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Sammanfattning 
 
 
En anledning till varför vissa grupper av individer födda i Sverige med utländsk 
bakgrund har en svagare arbetsmarknadsposition än individer vars föräldrar är 
födda i Sverige kan vara att de har en negativ bild av möjligheterna på 
arbetsmarknaden och därför avstår från humankapitalinvesteringar som skulle öka 
deras faktiska chanser. För att undersöka om så är fallet krävs en kartläggning av 
individers bild av arbetsmarknaden och av deras arbetsmarknadsstrategier. Syftet i 
den här uppsatsen är att undersöka huruvida ungdomar födda i Sverige med 
utländsk bakgrund har en bild av arbetsmarknaden som stämmer överens med den 
bild empirisk forskning ger oss. I uppsatsen intervjuas åtta ungdomar och 
resultaten jämförs med empirisk forskning. Både vad gäller hur det ser ut och 
varför har ungdomarna i flera avseenden en korrekt bild av arbetsmarknaden. 
Diskriminering är enligt ungdomarna den enskilt största anledningen till 
skillnader mellan grupper med olika bakgrund. Samtliga menar dock att 
utbildning är mycket viktigt för att få arbete och jag finner i mitt material inga 
tecken på att ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund skulle avstå från 
humankapitalinvesteringar av ovan angivna anledning.  
 
 
Nyckelord:  Arbetsmarknad, utbildning, utländsk bakgrund, Sverigespecifikt  

humankapital, diskriminering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack Inga Persson och Martin Nordin för värdefulla synpunkter och råd. 
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 1 Presentation av ämnet 
 
 
Omfattande forskning visar att individer födda utanför landets gränser idag har en 
mycket svag ställning på den svenska arbetsmarknaden i jämförelse med inrikes 
födda individer (se t.ex. Ekberg & Andersson 1995, Lundh m.fl. 2002). Det finns 
påtagliga skillnader när det gäller sysselsättningsgrad, yrkesfördelning, lönenivå, 
karriärmöjligheter, anställningsform, risken för arbetsrelaterade skador, etc. där 
utrikes födda individer ständigt tillhör de minst gynnade (se Lappalainen 2005 för 
en översikt). Särskilt utsatta är de individer som invandrat till Sverige de tre 
senaste decennierna då arbetskraftsinvandring ersatts av flyktinginvandring och 
andelen individer födda utanför Europa ökat (Lundh m.fl. 2002).  
 
Sedan några år tillbaka förs även en diskussion om huruvida en ofördelaktig 
arbetsmarknadssituation och därmed utanförskap och utsatthet drabbar personer 
födda i Sverige med utländsk bakgrund. Individer födda i Sverige med utländsk 
bakgrund utgör en allt större andel av Sveriges befolkning1 och frågan är av 
högsta vikt för såväl enskilda individer som för landet på ett makroekonomiskt 
plan. Den faktiska situationen för dessa individer är dock inte lika 
väldokumenterad som den för dem som är utrikes födda. Tills för ungefär tio år 
sedan var de statistiska resurser som möjliggjorde undersökningar av 
arbetsmarknadssituationen för inrikes födda individer med utrikes födda föräldrar 
mycket begränsade. Beskrivande forskning saknades därmed och diskussionen 
blev ofta hypotetisk. Idag finns flera nationalekonomiska och arbetsmarknads-
inriktade studier på området vilka visar att vissa grupper av inrikes födda 
individer med utländsk bakgrund har lägre sysselsättning och lägre medel-
inkomster än individer vars föräldrar är födda i Sverige.2   
 
Den nationalekonomiska forskningen om arbetsmarknadssituationen för dessa 
individer har i stort sett endast behandlat den faktiska situationen. Detta är en 
viktig aspekt, men jag anser att det finns stor anledning att även undersöka 
individers uppfattning om arbetsmarknaden och hur deras förväntningar förhåller 
sig till aktuella teorier och forskningsresultat.  
 
Begreppet rationella förväntningar används idag inom flera nationalekonomiska 
områden. Den grundläggande tanken är att individers förväntningar påverkar 
deras handlande och därmed också det faktiska utfallet – det finns en ömsesidig 
reciprocitet mellan förväntat och faktiskt utfall. En individ fattar beslut baserat på 
känd information och en eventuell diskrepens mellan individens förväntningar och 
faktiskt statistiskt förväntat utfall kan därmed leda till att individen under- eller 
överinvesterar eller till att en investering helt uteblir, vilket i sin tur påverkar det 
faktiska utfallet. I arbetsmarknadssammanhang är problematiken aktuell när det 
gäller humankapitalinvesteringar och det finns enligt min mening anledning att 

                                                 
1 Se bilaga 1 för en demografisk översikt. Individer födda i Sverige med utländsk bakgrund 
definieras i uppsatsen som individer med minst en utrikes född förälder, se avsnitt 1.4.  
2 Forskningen behandlas i avsnitt 3. 
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rikta blicken mot ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund. Eftersom 
utrikes födda föräldrar i större utsträckning än föräldrar födda i Sverige har en 
svag arbetsmarknadsposition kan det finnas större risk att deras barn har en 
negativ bild av sina chanser på arbetsmarknaden. I värsta fall kan det innebära att 
de blir avskräckta (”discouraged”) och avstår från humankapitalinvesteringar som 
skulle öka deras faktiska chanser.  
 
För att undersöka om så är fallet krävs en kartläggning av ungdomars bild av 
arbetsmarknaden och av deras arbetsmarknadsstrategier. Inom sociologisk och 
tvärvetenskaplig forskning finns flera studier som undersöker attityder och 
framtidsförväntningar hos ungdomar, och även specifikt hos  ungdomar med 
utländsk bakgrund (se t.ex. Integrationsverket  2003, Knocke & Hertzberg 2000, 
samt Ungdomsstyrelsens rapporter). Det finns, vad jag känner till, dock ingen 
studie som är inriktad enbart mot ungdomar födda i Sverige med utländsk 
bakgrund och inte heller någon studie som direkt återknyter till empirisk 
kvantitativ forskning för att analysera hur väl ungdomars förväntningar stämmer 
med den faktiska situationen.  
 
 
1.1 Problemformulering 
 
Det huvudsakliga syftet i uppsatsen är att undersöka huruvida ungdomar födda i 
Sverige med utländsk bakgrund har en korrekt bild av arbetsmarknadssituationen 
för individer födda i Sverige med utländsk bakgrund. Syftet kan delas in i två 
forskningsfrågor: 
 
- Hur ser arbetsmarknaden ut för individer födda i Sverige med utländsk 

bakgrund i jämförelse med hur den ser ut för individer med svensk 
bakgrund? 

- Hur tror ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund att 
arbetsmarknaden ser ut i detta avseende?  

 
Uppsatsen har en explorativ ansats i att jag avser undersöka och beskriva 
ungdomars bild av arbetsmarknaden för att i en jämförelse mellan svaren på de 
båda forskningsfrågorna diskutera om bilden är korrekt. Jag lägger stor vikt vid 
vad forskare respektive ungdomar menar orsakar eventuella skillnader mellan 
olika grupper.  
 
Med utgångspunkt i en diskussion om vad eventuella skillnader beror på är syftet 
även att undersöka vad ungdomar tror är viktigt för att få arbete, d.v.s. vilka 
arbetsmarknadsstrategier de har, och om de tror att de egna möjligheterna 
påverkas av deras bakgrund. Särskild vikt läggs vid ungdomars syn på betydelsen 
av utbildning för framgång på arbetsmarknaden. Min avsikt är också att kort 
diskutera om det utifrån mina resultat finns tecken på att ungdomar med utländsk 
bakgrund är ”discouraged” och avstår från humankapitalinvesteringar. 
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1.2 Genomförande 
 
Den första forskningsfrågan besvaras i en forskningsöversikt. Ambitionen är att 
täcka in en stor del av den nationalekonomiska och arbetsmarknadsinriktade 
forskning som publicerats i Sverige inom detta relativt unga forskningsområde. 
Den första mer övergripande studien gjordes 1997 av Jan Ekberg. Forskningen har 
inledningsvis en deskriptiv ansats och syftar till att empiriskt beskriva och jämföra 
arbetsmarknadssituationen mellan olika grupper. Därutöver söker man analysera 
anledningen till skillnader genom att kontrollera för skillnader i produktivitets-
påverkande egenskaper såsom utbildningsnivå, språkkunskaper och socio-
ekonomisk bakgrund. 
 
Den andra forskningsfrågan besvaras i en intervjustudie där åtta gymnasie-
ungdomar i Malmö intervjuas om sin bild av arbetsmarknaden för individer med 
utländsk bakgrund och om sina planer inför framtiden. Liksom i forsknings-
översikten är jag dels intresserad av hur ungdomarna tror det ser ut men stor vikt 
läggs även vid vad ungdomarna menar orsakar eventuella skillnader mellan 
grupper. I intervjustudien undersöker jag även vad ungdomarna tror är viktigt för 
att få arbete samt om de tror att deras egna chanser påverkas av deras bakgrund. I 
analysen av intervjuerna gör jag genomgående en jämförelse med forskning och 
teori. Jag diskuterar även om det finns några tecken på att  ungdomar avstår från 
humankapitalinvesteringar p.g.a. sin bild av arbetsmarknaden för individer med 
utländsk bakgrund. 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
I den här uppsatsen behandlar jag endast sysselsättning och arbetslöshet. Jag 
bortser från andra skillnader i arbetsmarknadsposition, t.ex. inkomstnivå, yrkes-
fördelning och karriärmöjligheter. En anledning är att studier visat att skillnader 
mellan individer med svensk och utländsk bakgrund är större vad gäller syssel-
sättningsgrad än inkomst (se t.ex. Ekberg & Rooth 2003, Behtoui 2004). Den 
huvudsakliga anledningen är dock att jag av praktiska skäl valt att begränsa 
uppsatsens omfattning. Jag har även valt, åter med hänsyn till uppsatsens 
omfattning, att inte undersöka skillnader mellan kvinnor och män. Det är också 
tveksamt om jag utifrån mitt material skulle ha möjlighet att dra slutsatser 
relevanta ur ett könsperspektiv.  
 
 
1.4 Kategorisering 
 
I debatten kring arbetsmarknadsmöjligheter för individer med utländsk bakgrund 
och även inom en del av den forskning som finns på området råder en viss 
begreppsförvirring. Andra generationens invandrare i betydelsen individer födda i 
Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar kan t.ex. ställas mot individer som 
är inrikes födda. Jag har valt att i största möjliga mån utgå från de officiella 
begrepp som nu etablerats. Liksom i material från Integrationsverket försöker jag 
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begränsa användningen av begreppet invandrare, eftersom det ofta är osäkert vad 
som avses och begreppet är dessutom ”tyngt av föreställningar och fördomar” 
(Integrationsverket 2003:235). Begreppet andra generationens invandrare, vilket 
är mycket vanligt i den forskning jag refererar till, använder jag överhuvudtaget 
inte. Istället skiljer jag mellan inrikes och utrikes född. Begreppet ”utländsk 
bakgrund” innefattar i min studie utrikes födda individer såväl som inrikes födda 
individer med minst en utrikes född förälder. Sedan några år tillbaka är den 
officiella rekommendationen för användning av begreppet utländsk bakgrund att 
endast utrikes födda individer och inrikes födda individer med två utrikes födda 
föräldrar ska inkluderas (SCB 2002). Jag har dock valt att använda en bredare 
definition eftersom den är vanlig i den forskning jag refererar till. Individer med 
svensk bakgrund avser i uppsatsen inrikes födda individer med två inrikes födda 
föräldrar. Jag använder även begreppet etnisk bakgrund och med etniska svenskar 
avser jag individer vars båda föräldrar är födda i Sverige.  
 
Kort vill jag också kommentera den problematik som ligger i att man genom att 
basera undersökningar på gruppkategorier befäster en särskillnad. Lappalainen, 
och jag med honom, anser dock att ”kategoriseringar är en nödvändighet för att 
empiriskt beskriva samhällets etniska delning och ge uttryck för strukturell 
diskriminering” (2005:74).  
 
 
1.5 Disposition  
 
I avsnitt 2 presenteras översiktligt ett teoretiskt ramverk för nationalekonomisk 
analys av skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. I avsnitt 3 görs den 
forskningsöversikt som avser besvara den första forskningsfrågan. I avsnitt 4 ryms 
metoddiskussion och presentation av intervjupersoner. Avsnitt 5 innehåller en 
analytisk presentation av intervjuresultaten och slutligen förs i avsnitt 6 en 
sammanfattande diskussion där jag framhåller särskilt intressanta resultat. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 
 
 
I det här avsnittet presenteras den teoribildning som syftar till att förklara 
arbetsmarknadsskillnader mellan individer med olika etnisk bakgrund. I flera fall 
är teorin utvecklad för att förklara olikheter mellan inrikes födda individer och 
dem som själva invandrat och tillämpligheten gällande inrikes födda individer 
med utländsk bakgrund kan diskuteras. I många avseenden används teorin dock 
även i forskning kring inrikes födda med utländsk bakgrund varför den är relevant 
här. I den allmänna debatten om sysselsättning och arbetsmarknad för individer 
med utländsk bakgrund kan två huvudsakliga sätt att förklara individers svårighet 
att etablera sig på arbetsmarknaden ofta särskiljas; individuella otillräckligheter – 
de talar inte tillräckligt bra svenska, har inte den utbildning som krävs eller saknar 
den ”kulturella” kompetensen – och diskriminering. En liknande indelning i 
utbuds- och efterfrågeorienterade förklaringar kan göras av nationalekonomiska 
teorier för individers framgång på arbetsmarknaden.  
 
 
2.1 Sverigespecifikt humankapital och individens utbud 
 
I centrum för utbudsorienterade förklaringsmodeller står humankapitalteorin där 
en individs sammantagna humankapital, i form av t.ex. utbildning och yrkes-
erfarenhet, avgör dess produktivitet och därmed också dess arbetsmarknads-
position och lön. Eftersom konventionella produktivitetsmått, som just 
utbildningsnivå och yrkeserfarenhet, inte förklarar samtliga skillnader mellan 
individers framgång på arbetsmarknaden har även mindre konkreta faktorer såsom 
motivation, ambition och riskvillighet ofta inkluderats i begreppet humankapital 
(Behtoui 2004). När det gäller individer med utländsk bakgrund har betydelsen av 
så kallat landsspecifikt, här Sverigespecifikt, humankapital betonats. De syssel-
sättningsskillnader mellan etniska svenskar och individer med utländsk bakgrund 
som inte kan förklaras med olika utbildningsnivå eller år av erfarenhet har därför 
ofta förklarats med olika grad av ”Sverigespecifikt humankapital”. Begreppet 
används som ett slags paraplybegrepp där såväl språkkunskaper och ”kulturell 
kännedom” som tillgång till sociala nätverk kan inkluderas (se t.ex. Rooth 2001, 
Schröder & Vilhelmson1998). Rooth vill t.o.m. definiera Sverigespecifika 
kunskaper som ”allt som är relevant för arbetsmarknaden och som invandrare 
generellt saknar” (2001:538 not). Huruvida individer födda och uppväxta i 
Sverige kan antas ha Sverigespecifik kompetens oavsett etnisk bakgrund varierar 
mellan olika forskning. Å ena sidan anses individer med svensk skolgång ha 
samma möjlighet att tillgodogöra sig nödvändig Sverigespecifik kompetens (se 
t.ex. Behtoui 2004) men å andra sidan anses föräldrarnas integration i det svenska 
samhället ha betydelse (se t.ex. Rooth 2001, Vilhelmsson 2000). Det Sverige-
specifika humankapitalet antas ofta vara beroende av obestämbara faktorer såsom 
”kulturellt avstånd till ursprungsland” (Schröder & Vilhelmsson 1998, Ekberg & 
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Rooth 2003)3. Landsspecifikt humankapital kan också ses som en förutsättning för 
att kunna använda andra typer av humankapital (Vilhelmson 2000, Ekberg 1997).  
  
För att förklara arbetsmarknadsskillnader mellan individer födda i Sverige med 
olika etnisk bakgrund har teorier om intergenerationella överföringar 
aktualiserats. I en förenklad modell presenterad av Solon (1999) är överföringar 
av inkomstnivå mellan generationer en effekt av föräldrarnas investeringar i 
barnets humankapitalackumulation, vilka dels påverkas av föräldrarnas inkomst 
och dels av hur föräldrarnas nyttofunktion antas vara beroende av barnets framtida 
välbefinnande. Barnets begåvning ingår också i modellen och även t.ex. 
marknadsvillkor och avkastning på humankapitalinvesteringar påverkar 
korrelationen mellan inkomstnivån hos föräldrar och barn. I den tidiga 
intergenerationella teoribildningen antogs individer med utrikes födda föräldrar 
ofta ha stora möjligheter på arbetsmarknaden eftersom den motivation och höga 
kapacitet som återfunnits bland första generationens invandrare skulle överföras 
till senare generationer. Idag förknippas intergenerationella överföringar snarare 
med en sämre arbetsmarknadssituation där barngenerationen påverkas negativt av 
att föräldragenerationen har låg sysselsättningsgrad och hög arbetslöshet. Även att 
föräldragenerationen inte har full kännedom om mottagarlandets språk, 
institutionella förhållanden eller sociala koder anses påverka barngenerationen 
negativt (Behtoui 2004).  
 
I nära relation till de modeller som söker förklaringar i humankapitalöverföringar 
mellan förälder och barn står teorier som diskuterar s.k. grannskapseffekter och 
betydelsen av social interaktion. Dessa teoretiska inriktningar är inom svensk 
arbetsmarknadsforskning fortfarande relativt outforskade och det finns uppenbara 
svårigheter att mäta och konstruera ekonomiska modeller kring dem, vilket dock 
inte gör dem mindre intressanta. I huvudsak har tre modeller för att förklara 
grannskapseffekter etablerats, där grupptryck, påverkan genom förebilder eller 
genom institutionella förhållanden antas influera individen (Nordin 2005). 
 
Ur strikt teoretisk synvinkel kan bristen på humankapital, åtminstone på kort sikt, 
dock inte ses som problemet eller orsaken till arbetslöshet (jmf. O’Higgins 1997). 
En individ antas vid full konkurrens och lönerörlighet nämligen kunna bjuda ut 
sitt arbete på marknaden till en lön som överensstämmer med dennes 
humankapitalnivå. På liknande sätt antas en individ med sämre förutsättningar än 
andra kunna sänka sin s.k. reservationslön och på så sätt konkurrera sig in på 
arbetsmarknaden. I realiteten är möjligheten till lönedifferentiering begränsad, 
men i samband med studier av egenföretagande bland utrikes födda har teorin 
aktualiserats. Flera studier har nämligen visat att individer som invandrat till 
Sverige i högre grad än inrikes födda individer uppger att egenföretagandet är en 
strategi för att undvika arbetslöshet och i lägre grad för att tjäna pengar (Brundin, 
Bögenhold & Sundin 2001). Egenföretagande kan alltså ses som en strategi för att 
genom att sänka sin lön, arbeta fler timmer, etc. få tillgång till en annars stängd 
arbetsmarknad (Broomé m.fl. 1996).  
                                                 
3 Somliga menar att det snarare finns anledning att diskutera betydelsen av ”svenskt” socialt eller 
kulturellt kapital i anslutning till efterfrågesidan, liksom betydelsen av att ha ett ”svenskt” 
utseende eller ”svenskt” namn. Jmf. t.ex. Arai, Regnér & Schröder (2000).  
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Inom ramen för utbudsorienterade förklaringsmodeller ryms även teorier om 
individens sökaktivitet och sökbeteende där t.ex. reservationslönen antas vara 
olika mellan olika grupper. Eftersom det är problematiskt att finna en teoretisk 
förklaring till varför sökbeteendet skulle vara olika hos individer födda i Sverige 
med olika etnisk bakgrund och då det inte finns något empiriskt stöd för att sådana 
skillnader förekommer har den teoretiska inriktningen inte fått något betydande 
inflytande (se t.ex. Arai, Regnér & Schröder 2000, Osterman 1980). Inte heller 
har modeller där skillnader förklaras med olikheter i preferenser betonats inom 
forskning på området, även om möjligheten att preferensskillnader skulle kunna 
förekomma ofta nämns. 
 
Av större intresse är betydelsen av nätverk och kontakter. Svenska studier har 
visat att endast 15-40% av alla tjänstetillsättningar sker via formella ansöknings-
metoder (Ungdomsstyrelsen 2005). En övervägande del av rekryteringsarbetet 
sker istället genom informella kanaler och sociala nätverk. Utifrån teorier som 
ligger inom eller nära området ekonomisk sociologi kan tillgången till sociala 
nätverk, mätt i både antal och sammansättning (socioekonomiska resurser hos 
individerna i nätverket och grad av heterogenitet), vara en orsak till skillnader 
mellan individer med olika etnisk bakgrund (Behtoui 2004).  
 
 
2.2 Diskriminering och efterfrågan 
 
Bland efterfrågeorienterade förklaringsmodeller ligger fokus på diskriminering. 
Inom den neoklassiska nationalekonomiska teorin används en relativt snäv 
definition där diskriminering anses förekomma när två individer med exakt 
samma produktivitet behandlas olika på arbetsmarknaden. Två huvudsakliga typer 
av diskriminering analyseras; smak- eller preferensdiskriminering och statistisk 
diskriminering. Empiriskt är det svårt att skilja mellan de båda men teoretiskt har 
de olika utgångspunkt och ger olika resultat.  
 
Teorin om preferensdiskriminering utvecklades initialt av Becker och utgår från 
antagandet att individer kan ha ”smak för diskriminering” vilket innebär att 
individens nytta minskar av att vara i kontakt med en person ur en viss grupp. Det 
medför att en arbetsgivare vid lika produktivitet väljer att inte anställa någon ur 
den grupp han eller hon ogillar, alternativt kräver kompensation för att anställa 
någon ur denna grupp i form av lägre kostnad d.v.s. lön. Teorin tydliggörs i en 
modell där det finns två grupper av lika produktiva arbetare, A och B, varav B har 
någon egenskap som ogillas av vissa arbetsgivare. Dessa arbetsgivare har ”smak 
för diskriminering” och skulle för att anställa någon ur gruppen B kräva 
kompensation som motsvarar den negativa nyttan. Kan samtliga arbetare i grupp 
B anställas av icke-diskriminerande arbetsgivare är resultatet en segregerad 
arbetsmarknad. Är utbudet av arbetare B större än efterfrågan hos icke-
diskriminerande arbetsgivare påverkas relativlönen för gruppen B negativt och 
eftersom icke-diskriminerande arbetsgivare då endast vill anställa individer i 
grupp B blir resultatet både segregering och löneskillnader. (Björklund m.fl. 
2000) På lång sikt  och vid perfekt konkurrens innebär den här typen av 
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diskriminering dock att diskriminerande arbetsgivare konkurreras ut eftersom 
andra arbetsgivare kan erbjuda lägre priser (Bosworth m.fl. 1996). Diskriminering 
kan på liknande sätt vara en effekt av preferenser hos anställda eller kunder, vilka 
kräver högre lön respektive lägre priser för att arbeta med respektive handla av 
individer ur en viss grupp. Eftersom anställdas och kunders preferenser leder till 
att arbetsgivaren, liksom ovan, kräver kompensation från arbetaren i gruppen i 
form av lägre lön har även denna typ av diskriminering effekten segregering 
och/eller löneskillnader (Bosworth m.fl. 1996).  
 
I teorin om statistisk diskriminering ligger istället ofullständig information om 
individens produktivitet till grund för diskriminering. Om vi antar att det är 
förenat med kostnader för en arbetsgivare att fastställa individers faktiska 
produktivitet och dessutom släpper antagandet om lika produktivitet är det 
rationellt för arbetsgivaren att utgå från information om genomsnittlig 
produktivitet hos den grupp individen tillhör, trots att den individuella 
produktiviteten kan vara högre eller lägre. Ett vanligt exempel är en modell där 
kvinnor i genomsnitt har en lägre produktivitet eftersom de i genomsnitt är 
föräldralediga oftare än män. Utan information om huruvida en viss kvinna eller 
man kommer att vara föräldraledig är det rationellt för arbetsgivaren att utgå från 
information om genomsnittlig produktivitet och välja mannen. (Björklund m.fl. 
2000) Eftersom det även kan vara svårt att fastställa en grupps genomsnittliga 
produktivitet kan arbetsgivarens föreställningar om genomsnittlig produktivitet 
ligga till grund för diskriminering.  
 
Statistisk diskriminering kan även uppkomma om den genomsnittliga 
produktiviteten är lika för olika typer av arbetskraft, men kostnaden för 
information om grupperna varierar. Ett vanligt exempel är att det är dyrare att ta 
reda på produktiviteten hos en individ som har utbildning från ett annat land. 
Förutsatt att arbetsgivaren spenderar samma summa för att kartlägga varje enskild 
sökandes produktivitet innebär det att spridningen i produktivitet kommer att vara 
större bland dem som har utländsk utbildning. Är arbetsgivaren riskavers blir 
någon med svensk utbildning vald. (Björklund m.fl. 2000) På lång sikt kan 
statistisk diskriminering, vilken initialt är en effekt av små skillnader i 
genomsnittlig produktivitet eller produktivitetsspridning, ge upphov till stora 
olikheter. Dels innebär det att individer i den diskriminerade gruppen går miste 
om t.ex. produktivitetshöjande internutbildning och erfarenheter och därmed i ett 
senare tillfälle faktiskt är mindre kvalificerad än andra. Dels innebär det att 
incitamenten för t.ex. humankapitalinvesteringar minskar för individer som 
riskerar att bli diskriminerade.  
 
Utanför den traditionella nationalekonomin finns även teorier som förklarar 
ojämlikhet på arbetsmarknaden i termer av institutionella förhållanden. Enligt en 
teori är t.ex. arbetsmarknaden segmenterad och rörligheten mellan olika 
marknader är mycket låg. I en enkel modell finns då en primär och en sekundär 
arbetsmarknad, där den förra karakteriseras av höga löner, stabilitet, goda 
arbetsvillkor och karriärmöjlighet och den senare av tillfälliga arbeten med låga 
löner, få möjligheter att avancera och osäkra arbetsförhållanden (Bosworth m.fl. 
1996). 
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Kort finns det också anledning att nämna den makroekonomiskt inriktade 
förklaringsmodell som anger att strukturförändringar, vilka inneburit en minskad 
industrisektor och ökad tjänsteproduktion, medfört att individer med utländsk 
bakgrund fått svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Anledningen anses vara att 
goda språkkunskaper och kulturellt baserad ”social kompetens” blivit allt 
viktigare. Detta uppges ofta vara den stora anledningen till att Sverigespecifikt 
humankapital blivit en avgörande faktor för chansen att lyckas på arbets-
marknaden (Broomé m.fl.1996). 
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3 Forskningsöversikt 
 
 
 
För att besvara den första forskningsfrågan gör jag i detta avsnitt en 
sammanställning av den nationalekonomiska forskning som behandlar 
sysselsättnings- och arbetslöshetssituationen för individer födda i Sverige med 
utländsk bakgrund. Större delen av forskningen tar avstamp i resonemang om 
betydelsen av Sverigespecifikt humankapital och fokus ligger på utbudssidan. 
Förekomsten av diskriminering kan, i enlighet med traditionell nationalekonomisk 
teori, endast ”bevisas” om man kan kontrollera för samtliga individuella 
produktivitetsskillnader. Forskningen på detta område har därmed i allt större 
utsträckning kommit att kontrollera för individuella skillnader i produktivitets-
påverkande egenskaper. Jag tar även kort upp en studie som, med kontroll för 
socioekonomisk bakgrund, undersöker deltagande i olika bidragssystem. 
 

… 
 
I en tidig svensk studie analyserar Ekberg (1997) arbetsmarknadsdata för hela 
befolkningen år 1994, vilken visar att arbetskrafts- och sysselsättningstalen i 
många avseenden är lika höga bland inrikes födda individer med utländsk 
bakgrund som bland dem som har svensk bakgrund. I synnerhet för de individer 
vars föräldrar invandrade till Sverige före 1970, d.v.s. bland individer som i 
undersökningen är i åldern 25-44 år, är situationen lik den för inrikes födda med 
båda föräldrarna födda i Sverige. Arbetskrafts- och sysselsättningstalen är för dem 
89% och 82% i jämförelse med 91% och 84% för dem som har inrikes födda 
föräldrar. När det gäller arbetslöshet är skillnaden något större och medan den 
grupp som har inrikes födda föräldrar har en arbetslöshet på drygt 7% är 
arbetslösheten 8,6% för den grupp som har minst en utrikes född förälder. 
 
I åldersgruppen 16-24 år är bilden mer splittrad och två tydliga mönster fram-
träder, i synnerhet vad gäller arbetslösheten. För det första finns en skillnad i om 
en eller två av föräldrarna är födda utanför Sverige. De som har en inrikes född 
förälder har arbetskrafts- och sysselsättningstal på 47% respektive 37%, vilket kan 
jämföras med 50% respektive 41% för individer med två inrikes födda föräldrar. 
Är istället båda föräldrarna utrikes födda är motsvarande tal 48% respektive 35%. 
När det gäller arbetslöshet har gruppen med två inrikes födda föräldrar ett 
arbetslöshetstal på 18% medan motsvarande uppgift för gruppen med en inrikes 
född förälder är 21% och om båda föräldrarna har invandrat 27%. En individ med 
två utrikes födda föräldrar i den här åldersgruppen löpte alltså 50% större risk att 
vara arbetslös än någon med två inrikes födda föräldrar och nästan 30% större risk 
än någon med en inrikes född förälder. För det andra är skillnaden mellan 
individer med nordisk, europeisk4 och utomeuropeisk bakgrund kraftig. Individer 
med nordisk bakgrund har arbetskraftstalet 51% och sysselsättningstalet 41%, 
vilket i stort sett motsvarar talen för individer med två inrikes födda föräldrar. 
                                                 
4 I denna, liksom i övriga studier, inkluderas individer med föräldrar från USA, Kanada, Australien 
och Nya Zeeland i kategorin europeisk bakgrund.  
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Bland dem som har europeisk bakgrund är talen istället 44% och 34% och bland 
dem med utomeuropeisk bakgrund 37% och 26%. Sysselsättningstalet är alltså 
väsentligt lägre bland dem som har utomeuropeisk bakgrund och tittar vi istället 
på arbetslösheten är den avsevärt högre. Gruppen med utomeuropeisk bakgrund 
har en arbetslöshet på knappt 29%, medan dem som har europeisk eller nordisk 
härkomst har en arbetslöshet på 24% respektive 20%. Bland individer med inrikes 
födda föräldrar är arbetslösheten, som nämnts ovan, knappt 18%. En individ i 
åldern 16-24 år med minst en förälder född utanför Europa löpte alltså drygt 60% 
större risk att vara arbetslös än någon med svensk bakgrund 1994.5 (I jämförelsen 
mellan olika bakgrund separeras inte individer med en eller två inrikes födda 
förälder.) 
 
Ekberg gör även en grov jämförelse mellan arbetsmarknadssituationen för dem 
som är mellan 16 och 24 år och dem som är i arbetsför ålder och som invandrat 
före 1979 och därmed kan antas vara föräldrar till de individer som har utländsk 
bakgrund i den åldersgruppen. Avsikten är att, i likhet med tidiga amerikanska 
studier av t.ex. Chiswick och Borjas, undersöka den intergenerationella över-
föringen av arbetsmarknadsposition. Ekberg finner att ”barngenerationen” överlag 
har konvergerat mot den inhemska befolkningen och bland individer med 
europeisk bakgrund är arbetsmarknadsläget klart bättre än i föräldragenerationen. 
Däremot återfinns den svaga arbetsmarknadspositionen bland invandrare med 
utomeuropeisk härkomst även bland deras barn. Ekberg menar att en stor del av 
samvariationen är ett resultat av ”att socioekonomisk position tenderar att 
överföras mellan olika generationer” (1997:13). Han tar också upp diskriminering 
som en möjlig orsak och menar att individer med utomeuropeisk bakgrund löper 
större risk att bli diskriminerade. 
 
Utöver en åldersstandardisering och en översiktlig jämförelse mellan antalet 
utbildningsår, där inga större skillnader föreligger, gör Ekberg ingen kontroll för 
eventuella skillnader i socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå eller bostadsort 
i studien ovan. Samtliga dessa individuella egenskaper behandlas däremot i 
Schröder & Vilhelmsson (1998) som skattar oddskvoter för sannolikheten att göra 
”något annat” än att arbeta. Undersökningen utgår från en uppföljning gjord 1995 
av elever som gick ut grundskolan 1988. Utifrån ett slumpmässigt urval har runt 5 
000 ungdomar med svensk bakgrund jämförts med sammanlagt 5 000 ungdomar 
med utländsk bakgrund, varav närmare hälften är födda i Sverige med minst en 
förälder född i något annat land. Då inga kontroller för individuella faktorer görs 
visar oddskvoterna6 att ungdomar med utländsk bakgrund i samtliga fall har större 
sannolikhet än ungdomar med etnisk svensk bakgrund att göra något annat än att 
arbeta (vara arbetslös, i arbetsmarknadspolitisk åtgärd, studerande eller utanför 
arbetskraften av andra skäl). Sannolikheten att göra något annat är högre ju 
kortare vistelsetiden i Sverige är, men även när det gäller individer födda i Sverige 

                                                 
5 Ovan angiven statistik avser arbetsmarknadssituationen för män. Motsvarande uppgifter för 
kvinnor ger liknande relativa resultat, med undantag för kvinnor med europeisk härkomst vilka har 
ett lägre arbetslöshetstal än kvinnor med båda föräldrarna födda i Sverige. (Se tabell 1 och 2 i 
Ekberg 1997.) 
6 Värdet 1 innebär att det inte finns någon skillnad mellan jämförelsegruppen och referensgruppen 
som i det här fallet utgörs av individer med svensk bakgrund. 
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med minst en utrikes född förälder kvarstår skillnader. Risken att vara arbetslös 
istället för att arbeta är t.ex. nästan 40% högre för dem än för jämförelsegruppen. 
Efter kontroller för betyg i svenska i årskurs nio, utbildnings nivå, bostadsort, och 
familjebakgrund (tjänstemannabakgrund eller inte) är skillnaden i princip 
densamma – oddskvoten för risken att vara arbetslös sjunker från 1,39 till 1,37.  
 
Att vistelsetiden i landet har betydelse för oddskvoterna tolkar Schröder och 
Vilhelmsson som att mängden Sverigespecifikt humankapital, vilken antas öka 
med tid i landet, har inverkan på framgångarna på arbetsmarknaden. Att en 
betydande del av skillnaderna kvarstår för individer födda i Sverige, vilka enligt 
författarna borde ha tillgång till samma Sverigespecifika kunskaper som andra 
inrikes födda, även efter att en mängd bakgrundsfaktorer kontrollerats menar man 
kan vara ett resultat av att den svenska skolan inte förmår kompensera för de 
”’arbetsmarknadsfördelar’ som ungdomar med svensktalande föräldrar och 
grannar har gentemot dem som växt upp i andra miljöer” (1998:598). En annan 
förklaring är enligt författarna att det kan förekomma diskriminering eller att 
skillnader i preferenser föreligger. Författarna menar också att ”det kulturella 
avståndet” till ursprungslandet har betydelse för ackumulationen av Sverige-
specifikt humankapital och de kan på så sätt förklara varför oddskvoterna är lägre 
för individer med europeisk eller nordamerikansk bakgrund än för individer med 
övrig utländsk bakgrund. Att resultaten också visar att individer med 
latinamerikansk bakgrund löper mer än 2,5 gånger så stor risk att vara arbetslös 
medan samma siffror för individer med asiatiskt eller afrikanskt ursprung är 
mellan 1,6 och 1,8 är svårare att förklara.  
 
I en utvidgad studie av elevuppföljningen analyserar Arai, Schröder och 
Vilhelmsson (2000) även hur individer med utländsk bakgrund påverkas av att ha 
en inrikes född förälder. Resultaten visar att för individer med en inrikes född 
förälder är risken att vara arbetslös eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd istället 
för att arbeta ungefär lika stor som för individer med två inrikes födda föräldrar. I 
studien har författarna även gjort separata kontroller för betydelsen av kunskaper i 
svenska och utbildningsnivå. Resultatet är, som författarna skriver, ”anmärknings-
värt” eftersom ”höga betyg i svenska inte alls påverkar risken att vara arbetslös i 
stället för att arbeta” (Arai, Schröder & Vilhelmsson 2000:54). Resultaten skiljer 
sig därmed från studier över betydelsen av goda kunskaper i svenska för individer 
som invandrat till Sverige där stora skillnader förklarats av olika kunskaper i 
svenska (se t.ex. Rooth 2001). I slutsatserna är författarna mindre försiktiga än 
ovan och menar att eftersom skillnader kvarstår efter kontroller för utbildnings-
nivå och betyg i svenska är det ”mindre sannolikt att dessa arbetslöshetsskillnader 
enbart beror på  att ungdomar med utländsk bakgrund har lägre produktivitet än 
andra ungdomar. […] En mer trolig förklaring är att dessa ungdomar utsätts för 
diskriminering på arbetsmarknaden” (Arai, Schröder & Vilhelmsson 2000:59).  
 
Vilhelmsson (2000) analyserar utifrån ett representativt urval av samma elev-
uppföljning situationen mer detaljerat och i likhet med ovan nämnda studier finner 
han att en stor del av de initiala skillnaderna kvarstår efter att kontroller för 
huruvida individen bor i en storstad, kön, utbildningsnivå, betyg i svenska, 
föräldrarnas utbildning samt grad av uppmuntran från föräldrar att läsa vidare och 
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hur väl eleven trivdes i skolan. Vilhelmsson separerar inte genomgående dem som 
är födda i Sverige med utländsk bakgrund från dem som själva invandrat och 
resultaten är därmed mindra relevanta för mitt syfte, men det är värt att notera att 
resultaten följer samma mönster som tidigare studier.  
 
I Ekberg & Rooth (2003) jämförs arbetsmarknadsdata för år 1998 för individer i 
åldern 25-40 år med minst en utrikes född förälder med uppgifter om individer i 
samma ålder med inrikes födda föräldrar. Med anledning av den i genomsnitt låga 
åldern för individer med utomeuropeisk bakgrund har en särskild jämförelsegrupp 
i åldern 25-30 år utsetts för dessa. Analysen genomförs i fyra steg. Först skattar 
författarna sannolikheten att vara arbetslös endast utifrån uppgifter om etnisk 
bakgrund. Sedan viktas resultaten utifrån ålder och i det tredje steget kontrolleras 
för variablerna ålder, utbildningsnivå, civilstånd, kommunal arbetslöshetsnivå och 
bostadsort på regional nivå. Slutligen bryts arbetslöshetsskillnaderna ner i en 
förklarad och en oförklarad del. Resultaten följer samma mönster som ovan 
nämnda studier.  
 
När de ”råa” skillnaderna i sannolikheten att vara arbetslös skattas har, med ett 
undantag, samtliga grupper av män med utländsk bakgrund större sannolikhet att 
vara utan arbete än män med svensk bakgrund. När kontroller görs för ovan 
nämnda individuella variabler förklaras en del av skillnaderna och kvarvarande 
skillnader mellan individer med nordisk, öst- och västeuropeisk bakgrund och 
etniska svenskar är förhållandevis små. Även när det gäller män med 
sydeuropeisk och utomeuropeisk bakgrund förklaras en del men kvarvarande 
skillnader är ca. 8 respektive 13 procentenheter. Liknande resultat ges för kvinnor 
där den oförklarade skillnaden är drygt 5 respektive 15 procentenheter för kvinnor 
vars båda föräldrar invandrat från ett sydeuropeiskt respektive utomeuropeiskt 
land. I kombination med att arbetskraftstalet för dessa grupper är lägre än för 
andra är den stora skillnaden anmärkningsvärd. Enligt Ekberg och Rooth kan de 
oförklarade skillnaderna dels vara ett resultat av icke observerade individuella 
olikheter eller skillnader i individuella preferenser och/eller diskriminering och 
olika hinder för att få arbete.  
 
Ekberg och Rooth gör även en separat beräkning för individer födda i Sverige 
med en inrikes född förälder. Skillnaderna i arbetslöshet är, både före och efter 
kontroller för observerbara individuella olikheter, betydligt mindre än om båda 
föräldrarna är utrikes födda. Ekberg och Rooth tolkar resultaten som att mängden 
Sverigespecifikt humankapital, vilken antas vara högre om en  förälder är född i 
Sverige, har stor betydelse för arbetslöshetsrisken. Författarna kontrollerar också 
för huruvida det inverkar om modern eller fadern är född i Sverige och finner en 
tendens till att individer vars moder är född i Sverige har lägre sannolikhet att vara 
arbetslös än individer vars fader är född här. En möjlig förklaring, menar 
författarna, är att modern har större inverkan på produktionen av humankapital 
under barndomen.  
 
Resonemanget utvecklas i Rooth (2001) där resultaten ovan och resultatet i en 
studie där författaren undersöker arbetsmarknadssituationen för adopterade 
diskuteras. Rooth menar att individer vars ena förälder är född i Sverige kan 



 17

gynnas genom ökade kunskaper i svenska, genom att de via den inrikes födda 
föräldern får information om hur det svenska samhället fungerar och/eller tillgång 
till kontaktnät etc. Författaren spekulerar även i om individer som skaffar barn 
över etniska gränser kan vara ”positivt selekterade ur invandrarpopulationen” 
(2001:545) eller att andra individuella skillnader föreligger, samt att diskrimine-
ring kan drabba individer olika beroende på om en eller två föräldrar är födda 
utanför Sverige.  
 
I studien av arbetslöshetsskillnader mellan adopterade och inrikes födda svenskar 
är avsikten att mäta diskriminering genom att kontrollera för Sverigespecifika 
kunskaper. Utgångspunkten är att adopterade är lika etniska svenskar förutom till 
utseendet och att man därmed kan undersöka graden av diskriminering. När Rooth 
jämför arbetslösheten mellan individer födda i Sverige och adopterade med 
”utländskt” utseende är den initiala skillnaden hela 10 procentenheter. Efter 
kontroller för ålder, utbildningsnivå, civilstånd och arbetslöshet på kommunnivå 
återstår 6,5 procentenheters skillnad. Större delen av den högre arbetslösheten 
bland adopterade med utländskt utseende kan alltså inte förklaras av faktorer som 
generellt anses påverka individers arbetsmarknadsposition. Adopterade med 
”svenskt” utseende har initialt ungefär en procentenhet större arbetslöshet än 
inrikes födda. Hela skillnaden förklaras av ovan nämnda kontroller. Eftersom 
skillnaderna försvinner för adopterade med svenskt utseende men inte för dem 
som har ”utländskt” utseende menar Rooth ”att diskriminering p.g.a. hudfärg 
medför ca. sex procentenheters större sannolikhet att vara arbetslös jämfört med 
dem som inte diskrimineras” (2001:545). Och som Rooth också påpekar 
”förvärras troligen [denna form av diskriminering] ytterligare om individen har ett 
utländskt namn, en utländsk utbildning och talar svenska med brytning” 
(2001:545). 
 
I en studie undersöker Hammarstedt och Ekberg (2004) om bidragstagandet hos 
individer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar skiljer sig från det hos 
individer med två inrikes födda föräldrar och om det finns olikheter inom den 
grupp som har utrikes födda föräldrar med avseende på föräldrarnas 
ursprungsregion. Till gruppen med utrikes födda föräldrar har författarna utsett en 
jämförelsegrupp med barn till inrikes födda föräldrar med samma ålder, kön, 
arbetsmarknadsställning (bransch) och bostadslän som de utrikes födda 
föräldrarna. Genom att i föräldragenerationen utgå från en ”tvilling” med samma 
socioekonomiska situation kontrollerar man sedan bidragstagandet för samtliga 
individer 20 år och äldre vars föräldrar var anställda eller egenföretagare i Sverige 
1970. Studien visar ett lågt deltagande i bidragssystemen för barn till individer 
födda i västra Europa, Nordamerika eller Oceanien medan individer med föräldrar 
från övriga nordiska länder har något högre deltagande än dem som har inrikes 
födda föräldrar. Individer med öst- eller sydeuropeisk bakgrund och i synnerhet 
individer med utomeuropeisk bakgrund har mycket högt deltagande, särskilt 
gällande socialbidrag. Som Hammarstedt och Ekberg påpekar är graden av 
bidragstagande i huvudsak en konsekvens av individers arbetsmarknadssituation 
och resultaten bekräftar därmed övriga studiers resultat.  
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Bethoui (2004) har i sin studie av arbetsmarknadssituationen för individer med 
utländsk bakgrund en något annorlunda utgångspunkt än övriga studier. Utifrån 
data för individer (drygt 22 000) som 1998 var 26-28 år gamla analyseras 
betydelsen av sociala nätverk för framgång på arbetsmarknaden. Med en 
indelning av individerna i kategorier liknande dem ovan använda avser författaren 
dels att fånga graden av diskriminering genom att jämföra individer med 
bakgrund från nordvästra Europa och Nordamerika med dem som har utländsk 
bakgrund av annat slag, och dels att visa betydelsen av sociala nätverk genom att 
jämföra situationen mellan dem som har inga, en eller två utrikes födda föräldrar. 
Samtliga individer i studien har gått svensk grundskola vilket Bethoui menar 
innebär att de besitter Sverigespecifikt humankapital i betydelsen språkkunskaper 
och kännedom om landets institutioner. Till skillnad från t.ex. Ekberg & Rooth 
(2003) och Rooth (2001) inkluderar Behtoui inte tillgången på kontakter i 
begreppet Sverigespecifikt humankapital. 
 
Både i den beskrivande statistiken och i undersökningen finns ett liknande 
mönster som i ovan nämnda studier. T.ex. skattar Behtoui oddskvoter för 
sannolikheten att ha ett arbete med en årsinkomst på minst 100 000 kr (med 
etniska svenskar som referensgrupp) och de som är födda i Sverige, med båda 
föräldrarna födda utanför ”väst”, har ungefär hälften så stor chans att vara 
anställda. Efter kontroll för utbildningsnivå, kön, om man har barn, är gift och bor 
i en storstad kvarstår stora skillnader gentemot referensgruppen. Även för övriga 
grupper återstår skillnader. Resultaten visar sammantaget att individer med en 
förälder född i Sverige har större sannolikhet att vara sysselsatt än om båda är 
utrikes födda vilket Behtoui tolkar som att tillgången på sociala nätverk har stor 
betydelse för en individs arbetsmarknadsutfall. Resultaten visar också att individer 
vars föräldrar kommer från nordvästra Europa eller Nordamerika har större 
sannolikhet än dem vars föräldrar kommer från andra regioner. Behtoui menar att 
detta dels kan ses som en effekt av diskriminering men också av att det sociala 
kapitalet i individernas nätverk är mindre. Författaren testar även om det är någon 
skillnad om modern eller fadern är född i Sverige och finner, till skillnad från 
Ekberg & Rooth (2003) att sannolikheten att vara sysselsatt är högre om fadern är 
född i Sverige än om modern är det. Detta tolkas som att effekten av socialt 
nätverk (vilket anses vara starkare om fadern är född i Sverige) är större än 
effekten av goda kunskaper i svenska (vilket anses påverkas mer av modern) och 
effekten av diskriminering p.g.a. namn (vilket påvekas av att barnet får faderns 
utländska namn). 
 

… 
 
Forskningen ger en i flera avseenden alarmerande bild av arbetsmarknaden där 
vissa grupper har betydligt lägre sannolikhet att vara sysselsatta och omvänt en 
högre sannolikhet att vara arbetslösa än individer med föräldrar födda i Sverige. I 
kombination med andra studier, vilka uppvisar liknande resultat för t.ex. 
individers inkomstnivå, är detta oundvikligen bekymmersamt.7 Studierna i 
                                                 
7 Se t.ex. Behrenz & Hammarstedt (2002) ”Arbetsinkomster bland andra generationens invandrare 
– en intergenerationell studie”, Österberg (2000) ”Intergenerational income mobility among 
individuals with different ethnic origin”, Hammarstedt & Palme (2004) ”Intergenerational 
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översikten undersöker huvudsakligen situationen för barn till individer som 
invandrat före 70-talet, vilka därmed i större omfattning än dem som invandrat 
senare, har haft ett snabbt inträde på arbetsmarknaden i Sverige. Anledningen är 
naturligtvis att barn till dem som invandrat senare i stor utsträckning fortfarande 
är i skolåldern. Det är därför tänkbart att motsvarande studier kommer att ge 
annorlunda resultat i framtiden. Samtidigt finns det anledning att vara särskilt 
uppmärksam på de stora skillnader som finns mellan individer med svensk och 
utomeuropeisk bakgrund eftersom individer med utomeuropeisk bakgrund utgör 
en allt större andel av Sveriges befolkning (se bilaga 1).  
 
Centralt i min uppsats är en analys av förklaringar till de arbetsmarknads-
skillnader som finns mellan olika grupper. I studierna ovan har betydelsen av flera 
olika förklaringsvariabler testats. Författarna har ofta inte preciserat hur stort 
förklaringsvärde en viss faktor har, utan istället skattat den sammanlagda effekten 
av flera variabler. Ålder är en självklar förklaringsfaktor i frågan om arbetslöshet 
och i samtliga studier tar man hänsyn till åldersskillnader. Likaså har man i flera 
studier separerat uppgifter för kvinnor och män. Även bostadsort är en faktor man 
kontrollerat för. Medan Arai, Schröder och Vilhelmsson (2000) t.ex. kontrollerar 
för om individen bor i en storstad eller inte har man i andra studier tagit hänsyn 
till bostadsort på regional nivå eller t.o.m. arbetslöshet på kommunal nivå. 
Utbildningsnivån, antingen i betydelsen högsta avslutade utbildning, antal år i 
utbildning eller genomsnittligt betyg, är också mycket central i analysen av 
orsaker och finns med i samtliga studier. På liknande sätt har några studier 
undersökt betydelsen av föräldrarnas utbildning med avsikt att kontrollera för 
skillnader i socioekonomisk bakgrund. Även föräldrarnas yrkestillhörighet och 
arbetsmarknadssituation tas upp, liksom tillgång på socialt nätverk och kontakter. 
I några studier har man även kontrollerat för civilstånd, om individerna har barn 
eller t.ex. grad av uppmuntran hemifrån och hur väl man trivts i skolan. 
 
Samtliga dessa faktorer har betydelse för individers framgång på arbets-
marknaden. Samtidigt visar studierna att skillnader mellan olika grupper inte helt 
kan förklaras av dessa faktorer. Forskarna menar att resterande skillnader kan bero 
på icke observerbara individuella olikheter eller preferenser och/eller diskrimine-
ring. I min analys av erhållna intervjusvar är det intressant att utforska vilka av de 
ovan nämnda faktorer respondenterna tar upp. Med oförklarade skillnader i åtanke 
är det också särskilt intressant att undersöka om respondenterna spontant tar upp 
andra tänkbara förklaringar och att analysera vilka faktorer de tror väger tyngst.  
 

                                                                                                                                      
Mobility, Human Capital Transmission and the Economic Position of Second-Generation 
Immigrants in Sweden” 
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4 Intervjuer 
  
 
 
För att besvara den andra forskningsfrågan har jag genomfört samtalsintervjuer 
med åtta gymnasieungdomar i Malmö. Detta kvalitativa, och inom national-
ekonomi i viss mån okonventionella, metodval har möjliggjort en grundlig 
kartläggning av ungdomars syn på individers chanser på arbetsmarknaden. Innan 
analysen av intervjuerna tar vid diskuterar jag i detta avsnitt metodologiska över-
väganden, urval och generaliserbarhet samt presenterar intervjupersonerna.  
 
 
4.1 Kvalitativa intervjuer – frågeformulär och samtal  
 
När syftet med en studie är explorativt och avsikten att fånga upp 
intervjupersonernas egen uppfattning eller bild av verkligheten kan en kvalitativ 
samtalsintervju med fördel användas (Kvale 1997). En explorativ studie kräver 
generellt nyanserade data där betoning läggs vid att undersöka på djupet. 
Intentionen är inte att ge en sann eller objektiv bild av verkligheten utan att vara 
öppen för nya tankar och resonemang framförda av de individer jag intervjuar. 
Min  avsikt har därför varit att följa upp ”de delar av intervjupersonens berättelse 
som kan kasta ljus över personens förståelse av temat ifråga” (Widerberg, 
2002:16). Med  det tillvägagångssättet har jag givits möjlighet att i analysen lyfta 
fram och behandla de aspekter intervjupersonerna själva tar upp, vilket med 
uppsatsens syfte i åtanke är betydelsefullt. Jag har dock valt en semistrukturerad 
intervjuform vilket givit mig möjlighet att styra riktningen på intervjuerna. I 
samtliga intervjuer har jag utgått från en intervjuguide (se bilaga 2). 
 
Eftersom forskningsfrågan som ligger till grund för den här delen av studien 
rymmer både frågan om, och i så fall hur, intervjupersonerna tror att möjligheter 
på arbetsmarknaden påverkas av etnisk bakgrund och varför de tror det är så är 
intervjuerna genomförda i två steg. Efter att respondenterna besvarat inledande 
frågor om vad de vill och tror att de kommer att arbeta med i framtiden har de 
fyllt i ett frågeformulär där de genom att välja ett av flera alternativ skattar olika 
gruppers arbetslöshet. (För frågeformulär se bilaga 3.) Genom att formulera 
svaren som flervalsalternativ avsåg jag att undersöka om respondenternas 
uppfattning återspeglar de mönster som är tydliga i kända forskningsresultat. Det 
hade troligtvis varit svårt om endast en samtalsintervju genomförts. Nackdelen 
med flervalsalternativ är naturligtvis att respondenternas svarsmöjligheter 
begränsas. I viss mån har jag kontrollerat för detta genom att ett av alternativen är 
formulerat som ”mer än …” och i min bedömning av svaren i frågeformuläret har 
jag även tagit hänsyn till om respondenten uttryckt en annan åsikt under samtalet. 
Underlaget till frågorna bygger inte på resultatet i någon enskild undersökning 
och det finns med andra ord inte ett ”korrekt” svarsalternativ. Formuläret har 
också kompletterats med en öppen fråga där respondenterna angivit saker de tror 
är viktiga för att få arbete. 
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Frågeformuläret har sedan använts som utgångspunkt i intervjustudiens andra del 
där jag tillsammans med respondenten jämfört hur denne skattat den genom-
snittliga arbetslösheten för individer med olika bakgrund. Respondenterna har 
därefter resonerat kring vad eventuella olikheter kan bero på. Min avsikt har varit 
att respondenterna spontant skulle få möjlighet att ge sin egen beskrivning av 
potentiella orsaker. I den mån de på egen hand inte tagit upp betydelsen av 
utbildning eller kontakter för att erhålla arbete har jag dock kontrollerat med 
direkta frågor på området. I ett par av intervjuerna, där respondenterna varit 
särskilt fåordiga, har jag i större utsträckning än vad som egentigen är önskvärt 
tagit upp olika ämnen till diskussion. De resonemang som på så sätt aktualiserats 
väger lättare i analysen. Avslutningsvis har jag också ställt några direkta frågor 
om huruvida respondenten tror att dennes egen bakgrund kan ha inverkan på 
framtida arbetsmarknadssituation.  
 
 
4.2 Val av röster – hur och varför 
 
I den här studien har jag gjort ett strategiskt urval av åtta ungdomar med utländsk 
bakgrund. Eftersom den initiala urvalsgruppen är mycket stor har jag med praktisk 
genomförbarhet i åtanke och med avsikt att hitta lämpliga intervjupersoner stegvis 
begränsat antalet potentiella intervjupersoner. I Sverige idag finns drygt 480 000 
individer, som är 25 år eller yngre, födda i Sverige med en eller två utrikes födda 
föräldrar. Ungefär en tredjedel av dem är i åldrarna 16-25 år och räknas därmed  i 
officiell statistik som ungdomar (Lundh m.fl. 2002, se Bilaga 1). Enligt uppgifter 
från Integrationsverket utgör individer med utländsk bakgrund, alltså de som 
antingen är födda i ett annat land eller har minst en förälder född utanför Sverige, 
i genomsnitt runt en fjärdedel av samtliga individer i åldersgruppen 16-25 år. I 
storstadsområdena, d.v.s. i Stockholm, Göteborg och Malmö, är motsvarande 
siffra 40% (Integrationsverket 2003:211). Eftersom koncentrationen av individer 
med utländsk bakgrund är störst i storstäderna anser jag att det är intressant att 
söka intervjupersonerna där och av praktiska skäl har jag då valt Malmö. 
Resultatet hade eventuellt blivit annorlunda om jag istället valt intervjupersoner i 
en mindre ort eller på landsbygden. Glesbygdsverket (2005) visar t.ex. att 
sysselsättningen bland individer med utländsk bakgrund är högre i landsorts- och 
glesbygdskommuner än i tätortskommuner. 
 
Jag har också haft för avsikt att undersöka bilden av arbetsmarknaden hos 
individer som ännu inte har någon större erfarenhet att arbeta. Av intresse är alltså 
de ungdomar som fortfarande studerar och jag har valt att intervjua gymnasie-
elever. Endast grundskolan är obligatorisk i Sverige men majoriteten väljer att 
läsa vidare.8 Det visade sig även vara ett bra val att intervjua gymnasieungdomar 
eftersom flera av respondenterna menade att man i nionde klass varit för ung för 
att ha funderat på framtida arbete och chanser att få arbete.  
 
                                                 
8 Enligt uppgift från Skolverket går i genomsnitt ca. 90% vidare till gymnasiet, exklusive de 
individuella programmen, och ca. 98% vidare om man istället inkluderar de individuella 
programmen. I Malmöområdet går något färre vidare, ca. 80% respektive 97% av samtliga elever 
(www.skolverket.se). 
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Jag har också valt att endast intervjua ungdomar som går ett samhälls-
vetenskapligt, d.v.s. studieförberedande, program. En anledning är att spridning 
mellan olika utbildningsprogram troligtvis skulle försvåra jämförelser mellan 
olika individers svar. T.ex. finns det anledning att tro att elever vid yrkes- och 
studieförberedande program har olika syn på arbetsmarknaden, där de förras 
förväntningar på arbetsmarknadsinträdet i större utsträckning präglas av rådande 
konjunkturläge. Den huvudsakliga anledningen är dock att det finns anledning att 
anta att individer med samhällsvetenskaplig inriktning har ett intresse för frågor 
som dessa. Sannolikheten att de känner till den faktiska arbetsmarknads-
situationen är därmed större än för t.ex. individer vid ett yrkesförberedande 
program. Respondenterna är vad man kan kalla kritiska fall (Esaiasson m.fl. 
2003). I termer av hypotesprövning skulle det innebära att om jag utifrån detta 
urval förkastar hypotesen att ”ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund 
har en korrekt bild av arbetsmarknaden” innebär det att jag troligtvis även kan 
förkasta hypotesen när det gäller andra gymnasieungdomar födda i Sverige med 
utländsk bakgrund. I Malmö är andelen som går vidare till studieförberedande 
gymnasieprogram ungefär lika stor för individer med utrikes som för inrikes 
födda föräldrar (Nordin 2005). 
 
Av praktiska skäl har fyra elever från två olika gymnasieskolor intervjuats; 
Malmö Borgarskola och Malmö Latinskola. Skolorna är två av Malmö största 
gymnasieskolor där större delen av eleverna går ett studieförberedande program. 
Snittbetyget ligger över riksgenomsnittet för det samhällsvetenskapliga 
programmet på Borgarskolan och i en granskning har skolan bedömts ha ett 
positivt klimat för lärande. Skolan har gott rykte bland elever. På Latinskolan är 
snittbetyget för det samhällsvetenskapliga programmet något under 
riksgenomsnittet men i en granskning har verksamheten bedömts vara av 
övergripande god kvalitet. Båda skolorna är centralt belägna. (Skolverket 2005) 
På Malmö Borgarskola tillfrågades aktuella elever av deras samhällskunskaps-
lärare och intervjuerna genomfördes under lektionstid. På Malmö Latinskola fick 
jag möjlighet att presentera mig i två klasser varefter två elever i varje klass 
visade intresse att bli intervjuade, även då under lektionstid. Eftersom 
ungdomarna frivilligt har deltagit i intervjuerna är det möjligt eller t.o.m. troligt 
att de tillhör de mer motiverade och ambitiösa, vilket bör beaktas i analysen.  
 
 
4.2.1 Intervjupersonerna och deras framtidsplaner 

Av de sammanlagt åtta personer som intervjuats är fyra tjejer och fyra killar. Fyra 
läser samhällsvetenskapligt program med inriktning mot ekonomi på Latinskolan 
och de andra fyra samhällsvetenskapligt program på Borgarskolan. Sju av 
ungdomarna är 18 år och en 17 år. Under intervjuerna visade det sig att tre av 
respondenterna inte är födda i Sverige men eftersom samtliga kom till Sverige 
som högst ett och ett halvt år gamla har jag valt att behålla dem i studien. 
Mamman till en av de respondenter som inte är född i Sverige är född i Sverige. 
Variationen mellan föräldrarnas bakgrund är stor och respondenternas föräldrar 
kommer från Libanon, Kina, Jugoslavien, Chile, Serbien, Norge/Palestina, 
Polen/Irak samt Grekland/Sverige. Eftersom jag inte ställt några frågor angående 
föräldrarnas arbetsmarknadssituation eller utbildningsnivå har jag inte sådana 
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uppgifter för samtliga respondenter, men i den mån de själva tagit upp ämnet, 
tycks det finnas en spridning även här. En respondent uppger till exempel att 
föräldrarna inte har någon utbildning mer än till fjärde eller femte klass medan en 
annan har en förälder som är forskare. På liknande sätt kör en förälder taxi, en 
annan är hårfrisör och en tredje är egen företagare och driver en butik.  
Ungdomarna är också bosatta i områden med olika karaktär, t.ex. höghusområden 
som Rosengård eller Lindängen och villaområden som Bunkeflo.  
 
Flertalet av respondenterna har en bestämd uppfattning om vad de vill arbeta med 
i framtiden och även de som är mindre säkra har tankar och funderingar kring ett 
särskilt arbete. Tre vill arbeta inom IT-branschen,  två som dataingenjörer eller 
systemvetare och den tredje troligtvis som projektledare. En av respondenterna 
vill arbeta med människor, som psykolog eller socionom och en annan är 
intresserad av reklam och marknadsföring. En satsar på en karriär inom 
musikbranschen men har även planerat att utbilda sig inom PR för att ha något att 
falla tillbaka på, medan respondenten som vill bli fotbollsproffs även funderar på 
att bli polis. En av respondenterna vill i framtiden arbeta som advokat. Flera av 
ungdomarna säger att de är skoltrötta och därför inte vet vad de vill göra direkt 
efter gymnasiet men samtliga tänker någon gång läsa vidare på universitet eller 
högskola.  
 
 
4.3 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
 
Möjligheterna att generalisera utifrån ett strategiskt urval är begränsade i 
jämförelse med om ett slumpmässigt urval gjorts. Faktorer jag inte tagit hänsyn 
till i urvalet, t.ex. familjesituation, socioekonomisk bakgrund och betygsnivå har 
sannolikt inverkan på resultatet. Samtidigt går det om frågeställningen är 
tillräckligt generell och ”populationen tillräckligt homogen” att ”uttala sig 
allmängiltigt från mycket få fall” (Esaiasson m.fl. 2000:183). Att påstå att 
ungdomar födda i Sverige med utrikes födda föräldrar är en homogen grupp vore 
ett stort misstag, men om utgångspunkten är att ”för att kunna säga något om den 
större populationen måste vi anta att de aktuella fallen liknar övriga fall i 
relevanta avseenden” (Esaiasson m.fl. 2000:177) menar jag att det finns möjlighet 
att diskutera resultatet även för andra ungdomar än dem som ingår i studien. De 
intervjuade ungdomarnas resonemang utgör på så sätt exempel på hur 
gymnasieungdomar i en större svensk stad resonerar kring de här frågorna. Om 
ambitionen att generalisera även avgränsas till att endast gälla dem som läser 
studieförberedande program menar jag att möjligheten att uttala sig allmänt ökar.  
 
Till en diskussion om generaliserbarhet kan även en granskning av validitet och 
reliabilitet i undersökningen kopplas. I en undersökning med hög reliabilitet har 
undersökningen genomförts utan slumpmässiga fel (Esaiasson m.fl. 2000). Det 
anser jag vara fallet här eftersom intervjustudiens känsliga moment, t.ex. själva 
intervjun då störningar kan påverka både intervjuare och respondent och utskriften 
av intervjuerna, utförts utan komplikationer. Jag har också med ett kritiskt öga 
granskat och gått igenom både inspelningar och utskrifter samt i analysen tagit 
hänsyn till eventuella motsägelser och tvetydigheter i några av intervjuerna. 
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Validitetsbegreppet kan delas in i intern och extern validitet där det förra avser 
möjligheten att dra rimliga slutsatser om undersökta fall och det senare 
möjligheten att även generalisera till andra fall. Graden av intern validitet är hög 
eftersom jag de facto intervjuar de ungdomar vars bild av arbetsmarknaden jag 
senare analyserar. Eftersom jag är intresserad av den upplevda bilden av 
arbetsmarknaden är det tydligt varför jag direkt utgår från respondenternas 
uppfattning. Graden av extern validitet, d.v.s. möjligheten att generalisera, 
diskuterades ovan.   
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5  Analys av intervjuerna 
 
 
I det här avsnittet presenterar jag inledningsvis en översikt av resultatet från den 
del av intervjuerna där respondenterna skattar arbetslösheten hos olika grupper. 
Därefter har jag genom att kategorisera respondenternas olika förklaringsmodeller 
försökt ge en uttömmande och tydlig återgivning av respondenternas bild av 
eventuella orsaker till skillnader. Med stöd i vad de angett som viktigt för att få 
arbete undersöker jag också vilka strategier de har för att öka sina chanser på 
arbetsmarknaden och diskuterar om respondenterna tror att deras egna möjligheter 
påverkas.  
 
 
5.1 ”De har en fördel” 
 
I flera avseenden visar svaren i frågeformulären att respondenternas bild av 
arbetslösheten bland olika grupper i Sverige stämmer väl överens med den bild 
forskningen ger oss. T.ex. menar samtliga att skillnaderna i genomsnittlig 
arbetslöshet mellan individer med inrikes födda föräldrar och föräldrar från ett 
annat nordiskt land är små eller obefintliga samt att individer vars föräldrar är 
födda utanför Europa har en större arbetslöshet. I tabell 1 är resultatet från fråga1 
sammanställt. Innan jag diskuterar resultatet är det dock intressant att notera att 
flera av respondenterna spontant tog upp betydelsen av bakgrund när jag frågade 
om deras framtidsplaner och chanser att få arbete. Det är naturligtvis delvis en 
konsekvens av att de blivit tillfrågade att ställa upp på en intervju utifrån att deras 
föräldrar är födda i ett annat land, men kan också vittna om att det är en 
problematik som de bär med sig i sitt dagliga liv.  
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Tabell 1.  
 
Fråga 1. Om personer födda i Sverige med två föräldrar födda i Sverige i genomsnitt har en 
arbetslöshet på 5%, hur stor tror du då arbetslösheten i genomsnitt är bland personer födda i 
Sverige med två föräldrar födda i… 
 
 …södra 

Europa 
…Norden … östra 

Europa 
…västra 
Europa el. 
Nordamerika 

…utanför 
Europa 

Intervju 1 
(Serbien) 

9% 5% 9% 7% 9% 

Intervju 2 
(Libanon) 

11% 7% Mer än 13%* 
 

9% Mer än 13%* 
 

Intervju 3 
(Sverige/Greklan) 

7-9% 5% 9-11% 3-5% 11-13% 

Intervju 4 
(Chile) 

9%** 7% 7% 5% 11% 

Intervju 5 
(Jugoslavien) 

9% 5% 9% 7% 9%*** 

Intervju 6 
(Norge/Palestina) 

9% 3% 9% 3% Mer än 13% 

Intervju 7 
(Polen/Irak) 

5% 5% 5% 5% 11% 

Intervju 8 
(Kina) 

9% 5% 9% 7% Mer än 13% 

 * Osäkert om respondenten förstått frågan. Under samtalet framkommer att ett lägre alternativ troligtvis mer korrekt 
avspeglar respondentens uppfattning.  
** Under samtalet framkommer att ett lägre alternativ troligtvis mer korrekt avspeglar respondentens uppfattning.  
*** Under samtalet framkommer att ett högre alternativ troligtvis mer korrekt avspeglar respondentens uppfattning. 
 
 
 
Samtliga ungdomar uppger att de tror att individer födda i Sverige vars föräldrar 
kommer från ett land utanför Europa i genomsnitt har högre arbetslöshet än 
individer med inrikes födda föräldrar. Under samtalen gav flera respondenter 
uttryck för att det troligtvis finns stora skillnader även inom gruppen med 
utomeuropeisk bakgrund. De resonemang respondenterna för kring vilka som kan 
vara mest utsatta hänger nära samman med de anledningar till skillnaderna i 
arbetslöshet som de tar upp. Till exempel menar en av respondenterna att 
arbetslösheten bland muslimer och individer med arabiskt ursprung kan öka som 
ett resultat av terrordåd som förändrar attityden hos arbetsgivare.9 En annan menar 
att föreställningarna om individer från olika regioner skiljer sig åt, där t.ex. asiater 
anses vara arbetsamma och flitiga medan sydamerikaner anses vara lata och 
ointresserade av arbete, och en tredje att individer vars föräldrar kommer från 
länder där språket skiljer sig markant från svenska, t.ex. kinesiska eller arabiska, 
kan ha svårare att lära sig svenska och därmed har större arbetslöshet än andra 
med utomeuropeisk bakgrund. Två respondenter menar också att religion kan ha 
betydelse i att en muslim som t.ex. bär slöja löper större risk att bli diskriminerad 
medan en kristen ”är mer lik svenskarna”. I jämförelse med arbetslösheten bland 

                                                 
9 Rooth & Åslund (2004) undersöker om allmänna attitydförändringar efter terrordåden den 11 
september 2001 påverkade arbetsmarknaden för olika invandrargrupper. Resultaten visar att det 
under perioden blev svårare för samtliga arbetssökande och man finner därmed inte stöd för att 
attitydförändringar skulle ha gett upphov till ökad etnisk diskriminering. 
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övriga grupper är individer med föräldrar födda utanför Europa enligt flertalet 
respondenter dock den enskilt mest utsatta gruppen.  
 
I enlighet med kända forskningsresultat menar samtliga respondenter också att 
den genomsnittliga arbetslösheten bland individer med föräldrar födda i övriga 
nordiska länder, i västra Europa eller i Nordamerika, ligger i ungefärlig nivå med 
den hos individer med inrikes födda föräldrar.  
 
För individer vars föräldrar kommer från södra eller östra Europa uppger 
majoriteten av respondenter att arbetslösheten ligger på en nivå mellan den för 
individer vars föräldrar är inrikes födda och födda i ett utomeuropeiskt land. En av 
respondenterna menar dock att individer vars föräldrar är från östra Europa har  
lika stor arbetslöshet som dem vars föräldrar kommer från utanför Europa. Ett par 
respondenter menar också att det troligtvis är lättare för individer med 
sydeuropeisk bakgrund än för dem med östeuropeisk bakgrund att få arbete, vilket 
inte stämmer med resultaten i t.ex. Ekberg & Rooth (2003). I flera fall tycks 
funderingar som dessa grundas i egna erfarenheter av arbetssituationen bland 
individer i respondentens omgivning, i första hand individer vilka invandrat 
själva.  
 
En av respondenterna skiljer sig från övriga i att tro att det inte finns några 
skillnader i arbetslöshet, förutom när det gäller individer vars föräldrar kommer 
från utanför Europa. Respondenten, som flera gånger under samtalets gång 
återkommer till att bakgrund ”inte ska spela någon roll”, utgör därmed också ett 
intressant fall att jämföra övrigas resonemang med. Ytterligare en respondent 
säger i början av samtalet att det inte spelar någon roll var föräldrarna kommer 
från eller vilken bakgrund man har för chanserna att få arbete. Under intervjun 
gång framkommer dock att respondenten menar att det kan finnas skillnader och i 
frågeformuläret väljer eleven högre genomsnittlig arbetslöshet för samtliga 
grupper med föräldrar födda utanför Sverige, för att sedan i slutet av intervjun 
återkomma till att den egna bakgrunden inte kommer påverka chanserna att få 
arbete. Motsägelserna vittnar troligtvis dels om att eleven inte tidigare funderat 
kring problematiken i någon större utsträckning men är också intressanta som ett 
tecken på hur det kan vara problematiskt att se sig själv som tillhörande en grupp 
som har en svag arbetsmarknadsställning eller som riskerar att diskrimineras. 
 

… 
   
Respondenterna är överens om att ha en förälder född i Sverige påverkar 
chanserna till anställning positivt vilket stämmer väl med den empiriska 
forskningen. Vanligast är att respondenterna väljer det alternativ som ligger ett 
steg under det alternativ de valt då båda föräldrarna är födda utanför Sverige. I 
flera fall innebär det att det fortfarande finns en skillnad gentemot individer med 
två inrikes födda föräldrar. I tabell 2 är resultatet från fråga 2 sammanställt. 
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Tabell 2.  
 
Fråga 2. Om personer födda i Sverige med två föräldrar födda i Sverige i genomsnitt har en 
arbetslöshet på 5%, hur stor tror du då arbetslösheten i genomsnitt är bland personer födda i 
Sverige med en förälder född i Sverige och en  förälder född i…. 
 
 …södra 

Europa 
…Norden … östra 

Europa 
…västra 
Europa el. 
Nordamerika 

…utanför 
Europa 

Intervju 1 
(Serbien) 

9%* 7% 7% 7% 9%* 

Intervju 2 
(Libanon) 

5% 3% 11% 5% 13% 

Intervju 3 
(Sverige/Greklan) 

5-7% 3% 7% 5% 11-13%* 

Intervju 4 
(Chile) 

5% 5% 7% 5% 7% 

Intervju 5 
(Jugoslavien) 

7% 5% 7% 7% 9% 

Intervju 6 
(Norge/Palestina) 

7% 3% 7% 3% 13% 

Intervju 7 
(Polen/Irak) 

5% 5% 5% 5% 5% 

Intervju 8 
(Kina) 

7% 5% 9% 7% 13% 

* Under samtalet framkommer att ett lägre alternativ troligtvis mer korrekt avspeglar respondentens uppfattning.  
 
 
 
När det gäller individer vars föräldrar är födda i västra Europa eller Nordamerika 
svarar sju av åtta att det inte har någon effekt om en av föräldrarna kommer från 
Sverige, vilket framstår som naturligt om man menar att de initiala skillnaderna 
var mindre eller obefintliga. På liknande sätt menar flera att det inte har någon 
betydelse om ena föräldern är svensk om den andra kommer från något annat 
nordiskt land.  
 
För individer vars ena förälder är född i södra eller östra Europa innebär en 
förälder född i Sverige en något minskad genomsnittlig arbetslöshet, vilken dock 
fortfarande ligger över genomsnittet för dem vars båda föräldrar är födda i 
Sverige. Ett par respondenter menar att skillnaden mellan om en eller två föräldrar 
är födda utanför Sverige är som störst för individer med utomeuropeisk bakgrund. 
T.ex. menar den respondent som ovan angivit att bakgrund inte har någon 
betydelse förutom för dem som har utomeuropeiska föräldrar att den skillnaden 
helt försvinner om ena föräldern är född i Sverige.  
 
Att en jämförelse mellan svaren på fråga 1 och 2 visade att ungdomarna trodde att 
det var lättare att få arbete om en förälder är född i Sverige var en bra grund för att 
fördjupa samtalet om varför skillnaderna uppstår. Flera av respondenterna fick när 
fråga 2 diskuterades möjlighet att ytterligare förklara resonemang de tagit upp i 
samband med fråga 1. Samtidigt visade sig flera ha svårare att förklara varför 
skillnader kvarstår även när ena föräldern är född i Sverige och svar av typen ”så 
är det bara” var inte ovanliga. Några respondenter kom dock spontant in på frågan 
om det kan ha betydelse om mamman eller pappan var född utanför Sverige. Man 
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menar att om pappan har ett utländsk efternamn har barnet troligtvis också det 
vilket kan minska möjligheterna att få arbete. En av respondenterna utvecklar 
resonemanget om att namnet kan ha stor betydelse för omvärldens uppfattning 
ytterligare; ”Om man har ett efternamn som är svenskt och du är halvasiat, då 
kanske du tror att den personen är adopterad och då blir den absolut svensk”.10  
 
 
5.2 Varför då?  
 
Eftersom svaren i frågeformuläret relativt väl följde de mönster som kartlagts 
inom den kvantitativa forskningen har det funnits goda förutsättningar att 
analysera och jämföra respondenternas resonemang kring orsaker med empiriska 
forskningsresultat och teori. Det är naturligtvis också särskilt intressant, med 
eventuella strategier i åtanke, att analysera vad respondenterna menar orsakar 
skillnader i arbetslöshet. I flera fall hade respondenterna mångsidiga förklaringar. 
Genom att kategorisera respondenternas svar har jag kartlagt olika förklarings-
modeller, vilka i stor utsträckning återfinns både i teori- och forskningsavsnitt.  
 
 
5.2.1 ”Det är mycket språket, språket som spelar roll”  

I åtskilliga intervjuer tar respondenterna upp betydelsen av att ha goda kunskaper i 
svenska och man menar att ha föräldrar födda utanför Sverige kan innebära att det 
är svårare att lära sig svenska. Flera anser att det kan vara svårare att lära sig 
svenska ju mer skilt från svenska föräldrarnas språk är och problematiken berör 
därmed framförallt individer med utomeuropeisk bakgrund och i mindre 
utsträckning även dem som har syd- eller östeuropeisk bakgrund. För individer 
med nordisk bakgrund är det en fördel att föräldrarnas språk är likt svenska. Ett 
par respondenter ger exempel på vänner som har samma brytning som föräldrarna 
trots att man är född och uppväxt i Sverige. Samtidigt säger flera att individer som 
är uppväxta i Sverige ju borde tala bra svenska och att man känner individer som 
talar mycket bra svenska men som ändå är arbetslösa. På frågan om det kommer 
vara lättare för respondenten än för föräldrarna att få arbete svarar samtliga ja och 
en stor anledning är att man talar bra svenska. Ett svar blir att ”Ja, absolut. Jag är 
ju ändå född här ju. Jag kan språket” och ett annat ”Men det är, alltså, det är 
mycket språket, språket som spelar roll. Det är den största orsaken”. Flera 
respondenter anser sig alltså med goda kunskaper i svenska ha stora möjligheter i 
jämförelse med individer som själva invandrat. I relation till resultaten i Arai, 
Schröder & Vilhelmsson (2000) som visar att höga betyg i svenska inte hade 
någon effekt på risken för arbetslöshet kan respondenternas svar tolkas i ljuset av 
att flera forskare menar att en oproportionerligt stor vikt läggs vid kunskaperna i 
svenska vid rekryteringsprocesser (jmf Arai, Regnér & Schröder 2000, 
Lappalainen 2005). Man menar att kunskaper i svenska används som en 
sorteringsmekanism även för anställningar där det egentligen inte är nödvändigt. 
Det är tänkbart att respondenterna uppger språket som en möjlig orsak till 
                                                 
10 Studier, bl.a. Rooth 2001 inkluderad i forskningsöversikten, har visat att vissa grupper av 
adopterade har högre arbetslöshet än inrikes födda svenskar, men uttalandet visar på hur graden av 
”hur svensk” en individ kan skifta med föräldrarnas bakgrund.  
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skillnader eftersom de är medvetna om att stor vikt läggs vid det. Det kan också 
indikera att respondenterna känner att man med utländsk bakgrund möter större 
krav om goda språkkunskaper, vilket en av respondenterna menar är fallet i 
skolan: 

 
Är du från något annat land11 så kanske på svenskan, svenska A eller 
svenska B, så måste du skriva mycket bättre än vad svenskar kan. För 
de behöver inte visa så mycket, för man tar för givet att de kan 
språket. Medan invandrare måste verkligen bevisa att de är duktiga 
på att skriva… och kan… 

 
Jag har inte ställt några direkta frågor om vad respondenterna menar med ”bra 
svenska” men flera av respondenterna tar upp brytning i samband med att man 
talat om språkets betydelse. Endast en av respondenterna specificerar att 
ordförrådet och inte dialekt är viktigt. Det skulle naturligtvis vara intressant att i 
större utsträckning undersöka vad som avses med goda kunskaper i svenska, även 
ur arbetsgivarens perspektiv.   
 
Några av respondenterna tror inte att någon förklaring till skillnader i arbetslöshet 
ligger i språkkunskaperna, just av den anledning att man talar bra svenska om man 
är född här. En av respondenterna menar att en god verbal förmåga är något som 
krävs av alla, oavsett bakgrund. Samma respondent är också en av två som 
spontant tar upp fördelarna med att tala ett språk till. Eleven menar att dennes 
chanser att få arbete av internationell karaktär ökar i och med tvåspråkigheten. 
Dessutom menar eleven att man som tvåspråkig har lättare att lära sig bra 
svenska: ”De säger ifall man har, alltså ifall man kan prata flera språk så blir man 
bättre på svenska.” Det är enligt min mening förvånansvärt att endast ett par av 
respondenterna spontant tar upp fördelarna med att vara tvåspråkig.  
 
Under ett par av intervjuerna framkommer att bostadsområde, snarare än 
föräldrarnas härkomst, kan ha betydelse för kunskaperna i svenska. En av 
respondenterna uttrycker sig så här: 
 

Alltså jag tror inte att det är föräldrarna så mycket. Det är var man är 
uppväxt. Vilket område. För de som bor i mer svensktäta orter, de 
pratar ju mycket bättre. För de får ju höra språket mycket bättre… än 
om… de som kanske har en förälder men bor i Rosengård och hela 
tiden umgås med folk som inte kan språket ordentligt. 
 

Som jag diskuterar vidare nedan menar flera respondenter att bostadsområde 
kan ha stor inverkan på individens möjligheter att få arbete.  
 
 

                                                 
11 Respondenten specificerar senare i intervjun att även individer med utländsk bakgrund avses.  
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5.2.2 ”Det är ju enklare att få jobb om föräldrarna har det stabilt…” 

Föräldrarnas tidigare och nuvarande socioekonomiska situation kan enligt flera 
respondenter ha betydelse för möjligheterna på arbetsmarknaden. Här spelar 
föräldrarnas arbetssituation, tid i Sverige, språkkunskaper och tidpunkt för 
invandring roll. T.ex. framför en av respondenterna att de som invandrat från 
södra Europa i stor utsträckning kom till Sverige ”eftersom de fick jobb” vilket 
avspeglas i att deras barn har lägre arbetslöshet än individer vars föräldrar 
kommer från utanför Europa. Med exempel från bekanta menar eleven att det dels 
innebär att föräldrarna talar bra svenska men också att de har kontakter. På 
liknande sätt anser en annan respondent att såväl ursprungslandets ekonomiska 
position12 som föräldrarnas situation i ursprungslandet och därmed även 
anledningen till migrationen påverkar. Flera menar också att föräldrarnas 
utbildningsnivå påverkar barnens motivation vad gäller utbildning. Att flera 
respondenter diskuterar graden av socioekonomisk mobilitet och dess inverkan på 
arbetslöshetsrisken i barngenerationen är intressant. Liksom forskningsresultat 
antyder (t.ex. Ekberg (1997), Ekberg & Rooth (2003)) är just den aspekten viktigt 
i dessa sammanhang.  
 
Andra respondenter menar dock att en ofördelaktig arbetsmarknadssituation hos 
föräldrarna snarare ger incitament att sträva efter ett bra arbete. En elev uttrycker 
det så här när jag frågar om respondenten påverkas av föräldrarnas bakgrund:  
 

Ja, exakt, alltså om du frågar så – ja. För min pappa jobbar typ som 
taxiförare och jag vill inte ha sånt jobb. Jag vill hellre ha ett jobb med 
utbildning, riktigt jobb, typ om man säger så. Vem som helst kan bli 
taxiförare. Det är det, ja alltså, just att jag ser att han inte har 
utbildning. Hur mycket han har sagt till mig att, hur viktig 
utbildningen är. Det är, har påverkat mig mycket. För jag har velat 
plugga. 

 
På liknande sätt menar respondenten, och flera andra med denne, att föräldrar 
födda utanför Sverige i större utsträckning än inrikes födda uppmuntrar sina barn 
att läsa vidare. Resonemangen kan relateras till en intervjustudie där drygt 2 000 
individer svarat på korta alternativfrågor om arbetslöshet och arbetssökande 
vilken tydde på att utrikes födda hade ”såväl större eget som socialt tryck på sig 
att skaffa ett arbete än inrikes födda” (Arai, Regnér & Schröder 2000:32).  
 
 
5.2.3 ”…då får du ju kontakter” 

I relation till betydelsen av föräldrarnas socioekonomiska position står betydelsen 
av kontakter och nätverk. Bland dem som menar att föräldrarnas position påverkar 
anser flera att just föräldrarnas tillgång på kontakter är betydelsefull, om 
föräldrarna har varit i Sverige länge har de troligtvis fler kontakter och man 
”känner mer folk”. En respondent ger uttryck för att individer med inrikes födda 
                                                 
12 I de studier jag tar upp i forskningsöversikten tar man i indelningen av regioner ofta hänsyn till 
ursprungslandets BNP i att USA, Kanada och Oceanien inkluderas i den västeuropeiska regionen, 
samt i viss utsträckning när det gäller hur södra och östra Europa delas. 
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föräldrar har kontakter med större socioekonomiska resurser genom att berätta om 
”svenska kompisar” som har ”kontakter med högre placerade alltså inom en 
bransch eller inom ett företag” medan respondenten själv känner folk som är 
anställda som arbetare i företaget. Vilken typ av arbete respondenterna tror man 
kan få genom kontakter varierar också. En av respondenterna menar att man med 
rätta kontakter kan komma förbi eventuella krav på utbildning medan en annan 
menar att man snarare får enklare arbete genom kontakter. Majoriteten av 
respondenterna är övertygade om att det är mycket viktigt med kontakter medan 
två av respondenterna inte tror att kontakter är av större betydelse i Sverige. Flera 
menar dock att ”kontakter är kontakter” och att det inte är någon skillnad i hur 
viktigt det är eller vilken typ av kontakter man har beroende på etnisk bakgrund.  
 
 
5.2.4 ”De vet hur det är” 

Ett par respondenter anger som en förklaring till varför vissa grupper med 
utländsk bakgrund har lättare än andra att få arbete att ”de vet hur det är”. De kan 
inte ge någon konkret beskrivning av vad de menar, men i samband med att 
respondenterna förklarar varför individer från andra nordiska eller västeuropeiska 
länder har ungefär samma arbetslöshet som etniska svenskar tar flera upp att 
”samhället fungerar typ på samma sätt”. I likhet med resonemang i forskning 
kring det ”kulturella avståndet” till ursprungslandet uppger ungdomarna att ju 
längre bort från Sverige föräldrarna kommer desto större risk att man inte ”vet hur 
det är” eller att det ”tar tid att anpassa sig”. Det är, enligt respondenterna, därmed 
framförallt individer med utomeuropeisk bakgrund som är påverkade.  
 
Flera menar dock att detta inte är något som påverkar barngenerationen. När det 
t.ex. gäller kännedom om tillvägagångssätt när man söker arbete säger flera 
respondenter att det inte är av föräldrarna utan i skolan man lär sig sådant. Att 
man som utrikes född eller med utländsk bakgrund måste anpassa sig till Sveriges 
seder och traditioner menar ett par respondenter snarare handlar om arbets-
givarens krav och preferenser än om att man saknar något Sverigespecifikt 
humankapital. En av respondenterna uttrycker sig så här: 

 
Vissa kanske har vissa religösa eller sådana grejor som… avviker, 
som kanske arbetsgivaren känner sig lite illa till mods liksom så. Lite 
osäker på. Liksom att han känner sig liksom, han känner inte… han 
känner inte den personen så bra. Som han kanske tror han känner den 
andre. Som man kan liksom relatera till om han var typ svensk. 
 

 
5.2.2. ”Det är fördomar alltihop” 

Ungdomarna uppger alltså flera potentiella orsaker till varför individer med 
utländsk bakgrund och i synnerhet individer med utomeuropeisk bakgrund har 
svårare att få anställning, men den enskilt vanligaste förklaringen är 
diskriminering och fördomar. Med få undantag, däribland den respondent som 
inte menar att det finns några betydande skillnader i arbetslöshet, uppger 
respondenterna att fördomar ligger till grund för större delen av skillnaderna. 
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Att ha ett utländskt klingande namn är enligt flera respondenter ett stort hinder 
eftersom arbetsgivare då redan i ett initialt skede kan sortera bort ansökan. En av 
respondenterna anger t.o.m. namnet som en av tre viktiga saker för att få arbete 
och flera respondenter tar spontant upp betydelsen av att ha ett utländskt namn 
redan tidigt i intervjun.  
 

Det spelar mycket stor roll. Om jag lämnar in en ansökan, så bara ser 
de på namnet. Alltså de vet inte hur jag pratar, de vet inte hur jag är, 
de bara ser på namnet och så kanske… så lägger de den ansökan 
längst ner i högen igen. 
 

Några av respondenterna menar också, som nämnts ovan, att det därför kan vara 
mer negativt för arbetsmarknadsmöjligheterna att ha en pappa än en mamma född 
utanför Sverige. Till skillnad från Ekberg och Rooths spekulationer (2003) kring 
att mamman är mer betydelsefull för produktionen av humankapital än pappan 
menar respondenterna alltså att ett utländskt namn kan stå i vägen. Några menar 
också att om man trots sitt namn tar sig vidare i en rekryteringsprocess så har man 
lika stora chanser som andra, förutsatt att man talar bra svenska.   
 
Även utseendet är betydelsefullt enligt respondenterna och de menar 
genomgående att individer med utomeuropeisk bakgrund drabbas hårdare. 
Individer med ett utseende som avviker mindre från den ”svenska” normen, t.ex. 
skandinaver eller västeuropéer, drabbas i mindre utsträckning. Ungdomarnas 
resonemang har stöd i resultaten i Rooths studie (2001) av arbetslöshet bland 
adopterade, där en stor del av initiala skillnader kvarstod efter kontroller för 
individuella egenskaper. Flera respondenter menar dock att det även bland 
utomeuropéer finns stora skillnader. En av respondenterna berättar om att denne, 
som har ett latinamerikanskt utseende, blir bättre behandlad och vänligare bemött 
än vänner som har arabiskt utseende. 
 
Som nämnts ovan menar flera respondenter att även kultur och religions-
tillhörighet ger upphov till diskriminering. En kvinna som bär slöja är ett tydligt 
exempel och även mindre direkta skillnader kan göra att arbetsgivare föredrar att 
anställa någon med svensk bakgrund.  
 
När jag frågar några av ungdomarna vad de tror diskriminering beror på säger 
flera av dem ”att det bara är så naturligt” och att ”det är så i alla länder”. Någon 
menar att man i viss mån kan förstå arbetsgivaren men en annan att det är synd 
om den arbetsgivare som går miste om kompetent personal. Respondenternas 
resonemang går i linje med teorier om preferensdiskriminering när man säger att 
arbetsgivaren hellre  arbetar med någon som är från samma region. Det handlar 
om fördomar och att arbetsgivaren har en bild av att individer med en viss 
bakgrund är på ett visst sätt (se avsnitt 5.1).  
 
 
5.2.5 Andra förklaringar  

Respondenterna tar även upp fler tänkbara förklaringar och betydelsen av vilket 
område man bor och är uppväxt i behandlas spontant i flera intervjuer. Liksom 
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nämnts ovan menar man att det snarare är området och inte bakgrunden som 
avgör ens chanser på arbetsmarknaden. Dels menar ett par respondenter att 
språket försämras av att bo i invandrartäta områden men flera menar att det även 
finns en direkt effekt i att arbetsgivare väljer bort individer från vissa områden. I 
likhet med vad som undersöks inom den teoretiska inriktningen om grannskaps-
effekter och grupptryck menar en av respondenterna att om ”man växer upp i en 
förort så ser du alla dina vänner hur de är där. De bryr sig ju inte så mycket om 
skolan eller så.” Att ungdomar menar att bostadsområde har betydelse för 
möjligheterna att få arbete har även bekräftats i andra studier. I en studie för 
Integrationsverket uppger flera ungdomar att arbetsgivares fördomar om dem som 
bor i invandrartäta förorter innebär att man inte får arbete (Integrationsverket 
2003). Den forskning jag ovan diskuterat, och även övrig svensk forskning om 
individer födda i Sverige med utrikes födda föräldrar, kontrollerar visserligen för 
bostadsort på regional eller kommunal nivå men att ytterligare bryta ner materialet 
hade varit intressant. 
 
Det är också värt att nämna att ett par respondenter tar upp diskriminering inom 
skolan. Majoriteten av respondenterna tycks dock ha god tilltro till skolan och 
uttrycker att man under utbildningstiden tävlar på lika villkor. 
 
Några respondenter gav uttryck för  att det finns olika typer av arbeten; de som är 
öppna för alla och de som är svårare för individer med utländsk bakgrund att få. 
Bland dem som är öppna för alla finns mindre kvalificerade och lägre betalda 
arbeten som städare, matbutikskassörska eller taxichaufför. Diskussionen som 
skulle kunna knytas an till teorier om segregerade arbetsmarknader, ligger dock 
utanför uppsatsens område. 
 
 
5.3 Strategier – vad är viktigt för att få ett arbete 
 
Utbildning är enligt respondenterna det enskilt viktigaste för att få arbete eller 
åtminstone ett bra arbete. Ungdomarna ser det som en så självklar förutsättning 
för ett framgångsrikt arbetsliv att få av dem nämner utbildning när de ombeds 
skriva ner tre saker som är viktiga för att få arbete. Flera verkar också förvånade 
över min direkta fråga om hur viktigt utbildning är. Det är en självklarhet för 
samtliga att läsa vidare och de har alla ambitioner som i stor utsträckning kräver 
eftergymnasial utbildning. Ungdomarnas betoning av betydelsen av utbildning 
hänger naturligtvis samman med att samtliga studerar på ett studieförberedande 
program. Det är som nämnts ovan också möjligt att de individer som ställt upp på 
intervjun tillhör de mer motiverade eleverna. Samtidigt är det enligt min mening 
intressant att samtliga är så övertygade om utbildningens betydelse. I samman-
hanget är det värt att uppmärksamma en studie av faktisk utbildningsnivå bland 
individer födda i Sverige med utländsk bakrund. Nordin (2005) visar bl.a. att 
utbildningsnivån bland individer med utländsk bakgrund är, undantaget individer 
med asiatisk bakgrund, lägre än för individer med svensk bakgrund efter 
kontroller för ålder, kön och bostadskommun. Skillnaderna minskar dock, med 
undantag för individer med latinamerikansk bakgrund, dramatiskt när författaren 
även kontrollerar för föräldrarnas utbildnings- och inkomstnivå. Förutom för 
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individer med nordisk och latinamerikansk bakgrund och för individer med 
föräldrar från Mellanöstern har individer med utländsk bakgrund då högre 
utbildningsnivå i jämförelse med individer med svensk bakgrund. Givet 
föräldrarnas utbildnings- och inkomstnivå tycks alltså flera grupper av individer 
med utrikes födda föräldrar investera mer i utbildning än individer med inrikes 
födda individer.  
 
Flera respondenter berättar om hur de känner personer med hög utbildning som 
invandrat till Sverige och har lågbetalda och okvalificerade yrken. Exemplet att 
någon högutbildad, t.ex. tandläkare eller arkitekt, tvingas köra taxi eller arbeta 
”för 150 kronor om dagen” beskrivs av flera respondenter som en verklighet de 
känner väl till. Till skillnad från vad flera forskare (t.ex. Arai, Schröder & 
Vilhelmsson 2000:47) befarat tycks detta dock inte leda till att ungdomarna inte 
vill utbilda sig. Istället tror flera att de, med svensk utbildning, har mycket större 
chanser än dem som själva invandrat.  
 
Med undantag av en respondent som tar upp att det allmänna sysselsättningsläget 
innebar att hennes föräldrar fick arbete direkt när de kom till Sverige menar 
samtliga respondenter att det kommer vara lättare för dem än för deras föräldrar 
att få arbete. Den stora anledningen är, som nämnts ovan, att de inte har några 
problem med språket men flera tar direkt upp betydelsen av att ha utbildats i 
Sverige. Med statistisk diskriminering p.g.a. kostnader för information om 
individens produktivitet i åtanke är det intressant att flera respondenter betonar 
skillnaden mellan att ha utbildning i Sverige och från ett annat land.  
 
Några av respondenterna berättar varför de valde samhällsprogrammet och den 
stora anledningen för flera av dem var att det var ett brett program. Att det finns 
möjlighet att välja olika vägar efter gymnasiet är viktigt eftersom man menar att 
man i högstadiet var för ung för att bestämma framtida arbetsområde. Ett par 
uppger också att det egentligen bara fanns två alternativ, natur- eller samhälls-
vetenskapligt program, vilket tyder på att man redan tidigt varit inriktad på att läsa 
vidare efter gymnasiet. 
 
Under några intervjuer ger ungdomarna uttryck för att man genom att prestera mer 
och bättre kan ”komma förbi” orättvis behandling. En respondent förtydligar t.ex. 
ett resonemang så här:  
 

…alltså det är den största skillnaden man gör. Det är om man har typ 
lika höga betyg. Men om jag har högre betyg än en svensk så tror jag 
de tar mig istället. Så, det är så jag tror. 

 
En annan menar att ”du måste ju prestera mycket mer om du är från ett annat 
land” och förtydligar sedan att det även gäller samtliga individer med utländsk 
bakgrund. Detta visar sig redan i skolan där elever med utländsk bakgrund måste 
vara bättre för att få samma betyg i t.ex. svenska. En tredje respondent säger att:  
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Vi måste ju vara, alltså jag måste ju vara, jag måste till exempel vara 
bättre än en Anders. Eller Per eller… någon sån. För att få samma 
jobb.  

 
Vid ett senare tillfälle under den senare intervjun uttrycker eleven en oro över att 
kraven att prestera mer och bättre skulle följa respondenten även på en arbetsplats.  
 

Men om jag ska ha en chef och så…  Då, då tror jag att det kan bli 
problem. Då kanske han inte litar på mig. Och… om jag ens får 
jobbet, så kanske han kräver extra mycket av mig. Han kanske tänker 
så, ja okej jag ska ta in honom nu. Jag ska se hur han är. Så kanske 
han ställer högre krav på mig än en annan. 

 
Lösningen för respondenten är att starta ett eget företag. Det är den ”enda 
lösningen” för att citera från intervjun. Respondentens resonemang ger stöd åt de 
studier (se avsnitt 2.1) som visat att individer som invandrat i större utsträckning 
än inrikes födda ser egenföretagande som ett sätt att undvika arbetslöshet. 
Huruvida detta gäller även för inrikes födda individer med utländsk bakgrund är 
inte studerat i samma utsträckning. Hammarstedt har dock visat att egen-
företagandet bland män födda i Sverige med utländsk bakgrund, liksom hos 
individer som invandrat, är vanligare bland dem med låg utbildning, vilket kan 
vara en effekt av att de ”knuffas” in i egenföretagande (2001). 
 
Uppfattningen att individer med utländsk bakgrund måste prestera mer och 
”kämpa hårdare” för att lyckas återkommer även i andra intervjustudier med 
ungdomar med utländsk bakgrund (Integrationsverket 2003) men större delen av 
respondenterna i min studie tog inte direkt upp problematiken. Istället uttrycker 
flera att det är hur individen själv är och agerar som har betydelse. När de ombeds 
skriva ner tre saker som är viktiga för att få arbete uppger man att det är mycket 
viktigt att vara motiverad, engagerad och ”brinna för sin sak”. Dessutom är social 
kompetens viktigt; man ska vara trevlig och ”ha en bra personlighet”.  
 
Ett par respondenter skriver ner språkkunskaper och avser då goda kunskaper i 
svenska och en annan uppger namnet som en av tre saker. Samma respondent har 
en konkret strategi för att öka chanserna att få arbete genom att byta namn. Eleven 
har flera vänner som bytt från ett arabiskt till ett mer traditionellt svenskt namn. 
Ytterligare en respondent uppger namnbyte som en möjlighet. Samma respondent 
menar också att man ökar sina chanser genom att kräva en lägre lön eftersom 
”arbetsgivaren letar alltid efter den billigaste arbetskraften”. T.ex. kan man på så 
sätt få arbete inom t.ex. restaurangbranschen. Resonemanget är naturligtvis 
mycket intressant i relation till begreppet reservationslön och även möjligheten för 
individer att ”konkurrera sig in” på arbetsmarknaden. Respondenten menar dock, 
med exempel ur sin egen närhet, att detta framförallt gäller dem som själva 
invandrat emedan någon som är född här har större chanser att få bra arbete.  
 
På den direkta frågan om respondenterna tror att deras egna möjligheter att få det 
arbete de vill ha påverkas av deras bakgrund svarar fem av dem ja. Två tror inte 
att deras egna möjligheter påverkas och en av respondenterna menar att det kan 
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vara positivt att vara tvåspråkig. Av dem som tror bakgrunden påverkar uppger 
samtliga att det känns tråkigt, tungt eller hårt men säger samtidigt att det inte är 
något de tänker på särskilt mycket. Flera menar, som nämnts ovan, att det helt 
enkelt är så det är. Utöver den respondent som tänker starta eget företag ger ingen 
intryck av att beakta eventuella arbetsmarknadssvårigheter förknippade med att ha 
utrikes födda föräldrar i sina överväganden kring framtida karriär. Eventuella 
fördelar, i tvåspråkighet och efterfrågan på utländsk bakgrund t.ex. i rekrytering 
till Polishögskolan, kan för några av respondenterna ha betydelse för vilka val 
man gör. 
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6 Slutsatser  
 
 
Intervjuundersökningen visar att flera av de ungdomar jag intervjuat har en bild av 
arbetsmarknaden för individer med utländsk bakgrund som i flera avseenden kan 
anses stämma väl överens med den bild empirisk forskning ger oss. De tydliga 
mönster som framkommit i studierna i forskningsöversikten – att individer vars 
föräldrar är födda i utomeuropeiska länder i genomsnitt har en betydligt högre 
arbetslöshet än individer med två inrikes födda föräldrar och att individer med en 
utrikes född förälder har lägre genomsnittlig arbetslöshet än individer vars båda 
föräldrar är födda utanför Sverige – bekräftades i samtliga intervjuer. Flera 
ungdomar har en korrekt uppfattning även om andra förhållanden, t.ex. att 
individer vars föräldrar är födda i övriga nordiska länder har en genomsnittlig 
arbetslöshet som ligger i nivå med den för individer med inrikes födda föräldrar.  
 
Samtidigt visar undersökningen på skillnader mellan olika individers bild av 
arbetsmarknaden, vilket bekräftar att individer födda i Sverige med utrikes födda 
föräldrar är en mycket heterogen grupp. Även inom en urvalsgrupp som är 
begränsad till ungdomar i åldern 17-18 år som läser ett samhällsvetenskapligt 
program vid en av Malmös större skolor finns skillnader och de ungdomar jag 
intervjuat kan på inga vis anses vara representativa för samtliga ungdomar födda i 
Sverige med utrikes födda föräldrar. Det skulle naturligtvis vara intressant att 
utföra en liknande studie utifrån ett representativt urval där man även tar hänsyn 
till t.ex. socioekonomisk bakgrund. Samtidigt är det, kanske särskilt med svarens 
bredd i åtanke, troligt att flera av ungdomarnas resonemang och tankar skulle 
återkomma i intervjuer med andra ungdomar. På så sätt kan resultaten i studien 
dels utgöra en utgångspunkt för mer omfattande studier av liknande slag och dels 
ge inspiration till nya infallsvinklar inom den kvantitativa forskningen. I 
synnerhet när det gäller ungdomarnas resonemang kring orsaker till arbetslöshets-
skillnader mellan individer med olika bakgrund är så fallet.  
 
Ungdomarna behandlar flera av de aspekter vilka man inom den kvantitativa 
forskningen antingen kontrollerar för, eftersom de anses påverka den individuella 
produktiviteten, eller menar skulle kunna förklara de skillnader i arbetslöshet som 
kvarstår även efter att kontroller genomförts. I flera avseenden stämmer ung-
domarnas resonemang väl överens med teori och forskning, t.ex. när det gäller 
betydelsen av att tala bra svenska eller hur möjligheterna påverkas av föräldrarnas 
arbetsmarknadssituation. Samtidigt har några av ungdomarna andra förklaringar. 
Några av dem finner jag särskilt beaktansvärda och de skulle i högsta grad vara 
intressanta att undersöka vidare, dels för att utveckla nya teoriska infallsvinklar 
och dels för att fördjupa kunskapen om den här gruppens möjligheter på 
arbetsmarknaden genom kvantitativa studier. Allt med syftet att öka integrationen 
på svensk arbetsmarknad.  
 
Värt att studera ytterligare är för det första huruvida en ofördelaktig 
arbetsmarknadssituation hos föräldrarna snarare kan vara ett incitament att studera 
vidare, vilket ett par av respondenterna menar, än något som leder till 
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uppgivenhet. Skolans roll för elever med utrikes födda föräldrar är i detta 
avseendet mycket stor. För det andra menar flera av ungdomarna att bostads-
område snarare än föräldrarnas ursprung påverkar risken för arbetslöshet. För det 
tredje är det utifrån ungdomarnas resonemang intressant att reflektera över 
användningen av begreppet Sverigespecifikt humankapital i befintlig forskning 
och mer generellt i den integrationspolitiska debatten. Visserligen tar några av 
ungdomarna upp fördelarna med att ha en förälder som är född i Sverige och ”vet 
hur det är” gentemot om båda föräldrarna är födda utanför Sverige. Samtidigt 
menar flera att individer födda i Sverige, vilka har svensk utbildning, har lika 
goda kunskaper i svenska eller kännedom om institutioner och t.ex. hur man söker 
arbete oavsett föräldrarnas bakgrund. Flera av ungdomarna ger på så sätt uttryck 
för att vikt som läggs vid att vara på ett visst sätt eller ”anpassa sig till hur det är i 
Sverige” snarare handlar om diskriminering.  
 
Fördomar och diskriminering är enligt ungdomarna i min undersökning den 
största källan till skillnader i arbetslöshet mellan grupper med olika etnisk 
bakgrund. Ungdomarnas bild av att arbetslösheten är som högst bland individer 
med föräldrar födda utanför Europa är nära förknippad med att individer med 
utomeuropeisk bakgrund löper störst risk att bli diskriminerade. Oavsett om det är 
p.g.a. namn, utseende, religionstillhörighet eller kultur menar flera av ungdomarna 
att individer med utomeuropeisk bakgrund riskerar att sorteras bort i rekryterings-
processen utan hänsyn till kompetens eller produktivitet. Även andra grupper 
drabbas enligt ungdomarna av detta.  
 
När det gäller huruvida de egna möjligheterna påverkas av bakgrund skiljer sig 
respondenternas uppfattningar åt. De lämnar också flera olika förslag på vad som 
är viktigt för att få arbete. Enligt de flesta är det betydelsefullt att vara social och 
utåtriktad, engagerad och motiverad. Likaså att ha kontakter och meriter. Men 
oavsett om de tror att deras chanser påverkas av bakgrund och oavsett vad de i 
övrigt uppger som viktigt för att få arbete är samtliga överens om att det är mycket 
viktigt, för att inte säga det viktigaste, att ha en utbildning för att få arbete.  
 
Med stöd i ungdomarnas betoning av betydelsen av utbildning och i att samtliga 
avser fortsätta till högre studier finner jag i mitt material inga tecken på att 
ungdomar födda i Sverige med utländsk bakgrund skulle vara ”discouraged” och 
avstå från investeringar i humankapital p.g.a. att framtida avkastning kan påverkas 
av deras bakgrund. Om något finns det snarare en tendens att investera 
kompensatoriskt i utbildning.  
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Bilaga 1 
 
 
Demografisk översikt individer födda i Sverige med utländsk bakgrund 
 

Ålder: 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 25-45 46- Totalt 

Infödda: 407 015 446 185 448 540 380 326 385 176 1 767 538 1 790 945 5 625 725 

Varav med  utländsk bakgrund:        
Norden 
En förälder: 
Båda 

 
18 549 

 
25 143 

 
27 487 

 
23 433 

 
22 562  

 
105 693 

 
51 298 

 
274 165 

Föräldrarna :  2 085 3 694 5 864 7 641 9 555 44 122 5 653 78 614 

Europa 
En förälder: 
Båda 

 
16 714 

 
16 010 

 
15 202 

 
14 329 

 
15 284 

 
64 545 

  
18 583 

 
160 667 

Föräldrarna: 14 167 12 265 6 580 6 122 7 163 22 617 6 940 75 854 

Utom-
europa 
En förälder 
Båda: 

 
 
24 064 

 
 
18 940 

 
 
13 666 

 
 
8 511 

 
 
6 140 

 
 
11 554 

 
 
8 482 

 
 
91 357 

Föräldrarna: 43 179 33 189 19 376 9 406 5 308 1 807 45 112 310 

Blandat 
ursprung 
Varav en 

 
4 511 

 
4 301 

 
3 778 

 
2 752 

 
2 399 

 
7 875 

 
2 062 

 
27 678 

från utanför 
Europa: 

3 812 3 494 2 835 1 808 1 285 1 686 322 15 242 

 
Totalt med  
Utländsk 
bakgrund 
 

127 081 117 036 94 788 74 002 69 696 259 899 93 385 835 887 

Utländsk 
bakgrund/ 
Infödda 

0,31 0,26 0,21 0,19 0,18 0,15 0,05 0,15 

 
Källa: SCB (särskilt datauttag) i Lundh m.fl. (2002:70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

Bilaga 2 
INTERVJUGUIDE  
 
DIN FRAMTID – DIN STRATEGI 
 
• Vad tror du att du kommer jobba med i framtiden?  
• Hur tänker du göra för att få det jobbet? 
• Är det ditt drömjobb?  
• Hur stora tror du dina chanser är att få det jobb du vill ha? 
• Vad är det som gör att du tror att du har stora chanser att få det jobb du vill 

ha? //Vad kan du göra för att öka dina chanser? 
• Tror du att du har större eller mindre chanser än andra?  
• Hur tror du att dina kompisar tänker om sina chanser att få de jobb de vill ha?   
 
FRÅGEFORMULÄR 
 
FRÅGA 1 I FORMULÄR – JÄMFÖR MELLAN OLIKA GRUPPER 
• Hur tänkte du när du valde det här alternativet?  
• Hur menar du då? Kan du ge något exempel på hur det skulle kunna se ut? Har 

du någon egen erfarenhet av detta? 
• Kan det finnas några andra förklaringar?  
 
FRÅGA 2 I FORMULÄR – JÄMFÖR SVAR FRÅGA 1 OCH 2 
• Hur tänkte du när du valde det här alternativet?  
• Spelar det större roll för någon grupp än för en annan?  
• Tror du det är någon skillnad ifall mamman eller pappan är född i Sverige? 
 
 
FRÅGA 3 I FORMULÄR  
• Tror du *** kan påverkas av varifrån ens föräldrar kommer? Varför?  
• Tror du *** kan påverkas av varifrån ens föräldrar kommer? Varför?  
• Tror du *** kan påverkas av varifrån ens föräldrar kommer? Varför?  
 
• Hur viktigt tror du utbildning är för att få det jobb man vill ha? 
• Tror du att utbildning kan ha större betydelse för ens chanser att få jobb om 

ens föräldrar kommer från ett annat land? 
 
• Hur viktigt tror du det är att ha kontakter för att få det jobb man vill ha? 
• Tror du att det kan ha större betydelse med kontakter om ens föräldrar 

kommer från ett annat land? 
• Tror du att ens tillgång på kontakter som kan hjälpa en att få jobb påverkas av 

varifrån ens föräldrar kommer från? 
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DU OCH DINA MÖJLIGHETER   
• Tror du att dina egna möjligheter att få det jobb du vill ha påverkas av att dina 

föräldrar är födda utanför Sverige? 
• Hur känner du inför det?  
 
• Hur tänkte du när du valde samhällsprogrammet? 
• Har du tänkt läsa vidare efter gymnasiet? 
• Tror du att det ökar dina chanser att få det jobb du vill ha? 
 
• Tror du det kan spela någon roll var man bor för om man får ett jobb?  
 
• Tror du att det kommer vara lättare för dig än för dina föräldrar att få jobb i 

Sverige?  
 
• Tror du det kan ha betydelse vilken erfarenhet ens föräldrar har av 

arbetsmarknaden för om man får jobb eller inte?  
 
• Kan du tänka dig att flytta utomlands för att få det jobb du vill ha? 
• Tror du att dina möjligheter att få jobb i ett annat land är större än i Sverige? 
 
• Finns det något du skulle vilja tillägga innan intervjun är slut? 
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Bilaga 3  
 
Hur gammal är du? ……………………  
 
I vilket land är du född? …………………… 
 
I vilket land är din mamma född? …………………… 
 
I vilket land är din pappa född? …………………… 
 
 
 
Här följer några frågor om arbetslösheten i Sverige. Frågorna har flera svarsalternativ. 
Ringa in det alternativ du tror stämmer. 
 
Fråga 1. Om personer födda i Sverige med två föräldrar födda i Sverige i genomsnitt har en 
arbetslöshet på 5%, hur stor tror du då arbetslösheten i genomsnitt är bland personer födda i 
Sverige… 
 
…med två föräldrar födda i södra Europa (t.ex. Spanien, Grekland, Kroatien, Makedonien, 
Slovenien)? 
      mer än 
3%  5% 7% 9% 11% 13% 13% 
 
 
…med två föräldrar födda i Norden (Danmark, Finland, Norge, Island)? 
      mer än 
3%  5% 7% 9% 11% 13%  13% 
 
 
… med två föräldrar födda i östra Europa (t.ex. Polen, Bulgarien, Ungern, Estland, Rumänien)?
       
      mer än 
3%  5% 7% 9% 11% 13% 13%  
 
 
… med två föräldrar födda i västra Europa (t.ex. Storbritannien, Tyskland, Nederländerna) eller 
i Nordamerika (USA, Kanada)? 
      mer än 
3%  5% 7% 9% 11% 13% 13% 
 
 
… med två föräldrar födda utanför Europa(i något asiatiskt, afrikanskt eller sydamerikanskt 
land)? 
      mer än 
3%  5% 7% 9% 11% 13%  13% 
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Fråga 2. Om personer födda i Sverige med två föräldrar födda i Sverige i genomsnitt har en 
arbetslöshet på 5%, hur stor tror du då arbetslösheten i genomsnitt är bland personer födda i 
Sverige med en förälder född i Sverige och… 
 
… en förälder född i södra Europa (t.ex. Spanien, Grekland, Kroatien, Makedonien, 
Slovenien)? 
 
3%  5% 7% 9% 11% 13% mer än  

13% 
 
 
… en förälder född i Norden (Danmark, Finland, Norge, Island)? 
 
3%  5% 7% 9% 11% 13% mer än  

13% 
 
 
… en förälder född i östra Europa (t.ex. Polen, Bulgarien, Ungern, Estland, Rumänien)? 
 
3%  5% 7% 9% 11% 13% mer än  

3%  
 
… en förälder född i västra Europa (t.ex. Storbritannien, Tyskland, Nederländerna) eller i 
Nordamerika (USA, Kanada)? 
 
3%  5% 7% 9% 11% 13% mer än  

13% 
 
 
… en förälder född utanför Europa(t.ex. i något asiatiskt, afrikanskt eller sydamerikanskt land)? 
 
3%  5% 7% 9% 11% 13% mer än  

13% 
 
 
 
Fråga 3. Nämn minst tre saker du tror är viktiga för att få ett jobb. 
 

 


