarknaden, till exempel genom att flytta till 

annan ort eller att på olika sätt närma sig andra branscher eller yrken. Vår studie ger exempel 

där före detta studenter med utländsk bakgrund har flyttat till en annan stad eller ett annat land 

för att få ett arbete som i vissa fall inte (ens) motsvarar den utbildning de gick från början. Det 

framstår som att de som flyttar från orten också är de som saknar arbetsförmedlande nätverk 

och informella kontakter, även om utbildningsorten med omnejd inte är slutstation för alla 

som studerar där.  
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Vad händer med dem som finner arbete? Vi har fått ett antal exempel beskrivna för oss där 

varken arbetsuppgifter eller ansvar motsvarar utbildningen. I vissa fall nämner den 

intervjuade sin utländska bakgrund som en möjlig del av förklaringen, men oftast lyfts andra 

förklaringar fram.  

Det har funnits de som inte problematiserar kring sina arbetsvillkor. Vidare finns de som 

diskuterar problem med till exempel lön eller arbetsuppgifter, men som själva är ovilliga att 

tala om den utländska bakgrunden som ett hinder. I vissa fall halkar man in på ett annat 

ämnesområde: De som arbetar med något annat än vad de är utbildade till accepterar 

situationen. Om relationen till arbetsgivare och kolleger på ett eller annat sätt är villkorlig är 

den anställde noga med att inte överanstränga den genom att till exempel ställa krav på lika 

behandling.  

Vilka är då de nödvändiga förutsättningarna för att få ett relevant arbete? En till viss del 

grundläggande förutsättning är att gå en utbildning som svarar mot den lokala 

arbetsmarknaden. Ytterligare en möjlighet är att söka sig till arbeten som är lågprioriterade 

och har få sökande. Risken är dock överhängande att arbetet i så fall är relevant men 

okvalificerat. 

Då den utländska bakgrunden leder till kvalificerat arbete är det antingen för att 

arbetsuppgifterna är kopplade till socialt eller symboliskt kapital eller för att man under en 

lång tid tvingats att bli ännu mer kompetent än en motsvarande person med svensk bakgrund.  

I det första fallet är det arbetsgivarens förväntningar och behov som styr. Den som inte ser 

några alternativa vägar till arbete anpassar sig. I det andra fallet är det personer som sannolikt 

”på något plan” är medvetna om att de behöver anstränga sig extra hårt, men inte sätter det i 

relation till sina egna prestationer. Eftersom de i mindre utsträckning ser det som ett problem 

att hela tiden behöva ligga steget före, ser de inte heller något behov av att förklara det.  

Det som kan framstå som motsägelsefullt på ett närmast konstigt sätt är snarare ett 

allmänmänskligt tema i vårt samhälle. Det handlar om hur individer ägnar en stor del av sina 

liv åt att forma sig till en potentiell tillgång för arbetsmarknaden. Man talar dock om 

processen som om det i första hand vore att investera i den egna personen.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 
 
 

                                            10 november 2008 
 
 
 
Hej,  
 
Vi heter Erik och Tim och jobbar på Växjö universitet inom ämnet sociologi. Vi arbetar med 
ett projekt som handlar om att undersöka före detta studenters syn på utbildningen och hur 
deras situation på arbetsmarknaden ser ut idag.  
 
Du deltog år 2006 och 2003 i en enkätundersökning från Växjö universitet, som handlade om 
studier och arbetsmarknad. Vi är därför intresserade av att genomföra en intervju med dig.  
Uppgifterna från en eventuell intervju behandlas liksom enkätsvaren konfidentiellt, vilket 
innebär att svaren i vår projektrapport aldrig kommer att kunna kopplas till dig.  
 
Du får gärna kontakta oss, både under dag- och kvällstid. I annat fall tar vi kontakt med dig 
per telefon inom ungefär en vecka för att bestämma tid och plats för intervjun.  
 
 
 

Erik Broman   Tim Flodin 
Arbetsrum 0470-70 84 75  0470-70 84 75 
Mobil 070-367 25 44  073-776 22 24 
E-post erik.broman@vxu.se  tim.flodin@vxu.se 
 
Postadress Växjö universitet 

Erik Broman & Tim Flodin 
351 95 Växjö 

 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Erik Broman och Tim Flodin 
 

mailto:erik.broman@vxu.se
mailto:tim.flodin@vxu.se


Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
 
 
Övergång mellan studier och arbete 
 
Mål efter avslutad utbildning  
Tycker du att du har nått ditt mål? 
Vad gjorde du (rent praktiskt) för att nå ditt mål?  
Försörjning: Extrajobb? 
 
Jobbsökande 
Vilken typ av jobb har du sökt?  
 
Hur gick det till när du fick ditt jobb?  

- Varför detta yrke? 
- Hur förmedlades anställningen? 
- Arbetsintervju (om anställningspraktiker mm)  
- Introduktion på arbetsplatsen 
- Bemötande på arbetsplatsen 

 
På jobbet 

- Arbetsuppgifter (kvalificerade/okvalificerade) 
- Arbetet motsvarar förväntningarna 
- Mål med arbetet. Karriär och privat 
- Arbetets påverkan på vardagen 
- Umgänge med arbetskamrater på fritiden  
- Arbetets betydelse 

 
 
Skulle du kunna tänka dig att flytta på grund av arbetsmöjligheter? 
 
Hur har din position på arbetsplatsen förändrats sedan du började?  
– Mer/mindre ansvar, lön, arbetsuppgifter mm.  
 
Utländsk bakgrund: positivt eller negativt? Nytta? 
Tror du att din bakgrund har spelat någon roll när du sökt arbete? 
Spelar den roll på arbetsplatsen? 
Diskriminering? 
 
Jobbar någon som du känner med något liknande? 
Hur ser din familjesituation ut? 
Föräldrarna – position i hemlandet, i Sverige 
Hur har dem påverkat? 
 
Flytten till Sverige 
– Hur, varför? 
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Utbildning 
 
När kom du på att du ville studera på högskola/universitet?  
 
Föräldrars utbildningsnivå 
 
Tycker du att du har haft nytta av din utbildning när du sökt jobb?  
(i arbetet/i vardagslivet) 
 
Ambitioner/ambitionsnivå under studierna? 
 
Särbehandling under studierna? 
 
Kände du att du passade in på högskolan?  
 
Hur har du förändrats sedan utbildningstiden? 



Bilaga 3 – Student 2003/Alumni 2006 
 
 
 
Student 2003, Sjätte termin 
 
1. Vilket år är du född? 
2. Är du…?  
(Kvinna/Man)  
 
5. Är du född i Sverige? 
(Ja/Nej, jag är född i…)  
Om du är född utomlands, hur gammal var du när du kom till Sverige?  
6. Är dina föräldrar födda i Sverige?  
(mor: Ja/Nej, hon är född i… far: Ja/Nej, han är född i…)  
 
8. Hur många invånare (ungefär) har den ort där du har tillbringat större delen av din uppväxt?  
9. Orten där du har tillbringat större delen av din uppväxt är belägen i…?  
10. Vilken utbildning har/hade dina föräldrar?  
 
12. Vilket yrke/sysselsättning hade dina föräldrar när du var i 15-årsåldern? 
– Min mor var… 
– Min far var…  
 
31. Hur tycker du att det har gått?  
– Sättet att studera  
– Att klara studietakten 
(Bättre, Som jag trodde, Sämre) 
 
35. Hur finansierar du dina studier den här terminen?  
 
59. Har du under din studietid i Växjö upplevt att du har blivit negativt särbehandlad på grund 
av din etniska bakgrund av…  
– Andra studenter 
– Lärare 
– Annan personal 
 
105. Hur ser du på dina egna utsikter i framtiden när det gäller följande aspekter av 
yrkeslivet? Gör en sammanfattande bedömning.  
– Karriärmöjligheter 
– Löneutveckling 
– Framtida anställningar 
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Alumni 2006, Sjätte termin 
 
16. Hur lång tid tog det innan du fick ett arbete som motsvarade din utbildning?  
– Det tog (…) månader 
– Jag har ännu inte funnit ett arbete som motsvarar min utbildning  
 
18a. Vilket är ditt nuvarande yrke?  
 
24. Några påståenden om hur det är/var att ta sig ut på arbetsmarknaden.  
– Det är/var svårt att få ett jobb som motsvarar min kompetens 
– Att söka jobb tar all tid och kraft 
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