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Handledare: Katarina Sjöberg 
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       I dagens samhälle påverkar arbetslösheten människor på olika sätt. I medierna framhävs 

oftast sambandet mellan etnisk bakgrund och tillträde till arbetsmarknaden. Strukturell 

rasism är ett begrepp som ofta nämns. 

       Syftet med uppsatsen är att lyfta fram de svårigheter högskoleutbildade invandrare 

möter på den rådande arbetsmarknaden. Denna studie, som är av en kvalitativ art, tar sin 

utgångspunkt i intervjupersonernas upplevelse av sin egen situation och fokus ligger på 

deras nuvarande arbetssituation respektive arbetslöshet. Detta görs utifrån individperspektiv 

för att senare kopplas till tidigare forskningsresultat. Vidare, lyfter uppsatsen även fram hur 

de upplever att deras arbetssituation påverkar deras syn på sin fritid. 

       Urvalsgruppen inkluderar invandrare med bosnisk bakgrund och som har svensk 

högskoleutbildning i bagaget.     

       Främst har studien utgått från teorier om det kulturella kapitalet och om systemets 

inverkan på individernas livsvärld. Därefter inkorporeras begrepp som sekundära 

karakteristika, klassificering, samt strategiskt och kommunikativt handlande.  

      I uppsatsen framkommer att de kunskaper som är förvärvade under högskoleutbildningen 

reduceras i de fall yrke inte motsvarar examen. Vidare visar uppsatsen på att etnisk bakgrund 

inte är avgörande för ett misslyckat inträde på arbetsmarknaden. När det gäller 

fritidsaspekten, framkommer att intervjupersonernas nuvarande arbetssituation påverkar 

deras syn på fritiden både ekonomisk, tidsmässigt och känslomässigt.  

 

Nyckelord; examen, yrke, arbetsmarknaden, invandrare, fritid   
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1. Inledning 
 

Detta arbete tar sin utgångspunkt i förhållanden som råder på arbetsmarknaden, särskilt 

arbetslösheten bland högutbildade invandrare. Diskussioner som berör svårigheter för 

högutbildade invandrare att träda in på arbetsmarknaden har varit flitigt uppmärksammade i 

svenska medier och vetenskapliga studier under senare tid.  Den strukturella rasismen, som 

berörs i studierna i regi av Integrationsverket och Arbetsförmedlingen, presenteras som ett 

avgörande hinder. Intentionen med föreliggande arbetet är att utifrån individperspektiv fånga 

upplevelser och tolkningar av intervjupersonernas arbetssituation, för att på så sätt få en 

djupare förståelse samt en mer nyanserad bild av deras position på arbetsmarknaden. 

 

I föreliggande arbete, som är av kvalitativ art, begränsar vi oss till högutbildade invandrare 

som tagit sin examen i Sverige men som trots detta inte fått ett arbete som motsvarar deras 

utbildning, alternativt är arbetslösa. Syftet med vårt arbete är att utifrån ett 

samhällsperspektiv undersöka hur tidigare forskning överensstämmer med 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. Vidare, utifrån ett individperspektiv vill 

vi undersöka hur det faktum att de är överkvalificerade alternativ arbetslösa, påverkar deras 

fritid. Frågor som arbetet belyser berör; 

 Hur upplever och förstår intervjupersoner sin nuvarande situation? Hur ser de på sin 

fritid? 

 

Under rubriken Teoriramar, presenterar vi kortfattat de tidningsartiklar1 och metastudier, 

(Integrationsverket, 2001 och Berggren med flera Ura 2 001:5) som behandlar invandrares 

etablering på arbetsmarknaden. Härefter tar vi utgångspunkt i Bourdieus (1992, 1993) teorier 

om kapitalformerna och klassificering, särskilt hans diskussioner om kulturellt och social 

kapital, samt Habermas teorier (1996) om system- och livsvärld med särskilt fokus på 

strategiskt och kommunikativt handlande.  

 

                                                           
1 Rekordmånga högutbildade utan jobb (Svenska Dagbladet, 4 december, 2003); Stor risk med etniskt kassamhälle (Karl 

Viktor Olsson; Helsingborgs Dagblad, den 16 mars 2004); Arbetsgivare positiva till mångfald (Ewa Josefsson; 

Helsingborgs Dagblad, den 29 mars 2004). 
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Vi har även valt att ta upp invandrarnas representativitet på arbetsmarknaden, främst Daun 

(1994), professorn i etnologi samt Ohlsson & Olofssons (1998) infallsvinklar på 

arbetslösheten. Slutligen, under teoriramar, redovisar vi teorier av Glimell och Lindgren 

(1988), ekonom respektive civilingenjör och konsult med framtidsfrågor som specialintresse. 

Deras arbete handlar om arbetssituationens inverkan på fritid. Härefter följer en 

Metodbeskrivning där vi diskuterar valet av intervjupersoner samt val av intervjuform. Här 

tar vi avstamp i Annika Lantz (1993) och Marianne Liedholm (1999) resonemang. Av 

särskilt intresse är närhet- och distansproblematiken och här använder vi oss av Diana 

Mulinaris (1999) diskussion. Vi har även valt att ge en kort presentation av intervjupersoner.  

Härefter kommer analysen. Arbetet avslutas med en sammanfattning. 

 

 

2. Teoriramar 
 
Detta avsnitt inleds med en presentation av tidningsartiklar och metastudier och följs sedan 

av en diskussion om våra teoretiska utgångspunkter.  

 

2.1 Tidningsartiklar 
Artikeln Rekordmånga högutbildade utan jobb (Svenska Dagbladet) tar upp arbetslösheten 

bland högutbildade i Sverige på en generell nivå. Artikeln Stor risk med etniskt klassamhälle 

(Helsingborgs Dagblad) behandlar strukturell rasism som avgörande för invandrares inträde 

på arbetsmarknaden medan artikeln Arbetsgivare positiva till mångfald (Helsingborgs 

Dagblad) behandlar arbetsgivarnas inställning till mångfald i Helsingborg.  

 

Svenska Dagbladet skriver exempelvis att nära trettio procent av alla arbetslösa är 

högskoleutbildade och att det är fler än någonsin tidigare. Artikeln tar framför allt upp 

nedgången inom IT- och telekommunikationssektorn som orsak till att högskoleutbildade 

och yngre drabbas. I slutet av år 2003 var ca 220 000 personer öppet arbetslösa och 62 000 

av dem hade högskoleutbildning (Svenska dagbladet den 4 december 2003).  

Andreas Carlgren, generaldirektör för Integrationsverket, framför i artikeln: Sverige är ett 

land med tydligt utestängande hinder och strukturell diskriminering. Klyftor består år efter 

år. Enligt honom är diskriminering avgörande för invandrares situation samt det faktum att 

privata och offentliga arbetsgivare, fackföreningar, Integrationsverket och myndigheter 
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misslyckats med att få in invandrare på arbetsmarknaden (Karl Viktor Olsson; Helsingborgs 

Dagblad, den 16 mars 2004). 

 

Med tanke på att våra intervjupersoner bor i Helsingborg är artikeln Arbetsgivare positiva till 

mångfald i Helsingborg betydelsefull för oss. I anslutning till projektet Mångfald på 

arbetsplatsen i  

Helsingborg har 370 företag av 454 svarat. Hälften av dessa företrädande företag tycker det 

är viktigt med mångkulturell arbetsstyrka i den bemärkelsen att det ger ökad kompetens och 

förmåga att ta nya kundgrupper.  En tredjedel ser nackdelar med etnisk mångfald, som 

framförallt förklaras med språkproblem. En del företag ser vikten av mångfald och 

intresserar sig för att lära hur man hanterar och förebygger diskriminering på 

arbetsmarknaden (Ewa Josefsson; Helsingborgs Dagblad, den 29 mars 2004). 

 

2. 2 Metastudier 
Nedan presenterar vi metastudierna Rapport Integration (2001) och Rätt man på fel plats 

(2001).  

 

Rapport Integration (2001), genomförd av Integrationsverket, utgår dels från analyser och 

statistiska sammanställningar som gjorts på Integrationsverket och dels från ett stort antal 

forskningsrapporter inom området. Integrationsverket använder definitionen av invandrare 

som invånare som är utrikes födda eller har utländsk bakgrund. Rapporten visar att såväl 

under hög som lågkonjunktur är arbetslösheten högre för invandrare än infödda svenskar. 

Utlandsfödda som invandrat till Sverige är överrepresenterade i okvalificerade arbeten, trots 

kvalificerade utbildningar. Vidare framgår det i rapporten att utlandsfödda har generellt 

sämre arbetsvillkor och lägre inkomster och i högre grad drabbade av ohälsa. Det 

framkommer även att utlandsfödda som genomgått akademiska utbildning i Sverige har stora 

problem med att få arbete som motsvarar deras kompetens (Rapport Integration, 2001).  

 

Rapporten innefattar exempelvis svåridentifierade hinder som finns i samhällsstrukturen och 

som inte är anpassad till etnisk mångfald. Dessa hinder förekommer bland annat i företags- 

och myndigheters rutiner och normer, samt i arbetsgivares, rekryterares och 

arbetsförmedlares ointresse eller motvilja gentemot nykomlingar. De sociala och 

ekonomiska klyftorna i samhället ökar när många arbetsslösa står utanför arbetsmarknaden. 
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Arbetslösheten har under1990-talet slagit olika hårt mot olika grupper. I genomsnitt har fler 

personer födda i andra länder hamnat utanför arbetsmarknaden, vilket lett till att 

målsättningen för arbetsmarknadspolitiken resulterat i beslutet att prioritera personer som 

har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat personer med utländsk härkomst. 

Rapporten granskar även utvecklingen mellan åren 1997–2000 som visar att andelen 

sysselsatta utlandsfödda som arbetat inom yrken som kräver teoretisk utbildning eller kortare 

högskoleutbildning minskat, samtidigt som andelen sysselsatta ökat bland infödda svenskar 

(Rapport Integration, 2001). 

 

Rätt man på fel plats (Berggren med flera, 2001) är en rapport som genomförts av 

Arbetsförmedlingen. I denna rapport har arbetsmarknadssituationen utretts för personer 

födda utanför EU15/EES-länderna. De personer som ingått i studien är i åldrarna 26-45 år 

och har minst en treårig högskoleutbildning. Samtliga invandrade till Sverige mellan 1991 

och 1997. Datamaterialet som ligger till grund för rapporten bygger på en 

enkätundersökning, genomförd av Statistiska centralbyrån (SCB) i slutet av år 2000. 

Rapporten visar att akademiker, födda utomlands och som bor i Sverige löper betydligt 

större risk att bli arbetslösa än dem som är födda i Sverige. I rapporten konstateras att 

andelen studerande är mycket högre bland de utlandsfödda, 18 procent jämfört med 3 

procent bland dem som är födda i Sverige. Rapporten finner också att det är betydligt färre 

utlandsfödda med arbeten som motsvarar deras kunskapsnivå. Resultaten av undersökningen 

visar att chansen att få ett kvalificerat arbete varierar beroende på olika faktorer såsom 

hemland, utbildningsland (Sverige/annat land) och värderingen av den utländska 

utbildningen. Det är endast 39 procent av de utlandsfödda akademikerna som innehar ett 

arbete som motsvarar deras utbildningsnivå. Detta ska jämföras med hela 85 procent för 

infödda svenskar. Skillnaden mellan utlandsfödda som tagit sin examen i Sverige respektive 

utomlands är stor. Sannolikheten att få ett kvalificerat arbete uppgår till 64 procent för 

utlandsfödda som har en högskoleutbildning från Sverige, vilket är omkring 20 

procentenheter mer än för utlandsfödda med utbildning från födelselandet eller annat land än 

Sverige. Trots det är skillnaden betydande jämfört med svenskfödda som står för 85 procent.  

Det finns en mycket stor potential utlandsfödda högskoleutbildade i åldrarna 26-45 år. AMS 

uppskattar den till mellan 15 000 och  

30 000 personer. 
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2. 3 Bourdieu Pierre  
Det är viktigt att påpeka att Bourdieus arbete (1992, 1993), behandlar förhållanden i 

Frankrike och kan därför vara svårapplicerbara på svenska förhållanden. Emellertid lämpar 

sig Bourdieus diskussion om det kulturella kapitalet, klassificeringar och sekundära 

karakteristika utmärkt för vårt arbete. Så är t.ex. relationen mellan examina och yrke en 

viktig aspekt för vår del. Vi kommer att ta fasta på utbildning, utbildningstitel och yrke. 

Relationen mellan dessa är väsentlig då det kulturella kapitalet ska erkännas och tillskrivas 

ett verkligt värde.  

 

Det kulturella kapitalet är, enligt Bourdieu (1993), ett mångfasetterat begrepp som innebär 

bl.a. tillgång till kulturella områden såsom litteratur och konst, men även allmän förmåga att 

tala och att vara välorienterad i kulturen och i samhället. Vi betraktar det kulturella kapitalet 

genom de tillgångar våra intervjupersoner tillägnat sig genom utbildning och som anses vara 

den viktigaste indikatorn på innehav av kulturellt kapital, enligt Bourdieu. Det kulturella 

kapitalet kan inte räknas som en tillgång förrän det erkänns. Eftersom våra intervjupersoner 

inte har fått ett arbete som motsvarar deras yrke och kompetens, har inte erkännandet av 

kapitalet, i dess riktiga betydelse, ägt rum. Bourdieu menar att erkännande är en 

förutsättning för varje utbyte och att kapitalvärdet och dess volym kan utvidgas eller 

reduceras på olika sätt. Bourdieu utgår från att de olika kapitalens mängd och dess 

sammansättning har att göra med individens position i den sociala strukturen. Utbildningen 

ger ett yrke eller en titel som också är bärare av det kulturella kapitalet. Vidare vill vi, med 

anknytning till våra intervjupersoner, se hur Bourdieus (ibid.) sekundära egenskaper kan 

sätta prägel på det kulturella kapitalet så att kapitalet ökar eller minskar i värde.  

 

Att erkänna det kulturella kapitalet skulle i vårt fall innebära att intervjupersonerna skulle få 

ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå och de kunskaper de tillägnat sig i skolan.  På 

vägen mot erkännande finns flera moment som är viktiga att ta upp för att få bättre förståelse 

och för att rama in situationen. 

 

Socialt kapital som, enligt Bourdieu (1992), är en tillgång som varje människa har tack vare 

sin sociala bakgrund. Med tanke på att våra intervjupersoner kommit till Sverige i tidig 

vuxen åldern och vistat här under de senaste tio åren är detta både en intressant och 

betydande aspekt för vår studie.  
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Bourdieu (1993) tar upp examen och yrke som två beroende variabler. Han menar att yrket 

är beroende av examen i den meningen att examina och utbildningstitlar avgör hur stora 

chanserna till inträde (i det sociala rummet)2 en individ har. Det kulturella kapitalet, som en 

examen garanterar, är beroende av yrket. Med tanke på de intervjupersoner som arbetar på 

lägre positioner än vad de är utbildade för, är relationerna mellan yrke och examen 

nödvändiga för vårt arbete. Arbetsuppgifterna i deras nuvarande yrke överensstämmer inte 

med den examen de fått och försvårar erkännandet av det kulturella kapitalet. Vidare 

resonerar Bourdieu (ibid.) att yrket kan framföra krav på att man, för att uppnå framgång, 

utvidgar det i skolan förvärvade kapitalet. Yrket kan också innebära motsatsen i den 

meningen att kapitalet smälter ihop som en produkt av uteslutningen. Detta, kan vi tänka oss 

stämmer överens i viss mån med våra intervjupersoner, med tanke på att de inte underhåller 

sina kunskaper, som de förvärvat i skolan, i de arbetsuppgifter de utför idag.  

 

Bourdieus (1993) resonemang för klassificering samt de sekundära karakteristika möjliggör 

en bredare förståelse för varför vissa individer eller grupper utesluts som arbetstagare och 

vissa antas.  

Hans teori om hur en klass definieras och konstrueras för en specifik situation är intressant 

för oss då intervjupersoner som är arbetssökande ingår i en specifik klass som arbetsgivare 

har definierat, exempelvis en klass av elektroingenjörer eller civilexaminerade. Bourdieus 

(Ibid.) begrepp om klassificering och ”de sekundära karakteristika” kan hjälpa oss att 

närmare förstå intervjupersonernas problem med inträde och positioner.  

 

Vidare menar Bourdieu (1993) att när individer förenas till en specifik klass och den klassen 

utformas med utgångspunkt från ett speciellt förhållande bär de, förutom de relevanta 

karaktärsdragen som ligger till grund för deras klassificering, i själva verket alltid med sig de 

sekundära egenskaperna. Dessa sekundära egenskaper smugglas in i förklaringsmodellen av 

klassen. Detta betyder att en klass inte bara definieras utifrån sin position fastställd av 

kriterier som yrke, inkomst och utbildningsnivå utan definieras av ett antal kompletterande 

karakteristika som exempelvis etnisk bakgrund, kön och ålder. Underförstådda krav som 

exempelvis etnisk tillhörighet eller könstillhörighet fungerar som verkliga urvals- och 

uteslutningsprinciper utan att någonsin uttalas och framföras som sådana. Det tjänar som 

kamouflage för dessa outsagda kriterier. Även om sekundära karakteristika inte är 
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framställda i de offentliga beskrivningar styr de besluten i samband med rekryteringen. 

Individer som inte äger dessa karakteristika utesluts eller förflyttas till 

marginaliseringspositioner.  

 

2. 4 Invandrarnas representativitet på arbetsmarknaden 
I likhet med Bourdieus (1993) resonemang om klassificering och sekundära karakteristika 

har Daun (1994) närmare undersökt invandrarnas arbetssituation där han tar upp olika 

förklaringar till varför invandrare är sämre representerade på arbetsmarknaden. Till skillnad 

mot Andreas Carlgrens uttalande att Sverige är ett land med tydligt utestängande hinder och 

strukturell diskriminering (Helsingborgs Dagblad, den 16 mars 2004) diskuterar Daun 

samma problematik men med en mer förklarande och positiv attityd. För det första kan det 

hända att invandrare missgynnas såsom arbetssökande i sin egenskap av utlänningar och 

förklarar att det inte behöver bero på främlingsfientlighet eller misstro mot invandrarnas 

arbetsförmåga, även om sådana attityder kan förekomma. Även om det inte behöver handla 

om främlingsfientlighet, placeras invandrare ofta sist på rankinglistan om det finns svenska 

sökande med likartade kompetenser så att invandrare inte får lika stor chans att bli kallade 

till anställningsintervju om det finns många sökande. Personer med utländsk brytning kan 

uppfattas ha ett handikapp, särskilt då de kontaktar arbetsgivare per telefon. Vidare resonerar 

Daun att det inte behöver vara någon aversion mot utlänningar. Arbetssökande som av 

arbetsgivare uppfattas som svenska genom t ex namn och språk framstår som mer bekanta 

eller förutsägbara vad det gäller förmågan att smälta in i arbetskollektivet.  Ohlsson & 

Olofsson (1998) framför sina tankar omkring arbetslösheten genom följande resonemang; Ju 

längre tid en person har varit arbetslös desto mindre attraktiv är personen för arbetsgivarna. 

Arbetsgivaren utgår från att den sökande har föråldrade yrkeskunskaper om det i 

jobbansökan framgår att den sökande varit arbetslös en längre tid.  

 

2. 5 Systemet och livsvärlden  
Habermas (1996) teorier om system- och livsvärld, samt strategiska och kommunikativa 

handlingar lämpar sig för vårt arbete dels för att vi studerar arbetsgivarna, 

Arbetsförmedlingen som delar av systemet där en individ via strategiska handlingar inte 

utvinner mycket nytta, dels för att vi är intresserade av hur systemet förhåller sig till 

intervjupersonernas livsvärld.  

                                                                                                                                                                                   
2 I vårt arbete handlar detta om inträdet på arbetsmarknaden. 
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Enligt Habermas (ibid.) kan samhället ses utifrån två aspekter: system och livsvärld. Dessa 

aspekter bemöter olika mekanismer för samhällelig integration som i vårt fall handlar om 

invandrarnas integration på arbetsmarknaden. Det kommunikativa och strategiska 

handlandet skiljer sig från varandra genom strukturella kännetecken. Det kommunikativa 

handlandet karakteriseras av ömsesidig förståelse mellan aktörerna medan det strategiska 

handlandet kännetecknas av olika form av överenskommelser. På samma sätt som oenighet 

kan kopplas till det kommunikativa handlandet kopplas makt till det strategiska handlandet. 

Habermas betraktar begreppet makt som förmågan att förhindra andra individer eller 

grupper att tillvarata sina intressen. Makten kan på ett sätt hindra individer att tillfredsställa 

sina intressen men även tillåta individer att fullfölja sina intressen på ett strategiskt effektivt 

sätt (ibid., 369).  Han menar också att genom styrmedel såsom som pengar och makt utövas 

kontroll över livsvärlden. När människan är i kontakt med systemet som består av två delar, 

marknaden och staten, är det inte en kommunikativ handling som reglerar människornas 

inbördes förhållande. Målet här är inte att uppnå en ömsesidig förståelse. Istället sker 

mänskliga handlingar i överenskommelse med varandra i form av t.ex. löften om lön på 

arbetsmarknaden. Dessa handlingar kallas för strategiska. Systemet koloniserar livsvärlden i 

den mening att det nästan bara är strategiska handlingar som används mellan systemet och 

livsvärlden. 

 

Medan kommunikativt handlande kräver en samverkan med hänsyn till det 
situationsspecifika samförståndet, på vars grund varje deltagare kan realisera sina egna 
intressen och planer, förverkligar sig strategiskt handlande i godtyckliga former av konflikt 
av samverkan (Habermas, 1996, sid. 368). 
 

Eftersom fritiden är en viktig del av en människans livsvärld kommer vi också att undersöka 

aspekter där systemet koloniserar intervjupersonernas livsvärld och i förlängningen deras 

fritid.   

Aspekter som rör det kommunikativa handlandet är angeläget, inte minst på grund av att 

människor socialt träffas i livsvärlden. Livsvärld är, enligt Habermas (ibid.), den enskilda 

individens subjektiva värld av normer och värden med bakgrund i det kommunikativa 

handlandet.  När människor är i kontakt med varandra utanför systemet försöker de uppnå en 

ömsesidig förståelse. Detta är det grundläggande motivet i livsvärlden, det kommunikativa 

handlandet. Att uppnå en ömsesidig förståelse med systemet är nästan omöjligt. Habermas 

menar att frikoppling mellan systemet och livsvärlden orsakar integrationsproblem i 
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samhället. I livsvärdens materiella reproduktion ingår både strategiska och kommunikativa 

handlingar.  

 

2. 6 Arbetets och arbetslöshetens inverkan på fritid 
Vi är intresserade av intervjupersonernas upplevelse av sin nuvarande arbetssituation och hur 

detta påverkar till deras fritid. Vi kommer därför att lyfta fram fritidsfrågor som är nära 

förknippade med arbetslösheten eller arbetsuppgifterna.  

 

Glimell och Lindgren (1988) menar att de flesta människor i vårt samhälle inte har några 

större svårigheter att fylla sin tid men för en del grupper är situationen omvänd. För vissa 

individer kan delar av livet kännas som ett tomrum av fritid i den meningen att man inte vet 

vad man ska fylla den med. Först och främst är det arbetslösa som råkar ut för en sådan typ 

av problem. Författarna menar att när det inte finns något ”nio till fem arbete” som kan ge 

mening åt livet, eller rent sociologiskt, en identitet, blir dagarna långa och urholkade. Ett 

annat problem som dyker upp är att fylla fritiden inte bara med innehåll utan med 

meningsfullt innehåll. Men det tomma rummet av fritid uppstår också på andra håll. 

Författarna tar upp att många undersökningar visar att människor som har trista och 

enformiga arbeten har väldigt svårt att kompensera detta genom att ägna sig åt intressanta, 

meningsfulla och stimulerande fritidsaktiviteter, till skillnad från människor med ett aktivt 

och utvecklande arbetsliv som oftast har en aktiv fritid. 

 

Under följande rubrik tar vi upp hur vi gick till väga vid insamlingen av våra empiriska data. 

 

 

3. Metodbeskrivning 
 

För att uppnå syftet med vår undersökning och fokusera på den enskilda individens 

perspektiv har vi valt kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden kännetecknas av en 

subjekt/subjekt relation mellan forskaren och intervjupersonen där intervjupersonen och 

dennes upplevelse står i centrum.  För att få en mer nyanserad bild av verkligheten vill vi 

fånga in kvalitativa skillnader mellan intervjupersonernas utsagor. Som Roos (Stensil, 

Sociologiska institutionen) påpekar ”skillnaden mellan en person och en annan kan vara 

liten, men hur liten den än är, så är den mycket viktig (ibid. s.13)”. Att få kunskap och 
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förståelse för de berörda möjliggör mer fördjupade upplysningar än vad värdena bakom en 

kvantitativ granskning kan ge.   

 

Urvalet har skett på följande sätt. Samtliga personer kom till Sverige under perioden 1992 

och 1996 på grund av kriget i Bosnien och Hercegovina. De kom hit i tidig vuxen ålder är 

utbildade i Sverige och bosatta i Helsingborg. Med snöbollsmetoden har kretsen av 

intervjupersoner vidgats, på så vis att intervjupersonerna presenterats oss för andra personer 

som befinner sig i samma eller liknande situationen. På så sätt utvidgades kretsen av 

intervjupersonerna samtidigt som anonymitet till våra intervjupersoner blev garanterad. 

 

Vi har valt att använda oss av en öppen intervjuform. Annika Lantz (1993) skriver att valet 

av intervjuform och innehållet i intervjun är nära förknippat med hur mycket förkunskap som 

finns om det som skall belysas. Olika intervjuformer ger artskilda data, beskriver olika 

sammanhang och ger olika resultat och slutsatser. Lantz skriver att i en öppen intervju är det 

intervjupersonen som definierar och avgränsar fenomenet och att olika intervjupersoner ger 

olika definitioner. Den tillfrågade har möjlighet att fritt utveckla sina tankar kring en vid och 

öppen fråga. I detta samanhang skriver Lantz (1993) att man med hjälp av hermeneutiken får 

mer differentierad och nyanserad bild av fenomenet istället för att söka det allmängiltiga. Det 

allmängiltiga i vårt fall framkommer från rapporter och andra studier gjorda på tematiken om 

invandrare och arbetsmarknad.  

 

Marianne Liedholm (1999) skriver att hon använt sig av ostrukturerade samtalsintervjuer i 

sina studier för sådana ”ger människor möjlighet att själva redogöra för situationen (ibid., 

s.166)”.  Hon vill på ett öppet sätt lyssna på allt intervjupersonerna har att säga om ämnet. 

Under genomförandet av intervjuerna har vi i vårt arbete eftersträvat att undgå att våra 

förkunskaper som byggts på resultat från tidigare studier och från medier har inverkat på 

våra intervjupersoner. Marianne Liedholm (1999) tar upp risken att forskare pressar 

förkunskaper och egna förväntningar på materialet och poängterar att man väl ska vara 

medveten om detta. 

 

Intentionen från första början har varit att genomföra tio intervjuer men, tyvärr, har två 

personer ändrat sig och avstått från att ingå i undersökningen. Sammanlagt har vi genomfört 

åtta öppna intervjuer och båda könen är representerade. Med de åtta intervjuer vi har utfört 

kan vi naturligtvis inte tala om materialets representativitet och inte heller ge en helhetsbild 
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av högutbildade invandrares arbetssituation i Sverige. Informationer vi fått under 

intervjuerna har inte en generell giltighet. Ändamålet med den kvalitativa metoden för vår 

del är att få ökad förståelse och ny kunskap. Det faktum att vi kommer från samma land och 

har samma modersmål som samtliga intervjupersoner kan naturligtvis leda till att en del 

information förefaller självklar vilket kan ha negativa konsekvenser för vårt arbete, på så sätt 

att viktig information faller bort. Detta har vi haft i åtanke under hela arbetets gång. 

 

Vi har börjat intervjuer med att förklara studiens syfte. Intervjuerna har vi genomfört hemma 

hos oss, vilket gjorde hela situationen mer avslappnad. Intervjupersonerna har kunnat välja 

den tid som passat dem bäst så att tiden under intervjun inte har känts stressig och 

påfrestande. Diana Mulinari (1999) skriver att det svåraste hon har upplevt i sina 

undersökningar är den gräns mellan att lyssna på informanters berättelser i egenskap av en 

vän och att få tillgång till olika informationer i egenskap av forskare. Diana poängterar också 

hur viktigt det är att dra gränser mellan forskaren och intervjupersoner även om detta kan 

vara väldigt komplicerat och känslomässigt. Detta har vi kunnat genomskåda under 

intervjuernas gång, nämligen betydelsen av distans- och närhetsrelationen.  

Användandet av det svenska språket har till en viss mån distanserat oss från våra 

intervjupersoner i den bemärkelsen att vi övergått från ”vän- vän- rollen” till ”forskare- 

forskningssubjektsrollen”.  När vi känt att intervjun har närmat sig slutet och bandspelaren 

stängts av har vi fortsatt diskutera på både svenska och vårt modersmål som återigen skapat 

en viss närhet.     

 

Eftersom intervjupersoner också är våra landsmän skulle det kanske ha varit självklart att vi 

hade använt oss av vårt modersmål. Men av praktiska skäl har vi valt svenska språket och på 

så sätt undgått översättningar av alla intervjuerna.  

 

Detta ser vi som något positivt eftersom vi genom spontana och mer avslappnande                                         

diskussioner har fått mycket värdefull information som är till nytta för vårt arbete. Detta kan 

vi anknyta till Mariannes resonemang (1999) att närhet ger distans och att distans ger närhet. 

 

Under följande rubrik kommer vi att kort sammanfatta de empiriska data som ligger till 

grund för vår studie. 
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4. Presentation av intervjupersoner 
 

Intensionen med denna rubrik är att med fingerade namn gestalta individerna som ingått i 

undersökningen, samtidigt som vi vill att läsaren ska kunna få en bättre och klarare bild av 

individerna som ingår i vårt arbete. Hade vi vävt in våra intervjupersoner i analysen utan att 

närmare presentera dem hade vi på så sätt betraktat dem som om de vore objekt och det ville 

vi undvika.  

 

Amir, 32 år gammal, har avslutat 80 högskolepoäng inom byggbranschen. Han jobbar som 

taxichaufför idag eftersom det var lättast att få ett arbete inom denna bransch. Amir fick 

information på arbetsförmedlingen att nyanställningar inom byggbranschen kommer att ske 

då 40-talisterna går i pension och det är det han hoppas på i framtiden. Fritid för Amir är allt 

förutom arbete. Han spelar gitarr och musik är hans stora hobby.  

 

Dino, 27 år gammal, är färdigutbildad byggnadsingenjör. Han fick sin examen år 2002 och 

sedan dess har han varit arbetslös. Idag jobbar han deltid som taxichaufför. Han funderar på 

att börja studera vidare och ta magisterexamen. Fritid är för honom alla de dagarna han inte 

jobbar och då brukar han sällskapa med sina kompisar. För tillfället, berättar han att det är 

många sysslolösa dagar. 

 

Emir är 24 år gammal och avslutade sina studier under sommaren 2003. Han har en treårig 

högskoleutbildning inom media och informatik. Idag jobbar han som taxichaufför. Han har i 

åtanke att utbilda sig inom vården. Emir jobbar idag som taxiförare. Han tror att hans fritid 

hade sett annorlunda ut om han hade ett arbete med regelbundna arbetstider och lediga 

helger för då hade han kunnat planera tiden bättre.  

 

Martin, 26 år, är civilingenjör med 180 högskolepoäng. Hans intention är att utbilda sig 

vidare i fall han inte får något arbete. Det blir i så fall byggekonomi eftersom de personerna 

som har den utbildning är eftersökta nuförtiden. Under sin fria tid brukar Martin lyssna på 

musik, träna och spela basket med kompisar. Han tänker också ta taxikörkort och börja jobba 

tillfälligt som taxichaufför för att kunna ordna sin ekonomi och betala räkningar, men han 

säger att det är inget arbete han tänker bygga karriären på.  
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Denis är 29 år och har läst tre år inom elektroteknik vid Campus i Helsingborg.  Han 

avslutade sin utbildning år 2002 och sedan dess har han sökt jobb men även vid sidan om har 

han jobbat som taxichaufför. Idag går Denis arbetslös och får A-kassaersättning och 

uttrycker sin förtvivlan över att det inte lönar sig att gå i skolan i tre år, att ha stora 

studieskulder och att till slut inte få något arbete. Denis umgås med sina kompisar och sin 

familj men arbetslösheten tycks hänga över honom hela tiden.  

 

Ena har avslutat en högskoleutbildning på 120 poäng i elektroteknik år 2002. Hon är 32 år 

gammal och jobbar idag som kontorist. Nuvarande arbete upplever Ena som tillfälligt 

eftersom det inte är något hon vill jobba med i framtiden. Det hon är bekymrad över är att 

utvecklingen inom elektrotekniken går fort och att hennes kunskaper kan uppfattas som 

föråldrade. Ena beskriver sin fritid som hemsysslor, barnpassning och besökande av 

köpcentrum.  

 

Dana som är 24 år gammal har avslutat en treårig utbildning, fritidsarbete och fritidskultur 

vid Lunds Universitet, år 2003. Hon har även läst fristående kurser i media 20 poäng, 

kriminologi 10 poäng och juridik 10 poäng. Fritid för Dana innebär att söka jobb, skriva och 

skicka ansökningar. 

 

Robert som är 26 år gammal har läst elektroteknik, 120 p. med inriktning på 

telekommunikation vid Campus i Helsingborg. Idag jobbar Robert som terminalarbetare 

samtidigt som han söker arbete som skulle vara mer orienterat mot hans utbildning.  Fritiden 

för Robert innebär att koppla av och träffa kompisar. Han påpekar också att hans obekväma 

arbetstider är en av de orsaker som stör hans fritid. Han har också haft funderingar på att 

fortsätta utbilda sig vilket, enligt honom, förbättrar chansen att få ett motsvarande arbete.  

 

I nästa avsnitt kommer vi att analysera det insamlade datamaterialet. 

 

 

5. Analys 
 

I analysen fokuserar vi på följande huvudteman: Det kulturella kapitalet och systemets 

inverkan på livsvärlden. När det gäller vårt första tema framhålles främst relationen mellan 



 16

intervjupersonernas examen kontra deras yrke, alternativt arbetslöshet. Här ligger fokus på i 

skolan förvärvade kunskaper. Härefter belyses strategiskt handlande mellan arbetsgivare och 

intervjupersoner, samt  sekundära karaktäristika. Första temat avrundas med 

intervjupersonernas upplevelser av arbetssituationen. Systemets inverkan på livsvärlden, som 

är det andra huvudtemat, belyser arbetssituations inverkan på fritiden samt att använda 

fritiden på ett instrumentellt sätt. 

 

Att systematiskt hålla isär särskilda underteman har visat sig vara svårt på grund av att 

intervjupersonernas tankar glidit över på olika områden under intervjuernas gång.  

 
5.1  Det kulturella kapitalet 
 

5.1.1 Examen kontra yrke, i skolan förvärvade kunskaper 
Bourdieu (1993) resonerar så att yrket föreskriver krav på att man för att uppnå en framgång, 

utökar det i skolan förvärvade kapitalet samtidigt som det kulturella kapitalet en examen 

garanterar är beroende av yrket. Kunskaper som Emir tillägnat sig genom sina studier har 

han ingen användning av i utförandet av sitt nuvarande arbete: . . .ju, om taxameter får 

räknas som en  dator, så har jag det.  

 

I likhet med Emir framför Dino sina tankar om hur besvärligt det kan vara när hans insatser 

att förvärva kunskaper inte lönat sig i längden. 

 

Jag har absolut inte någon användning av mina kunskaper som jag har fått i skolan. Och det 

känns lite dumt för att jag har spenderat mycket tid på att läsa. Eftersom jag inte använder 

dem just nu känns det som att de försvinner på något sätt (Dino). 

 

Arbetsuppgifterna i intervjupersonernas nuvarande yrke överensstämmer inte med den 

examen de har och försvårar erkännandet av det kulturella kapitalet. Högskoleutbildningen, 

som en del av det kulturella kapitalet, borde underlätta invandrarnas inträde på den svenska 

arbetsmarknaden. Detta har sin förklaring i att de kunskaper som förvärvats i skolan 

försvinner på något sätt eftersom dessa inte utnyttjas i deras nuvarande yrke, vilket de flesta 

påpekar.   
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Bourdieus resonemang (1993) om hur yrket kan innebära att kapitalet smälter ihop som 

produkt av uteslutningen stämmer väldigt bra överens med intervjupersoners utsagor. 

Följande citat återger Enas resonemang:  

 

Jag är fortfarande som när jag hade avslutat studierna, alltså jag kan ännu mindre nu än 

vad jag kunde när jag avslutat skolan (Ena). 

 

När man läst i tre år, man har flera hundra tusen i skuld och så får man inget jobb. Med 

tiden förlorar jag de kunskaperna. Jobbar man inte med det så är det som att man inte gått i 

skolan, det försvinner (Denis).   

 

Ena förklarar att hennes kontorsarbete inte ställer krav på högskoleutbildning utan bara på 

allmän datakunskap, vilket hon menar att de flesta människor har idag. Utifrån Enas och 

Denis resonemang kan vi konstatera att det synsätt på kunskaper de tillägnade sig i skolan 

inte skiljer sig åt, även om Ena jobbar och Denis är arbetslös. Under intervjun har även 

Robert påpekat missödet som uppstår då han inte använder de kunskaper han tillägnat sig i 

skolan. De riktiga kunskaperna, säger han, utvecklas då man använder dessa på ett praktiskt 

sätt vilket han inte har möjlighet till i sitt nuvarande arbete.  

 

Vänder man sig till Bourdieus resonemang (1993) om hur det kulturella kapitalet, en 

examen, är beroende av yrket, kan vi konstatera att i de fall yrket är underlägset utbildningen 

reduceras kraftigt de kunskaper man förvärvat i skolan. Detta gäller för både de 

intervjupersoner som jobbar på lägre positioner och de som är arbetslösa. 

 

En klar skillnad, i syn på kunskaper, kan vi bevittna mellan de intervjupersoner som har 

avslutat en teknisk utbildning och de som har en teoretisk utbildning.  

 

Tekniken utvecklas snabbt. I byggbranschen används till exempel ett ritningsprogram som 

heter Auto- Cad och om jag får ett arbete i framtiden, alltså inom byggbranschen, måste jag 

gå extra kurser för att komplettera det som jag har missat för  att inte tala om alla de 

kunskaper jag har fått i skolan och inte använder (Amir). 

 

Däremot är Dana, som har filosofie kandidat examen i sociologi med inriktning på fritid, 

mest orolig över konkurrensen med nyutexaminerade studenter som kommer varje år. Hon 
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bekymrar sig inte i samma utsträckning som Amir på grund av att en teoretisk utbildning är 

mer eller mindre statisk eftersom den undflyr kraftiga förändringar vilket inte är fallet med 

tekniken. Den tekniska utbildningen kräver en ständig tillämpning och utökande av de 

förvärvade kunskaperna med tanke på att teknikutvecklingen går snabbt. 

 

Ett annat problem våra intervjupersoner påpekat är svårigheterna de råkar ut för, som resultat 

av en oklart definierad yrkesexamen. Dana är väldigt orolig över den luddiga examenstitel 

hon fått:  

 

För det första vet de flesta inte vad det är för någonting så med ansökan ska man alltid 

skicka förklaring och beskrivning av den här utbildningen (Dana)  

 

I likhet med Dana framför Emir sina erfarenheter angående utbildningen han har gått på:  

 

Det handlar allt om dator, interaktion med dator och projektledning, systemorganisation så 

det är ett brett område, men vi har inte fått exakt vad är det vi blir efter avslutad skola. Man 

är alldeles förvirrad (Emir). 

 

Att examen uppfattas som oklart definierad kan förklaras med att dessa utbildningar inte är 

tillräckligt etablerade på arbetsmarknaden. Det kan vara svårt att precisera yrkesbeteckning i 

de nya utbildningsprogrammen och detta kan leda till försvagning av det kulturella kapitalets 

erkännande.  

 

Robert är medveten om svårigheterna han blir utsatt för, ifall han inte under den närmaste 

tiden, får ett jobb som motsvarar hans utbildning. Hans resonemang går ihop med Ohlsson 

och Olofsson (1998) då han också säger att arbetsgivaren utgår från att han som 

arbetssökande kan ha föråldrade yrkeskunskaper om han varit arbetslös en längre tid:. . .  de 

tänker ja, ja  det är gamla kunskaper och det är hela tiden nya kunskaper som kommer. Har 

man ingen erfarenhet då ligger man efter (Robert).  

 

Dino förklarar svårigheten med att söka jobb som byggnadsingenjör från sin nuvarande 

taxiposition på följande sätt: Jag känner mig inte attraktiv på arbetsmarkanden. Just nu kör 

jag taxi deltid och det har ingenting att göra med byggbranschen (Dino). För att återgå till 
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Ohlssons (1998) resonemang kan vi säga att Dino är medveten om att ju längre tid han har 

varit arbetslös och dessutom är i fel bransch desto mindre attraktiv blir han för arbetsgivarna.   

 

Att fastna i ett annat arbete som inte motsvarar utbildningsnivån, tjänar inte 

intervjupersonernas framtida karriärer. Att inte använda, tillämpa och utöka sina kunskaper 

som intervjupersonerna förvärvat i skolan kan leda till att det kulturella kapitalet smälter 

ihop på grund av uteslutning från yrkesgrenar. Med tanke på den utbildningen samtliga 

intervjupersoner har i bagaget, kan vissa svårigheter uppstå på väg mot en anställning. Detta 

ska vi beskriva mer utförligt i nästa avsnitt. 

 

5.1.2 Strategiska handlingar mellan arbetsgivare/arbetsförmedling 

         och  intervjupersoner  
Vår intention med denna rubrik är att beskriva den inverkan strategiska handlingar, som 

kännetecknar systemet, har på våra intervjupersoner. I följande resonemang avser vi att 

arbetsgivare och arbetsförmedling representerar systemet, då dessa använder sig av 

strategiska handlingar, som vi belyser med vissa aspekter i Habermas teori (1996).  

 

För att börja sitt examensarbete har Ena kontaktat 40 företag, via telefonen, men inte lyckats 

få en plats på någon av dem.  

 

Vissa ville inte alls prata, vissa pratade åtminstone, jag vet inte om det handlade att vi 

bryter mycket, vissa var trevliga, vissa var otrevliga, men ingen av de 40 företagen gett oss 

chansen att  göra vårt examensarbete (Ena). 

 

Detta kan förknippas med Dauns resonemang (1994) att personer med utländsk brytning kan 

uppfattas ha ett handikapp, särskilt då de kontaktar arbetsgivare per telefon, vilket inte 

behöver vara någon motvilja mot utlänningar. Arbetssökande som av arbetsgivare uppfattas 

som svenska genom exempelvis namn och språk förefaller som mer förutsägbara när det 

gäller förmågan att smälta in i arbetskollektivet. 

 

Denis blev inte kallad till en enda anställningsintervju vilket han med bitterhet kommenterar: 

Nej, inte en enda gång. Jag har aldrig kommit så långt.  Robert är väldig trött på ett och 

samma svar han får då han söker jobb. Detta utrycker han på följande sätt: Tack för din 
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ansökan men tjänsten tilldelats en annan sökande, bla, bla, bla.  Martin som är civilingenjör 

berättar för oss:. . .jag har inte fått någon anställningsintervju fast jag har hittills skickat ca 

40 ansökningar… jag har inte kommit så långt . Ena har upplevt svårigheten att komma in i 

systemet på följande sätt: . . . jag har aldrig fått chans att visa vad jag kan (Ena). 

 

Dessa exempel visar hur strategiska handlingar har negativ inverkan på individen. Samtliga 

intervjupersoners utsagor visar hur svårt det är att komma i kontakt med arbetsgivare via 

skriftliga ansökningar och telefon. Detta pekar på de typiska egenskaper en strategisk 

handling kan ha i den bemärkelsen att någon utförligare kommunikation sällan äger rum. 

Detta kopplar vi till Habermas resonemang (1996) att makten kan hindra individer från att 

tillfredsställa sina intressen.  

 

Samtliga intervjupersoner har intygat att de inte haft någon större nytta av 

arbetsförmedlingen i och med att de bara haft kontakt via telefonen där de kort presenterat 

sina planer och redovisat om de har sökt jobb.   

 

Strategiska handlingar behöver inte alltid vara negativa som Ena har erfarit då hon, efter att 

ha avslutat andra året på elektroteknikisk utbildning, fått massor med erbjudande från bl.a. 

Eriksson, direkt hem i brevlådan. Eftersom hon var gravid tackade hon nej till jobben och 

fortsatte sina studier. Här ser vi ett exempel där strategiska handlingar också kan gynna 

individen. Följer vi Habermas resonemang så anser han att makten även kan tillåta individer 

att fullfölja sina intressen på ett strategiskt effektivt sätt.  

 

Varför strategiska handlingar oftast inte leder till mer utförlig kommunikation kan till en viss 

del förklaras med de sekundära karakteristika som vi nu ska gå in närmare på under nästa 

rubrik. 

 

5.1.3 Klassificering och de sekundära karaktäristika 
Med hjälp av Bourdieus teorier (1993) om klassificering och de sekundära karakteristika har 

vi fått mer kunskap som kan ge förklaring till varför intervjupersonerna utesluts som 

arbetssökande då de söker ett arbete motsvarande deras utbildning.  
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När jag skriver mina meriter så står det att jag kör taxi och har inte jobbat med det jag är 

utbildad för. För alla jobb jag har sökt krävs det arbetserfarenhet som jag tyvärr inte har. 

Det är därför jag aldrig blev kallad på någon anställningsintervju (Dino). 

 

Samtliga intervjupersoner möter svårigheter när de söker arbete. Svårigheterna har sin grund 

i bristen på arbetslivserfarenhet inom sina respektive yrken och detta belyser citatet ovan. 

Det kulturella kapitalet i form av utbildning är en väldigt viktig faktor då arbetsgivare är i 

behov av en specifikt definierad yrkesprofil, men innehav av utbildningen behöver inte alltid 

vara avgörande faktor för inträde på arbetsmarknaden.   

 
Följande exempel skildrar Danas erfarenheter och visar att hennes etniska bakgrund inte är 

avgörande vid rekryteringen som hon själv också har sagt under intervjun.  Hon blev kallad 

till en anställningsintervju, fast kravet från arbetsgivare var erfarenhet i branschen. Jag blev 

förvånad att jag blev kallad dit eftersom de ville ha någon med minst två års erfarenhet, 

säger hon. En av de avgörande orsakerna till varför hon inte fick anställningen är på grund 

av att akademiska kunskaper om social rätt saknades i hennes meriter. Detta exemplifierar att 

arbetsgivare i vissa fall kan bortse från definierade krav som i Danas exempel är 

arbetserfarenhet men inte från andra krav som också är viktiga och nära förknippade med 

utförandet av arbetsuppgifterna. I detta fall handlar det om kunskaper i social rätt.  

 

För jobbet som socialsekreterare får Dana avslag med förklaringen att hon saknar 

arbetserfarenhet samtidigt som hennes ålder inte är passande för arbetet. Då hon kontaktat 

arbetsgivaren per telefon för att få en ytterligare förklaring får hon veta att arbetsuppgifterna, 

sådana som beslutsfattande och handläggande, ska helst utföras av lite äldre och mer erfarna 

personer och att hon inte är mogen för just detta arbete. Detta exemplifierar hur åldern som 

den sekundära karakteristika kan vara avgörande vid rekryteringen och på så sätt styra 

individens inträde på arbetsmarknaden.  

 

På frågan om vad intervjupersonerna anser om svårigheterna att få ett arbete inom det de är 

utbildade för, berättar Martin spontant: 

 

Först anländning, det jag vill tro, är lågkonjunktur. Jag vill inte tro att det beror på vad jag 

heter i efternamn eller något sådant, fast det finns, det finns folk som tänker annorlunda. 
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 Jag kan berätta ett exempel. Jag och en annan kille har skickat ansökningar till ett företag i 

Vellinge. Vi har inte fått något svar, fast jag vet att en kompis till mig, som gått samma 

utbildning som jag, har fått det arbetet och han har inte alls skickat någon ansökning utan 

fått brevet hem där han erbjuds ett arbete. Han är svensk (Martin) 

 

Utifrån citaten kan vi säga att Martins berättelse har sin förklaring i de sekundära 

karakteristika med fokus på den etniska bakgrunden. Vänder vi oss till Dauns resonemang 

(1994) kan vi säga att arbetsgivaren från Vellinge kanske anser att den svenska killen lättare 

kan acklimatisera sig i arbetskollektivet. Det behöver inte syfta på någon ovilja att anställa 

en individ med en annan etnisk bakgrund än svensk. Vänder vi oss till Rapporten Integration 

(2001) kan detta handla om arbetsgivares och rekryterares ointresse eller rent av motvilja 

gentemot nykomlingarna. 

 

Ibland kan de sekundära karakteristika, de underförstådda egenskaper som en arbetsgivare 

söker efter, bli avgörande vid valet av rekryteringen. Det kan handla om brist på erfarenheter 

eller kompetenser, olämplig åldern men också den etniska bakgrunden.  

 

För att återanknyta till Rapporten Integration (2001) måste vi först och främst påpeka att vi 

inte motsäger deras undersökning med tanke på att det är en metastudie som baseras på en 

mängd statistiska beräkningar. När kvantitativa studier görs kan den etniska bakgrunden 

missuppfattas och tolkas som den huvudsakliga orsaken till varför invandrare är 

missgynnade på arbetsmarknaden vilket vi förklarar på följande sätt.  Det finns möjlighet att 

Dana exempelvis statistiskt ingår i gruppen av högutbildade invandrare som marginaliserats 

från arbetsmarknaden. Som vi sett utifrån hennes uttalande är det åldern samt brist på 

tillräcklig kompetens som blev de avgörande faktorerna till att hon inte fått arbetet. Det vi 

vill lyfta fram är att en individ i sin egenskap av invandrare kan väljas bort på grund av 

andra egenskaper, viktiga för utförande av arbetsuppgifter, men som inte behöver ha någon 

koppling med den etniska härkomsten.    

 

5.1.4 Kontaktnät och socialt kapital 
I denna rubrik presenterar vi intervjupersonernas syn på kontaktnät och dess betydelse för att 

få ett lämpligt arbete. Detta belyser vi med vissa aspekter i Bourdieus teori (1992) om det 

sociala kapitalet.  
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Det är brist på kontakter. De som är födda här, ja som är födda och födda, de som har 

svenska föräldrar de har kontakter. Deras föräldrar känner folk, de har växt upp med folk 

som har blivit någon som kan hjälpa dem. Det är samma sak för oss, så hade jag känt 

mycket mer folk så skulle det varit lättare att fixa jobb (Denis) 

 

Denis lägger exempelvis tyngdpunkt på det kontaktnät som utvecklas genom en livsprocess 

som han utrycker i citatet ovan. 

 

Man måste ha mycket tur och kontakter om man ska få ett jobb inom IT (Emir). 

 

Martin som är civilingenjör berättar om sina kompisar som har fått anställning utan att 

avsluta utbildningen: De kom bara halvvägs men de har hittat jobb via kontakter (Martin).  

 

Kraftig nedgång inom tekniska branscher stärker kontaktnätets betydelse som vi kunde förstå 

utifrån intervjupersonernas uttalande. Med försiktighet kan vi säga att kontaktnätet ibland 

kan vara mer betydande för inträde på arbetsmarknaden än det kulturella kapitalet i form av 

utbildningen. 

 

Martin poängterar även vikten av kontakter som skapas i skolan då han berättar för oss att 

sjutton veckors praktik tidigare ingick i civilingenjörsutbildningen. På grund av 

svårigheterna som uppstod då många elever inte kunnat hitta en lämplig praktikplats har 

skolan avskaffat den obligatoriska delen.  

 

Citaten nedan visar också hur viktig praktik är för nyutexaminerade som saknar praktiska 

erfarenheter i arbetslivet.  

 

Problem med utbildningen är att vi inte haft praktik. Jag tror det är det som skulle avgöra 

på saken, även om jag hade haft praktik i en månad, så hade det varit ett större plus, då 

skulle man liksom pröva på, lite i alla fall och vara insatt i någonting (Dana) 

 

Detta tyder på att ett samarbete mellan skolan och arbetsgivare borde ha inletts och som har 

koppling med Carlgrens resonemang (Helsingborgs Dagblad, den 16 mars 2004) om olika 

myndigheters misslyckande med integrationen. I denna kontext pratar Carlgren om 
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invandrarnas integration på arbetsmarknaden. Samarbete mellan skolan och arbetsgivare 

skulle ha varit givande för intervjupersonerna med tanke på deras bristande sociala kapital, 

nämligen kontakter. Praktiken hade gett dem en del erfarenheter, som eventuellt skulle 

underlätta inträdet på arbetsmarknaden, med tanke på att arbetsgivarna oftast ställer krav på 

arbetslivserfarenheter.  

 

Robert ser på situationen från en annan synvinkel: 
 
Kontakter är viktiga. De studenter jag gick tillsammans med, det är just de jag kan få hjälp 

av i framtiden, visa av dem i alla fall. Om de får ett bra jobb så kan de, i fall att det finns ett 

ledigt jobb, rekommendera in mig (Robert) 

 

För samtliga intervjupersoner har det sociala kapitalet inte ökat kontinuerligt så som det hade 

gjorts om de är födda och uppväxta i Sverige. Detta har kraftigt reducerat det sociala 

nätverket, som kan vara av betydelse för lättare inträde inom tillhörande yrke.  

 

5.1.5 Upplevelser av arbetssituationen 
Då vi under intervjuns gång försökte undersöka vilka hinder intervjupersonerna anser är 

avgörande vid inträdet på arbetsmarknaden, fick vi rätt så varierande svar grundade på deras 

olika erfarenheter.  

 

För Emir är huvudorsaken till varför han hamnat ”skevt” på arbetsmarknaden IT kraschen. 

Amir delar också Emirs uppfattning omkring situationen och berättar att det framför allt är 

den låga konjunkturen som drabbat byggbranschen och som är avgörande till val av hans 

sekundära yrke, nämligen yrket som taxichaufför.  

 

Dino är medveten om problematiken som följer honom på vägen då han söker jobb. Han 

säger att det först och främst beror på lågkonjunkturen inom byggbranschen men delvis på 

hans efternamn också. Denis berättar att han har sökt väldigt många jobb efter att han tagit 

sin examen. Under studietiden har taxijobbet fungerat som ”ett extraknäck” men efter 

avslutad skola fortsatte Denis med samma arbete för att han inte lyckats komma in på 

områden han är utbildad för.  
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Det är låg konjunktur, just nu och det är många ingenjörer som är arbetslösa plus att jag är 

invandrare. Hade det varit högkonjunktur så hade invandrare kommit i andra handen, anser 

jag. Jag har en känsla (paus) … nej, det är så att vi kommer i andra hand (Denis). 

 

Medan Denis upplevelse av arbetssituationen först och främst är grundad på hans etniska 

bakgrund, beskyller Robert sina svårigheter att träda in på arbetsmarknaden främst på 

lågkonjunkturen och brist på erfarenheter i branschen, men också att han är rätt så 

nyutexaminerad. Att den etniska bakgrunden spelar någon roll just när det gäller 

elektrotekniska branschen tvivlar Robert på, då han berättar för oss: 

 

Jag har en kompis som var det bästa student med de bästa betyg och nu jobbar hon som 

försäljare på H&M och hon är svensk (Robert). 

 

Han tänker en stund och berättar vidare om svårigheterna hans föräldrar hade i början, 

eftersom det var komplicerat att verifiera diplom från Bosnien och Hercegovina. Det tog två 

till tre år innan hans föräldrar fick sina utbildningar godkända så att de kunde söka 

motsvarande jobb här i Sverige. Efter verifieringen har hans mamma lyckats få ett arbete 

som laboratoriechef vilken kan ha inverkat på hans syn att den etniska bakgrunden inte 

spelar någon roll vid inträdet på arbetsmarknaden.  

 

Ena anser att när det är gott om jobb inom branschen är alla arbetssökande välkomna och då 

är arbetserfarenhet irrelevant. Men under lågkonjunkturen är det helt tvärtom, för då vill 

företag ha och behålla människor som har erfarenheter inom branschen. Eftersom Erikson 

har avskedat 6000 anställda är det helt logiskt att de har förtur i fall företaget börjar blomma 

igen, säger Ena till oss. Att detta beror på hennes etniska bakgrund utesluter hon och berättar 

följande: 

 

Jag känner flera, tre, fyra personer som har högre utbildning än jag, som har magister 

examen och som jobbar som bagare. Två killar är svenska och ena tjej är kines och andra 

kille är från Poland. Det är bara en eller två personer som har fått jobb efter vår utbildning 

och som jobbar fortfarande. Jag är inte besviken jag är glad att jag har åtminstone det här 

jobbet. Jag upplever inte just nu att jag inte får något jobb för att jag är invandrare. Det är 

också svenskar som inte får jobbet. Just nu är det dåligt för hela elektroniken (Ena). 
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Rapporten Rätt man på fel plats (Berggren med flera, 2001) tar upp att det är avsevärt 

ovanligare bland invandrare att ha ett arbete som motsvarar den kunskapsnivå man erhållit 

genom högskoleutbildning. Rapporten finner också att det är stor skillnad mellan invandrare 

som har tagit sin examen i Sverige och de som har sin examen från hemlandet, men utan 

någon detaljerat beskrivning i skillnaderna. Utifrån detta framkommer att de individer som 

tagit sin examen i Sverige befinner sig i en bättre position. Rapporten framhäver också att 

oavsett konjunkturen är invandrarnas representativitet på arbetsmarknaden sämre. Likheten 

hittar vi i Dauns resonemang (1994) då han menar att när det finns många sökande med 

likartade kompetenser placeras invandrare oftast åt sidan.  Detta kan ha sin koppling till att 

arbetsgivare inte har tillräckliga kunskaper att hantera mångfald på arbetsplatsen. Som det 

framgår i artikeln Arbetsgivare positiva till mångfald (Helsingborgs Dagbad, mars 2004) 

anser företagen vikten i mångfald och är intresserade av att lära sig hur diskrimineringen på 

arbetsmarknaden ska behandlas och förebyggas.  

 

Med tanke på att intervjupersonerna tillhör de tekniska områden elektroteknik, media och 

informatik samt byggteknik är artikeln från Svenska Dagbladet (4 december, 2003) som 

skriver att nära trettio procent av alla högskoleutbildade är arbetslösa, rimligare förklaring 

för intervjupersonernas arbetsmarknadssituation. Artikeln tar framför allt upp nedgången 

inom IT- och telekommunikationssektorn som drastisk försvårat för högskoleutbildade att få 

arbete inom det de är utbildade för, samtidigt som det är yngre som drabbas. 

Intervjupersonerna är mellan 23 och 32 år gamla vilket är ännu en faktor som lägger hinder i 

vägen för deras position på arbetsmarknaden.  

 

Ena som är elektroingenjör och jobbar som kontorist berättar om konversationen då hon 

träffat sin lärare och berättat för honom om sin arbetssituation. Följande svar får hon av sin 

lärare: Var glad att ha ett jobb, nuförtiden. Under dialogen med Ena får vi veta att hennes 

klass bestod av 55 studenter av vilka ca 40 svenskar och 15 personer med ett annat etniskt 

ursprung. Enligt Ena är det bara två personer som fått arbete efter att ha avslutat skolan. 

Detta kan snarare ha sina förklaringar i rent arbetsbrist som råder på arbetsmarknaden och 

inte i den strukturella rasismen.  
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5. 2 Systemets inverkan på livsvärlden 
 
Utifrån intervjupersonernas utsagor har vi med utgångspunkt i Habermas teori (1996), 

bevittnat att deras nuvarande arbetssituation har inverkan på deras livsvärld.  

 

Robert är glad över sitt terminalarbete med motivering att han inte hade andra vettiga val. 

Han vill inte sitta hemma och få socialbidrag och bli påtvingad att gå olika kurser och lära 

sig skriva på data, vilka han beskriver som ”löjliga saker”. Lösningen på problemet var att 

satsa på vilket jobb som helst och åtminstone få en lön. Vidare berättar Robert att han helst 

vill stanna i Sverige och få ett arbete som motsvarar hans högskoleutbildning samtidigt som 

han säger: ”. . . jag vill inte stanna i Sverige om jag ska jobba med bara sådana skitjobb som 

jag kunde göra utan att ha läst på högskolan”. 

 

 Jag förstår att man inte kan hitta jobb DIREKT . . .  det är typ Jack pott att få det.  Jag har 

också ansökt om att köra taxi.  Nästa uppskrivning är 28 april. Det är lite trist, när jag står 

här med min utbildning och ingen vill utnyttja det, utan jag är bara last för landet, inte 

någon tillgång. Men hyran ska inte betalas av sig självt och man mår bättre när man jobbar 

men jag vill inte bygga min karriär på det (Martin). 

 

Martin som är civilingenjör är väldig medveten om att han inte kan få sitt drömjobb direkt 

efter att han har avslutat sin skola. Med tanke på hans planer att ta taxikörkort kan man med 

försiktighet säga att han inte förväntar sig få ett arbete inom den närmaste tiden.  

 

Ju längre tid man gått som arbetslös desto mer pessimistisk bild har man av både sin arbets- 

men även livssituation, som följande citat bekräftar:  

 

Om man är utbildad, laglydig, eller hur man ska kalla det, och sköter sig, jobbar och 

försöker plugga och lyckas inte. . . Hur ska man förklara det till sina barn? Det blir fel för 

barnet när de ser att föräldrar, och andra som inte lyckas… hur ska man motivera de att gå i 

skolan när de ser hur det ser ut i verkligheten. Jag har gått tre år i skolan och Sverige borde 

utnyttja det tillgången som finns. Det borde ha varit ömsesidigt, annars det blir bara 

problem i längden. Det finns folk som inte börjar med något annat när de ser att det inte 
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går. Just nu är jag arbetslös och lever på A-kassa. Jag blir arg, förtvivlad.  Jag vet inte hur 

jag ska klara mig, man kan inte leva av luft (Denis).  

 

Vi har märkt en tydlig skillnad i uttalande mellan intervjupersoner som är arbetslösa och de 

som jobbar även om det handlar om underkvalificerade arbeten. Intervjupersonerna som 

åtminstone har ett arbete känner sig till en viss gräns lugnare, även om det inte är deras 

drömyrke, än intervjupersonerna som vandrar blint i sin arbetslöshet. Att systemet i 

underbyggnad av strategiska handlingar gör anspråk på individernas livsvärld har sin 

förklaring i intervjupersonernas arbetssituation som har visat sig vara beroende av 

relationerna i systemet. 

       
 

5.2.1 Arbetssituationens inverkan på fritid 
Fritid är en viktig del av en människans liv och det är mycket som påverkar hur 

utformningen och innehållet på fritiden ska se ut, som också diskuteras i Glimmel och 

Lindgren (1988). Intentionen med denna rubrik är att se hur arbetslösheten och att arbeta på 

lägre positioner, som två sociala företeelser, präglar intervjupersonernas fritid.  

 

Utifrån intervjupersonernas utsagor kan vi se hur individernas syn på fritiden och dess 

utformning ekonomiskt men även känslomässigt och tidsmässigt, är beroende av en individs 

arbetssituation. Vårt intervjumaterial visar att intervjupersonerna har svårt att urskilja sin 

fritid vilket kan ha sin förklaring i den arbetssituationen de befinner sig i, och som tydligt 

visar hur denna påverkar deras fritid.  

 

Som förklaring till hur arbetssituationen kan ha effekter på det ekonomiska planet och vidare 

på fritidens utformning har vi valt att ta upp en av våra intervjupersoners berättelse som ger 

en tydlig bild av detta. 

 

Man måste välja, man måste vara noggrann med pengarna man kan inte bara spendera 

pengar på sina önskemål, vad man vill göra eftersom man har visa begränsningar. . .  25 

000 i månad är en annan sak då kan man planera och träna och gå oftare till Väla och 

handla (Ena). 
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Ena är högskoleutbildad elektroingenjör och jobbar som kontorist. Hon förklarar att 

kontorsarbete inte ställer krav på att man är högutbildad, utan bara datakunnig och kan 

hantera vissa program. Bortsett från att hon är högskoleutbildad så bygger hennes inkomst 

på arbetsuppgifter hon utför. Som hon berättat under intervjun kan vi konstatera att det 

arbete hon utför idag inte är särskilt bra betalt. Hon är då tvungen att göra en del val där 

fritidssysselsättningen inte står först på prioriteringslistan.  

 

Några av intervjupersonerna påpekade arbetstidernas effekt på deras fritidsutformning. 

Framför allt handlar det om arbete som innebär obekväma arbetstider samt skiftarbete. Vi 

väljer följande citat som bäst skildrar situationen:         

              

Jag upplever min fritid som tid att vila ut sig och få tillräckligt med sömn eftersom 

taxichaufförsarbete innebär oregelbundna arbetstider så att jag jobbar vanliga dagar så 

som helger och jobbar dag- och nattskift (Emir). 

 

Mina arbetstider är dåliga och det påverkar min fritid. Jag jobbar från 14.00 till 20.00. 

Ibland börjar jag 11.00 och slutar vid 20.00 Man hinner inte göra något speciellt på 

förmiddagen, kanske lite, och kommer man från jobbet 20.30 då är det inte mycket av 

kvällen heller (Robert). 

 

Det beror mycket på mina arbetstider. Jag jobbar måndag till fredag 08:00 till 17:00 och 

jag är hemma 17:30 Och varje dag är samma och när helger kommer måste man städa, 

tvätta, ägnar 

sig lite åt familjen (Ena). 

 

Till skillnad från ovannämnda finns det en annan typ av problem som uppstår antingen då 

man jobbar deltid eller är arbetslös och har mycket fria tid. Personerna som befinner sig i de 

situationerna upplever svårigheter med att fylla dagen, att ge den något innehåll 

överhuvudtaget. Även Glimell och Lindgren (1988) skriver om dessa svårigheter att fylla 

dagen då det saknas ett heltidsarbete som ger mening åt livet, sociologiskt sett en identitet. 

Detta återges med följande citat:  

  

När man jobbar kan man planera tiden mycket bättre. Just nu när jag är mycket ledig så 

känns det som att tiden bara försvinner hur som helst (Dino). 
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Just nu är min fritid att skriva ansökningar och skicka dem och det gör jag varje dag. I 

genomsnitt skickar jag 5-6 ansökningar per dag. Jag har ingen tid att tänka på något annat 

(Dana). 

 

Angående arbetssituationens effekter på individers känslomässiga plan har vi iakttagit att det 

är främst de arbetslösa som drabbas. Som vi kunde förstå är arbetslösheten något som hänger 

över dem hela tiden så att de inte hinner eller tillåter sig själva att tänka på något annat än att 

skaffa ett arbete först, allt annat upplevs som oväsentlig och återspeglas med följande citat:  

                          

När man är arbetslös så har man ingen fritid egentligen. Man tänker bara på att skaffa ett 

arbete. Min fritid hade sett annorlunda ut i fall att jag får ett arbete på så sätt att jag hade 

mått mycket bättre (Denis).   

 

Glimell och Lindgren (1988) lyfter fram arbetets betydelse för en meningsfull fritid. Där 

fokuseras det särskilt på arbetslösa och deras svårigheter att fylla sin fria tid med 

meningsfull sysselsättning. Intervjupersonerna som är arbetslösa har svårt att ägna sig åt 

innehållsrika fritidsaktiviteter eftersom de enbart tänker på att skaffa sig ett arbete och de 

spenderar dagen med att läsa olika annonser och skriva ansökningar. 

 

Även de som arbetar med mindre meningsfulla arbetsuppgifter ägnar sig åt trista 

fritidsaktiviteter. Intervjupersonerna har uttryckt att dessa jobb är bara tillfälligheter för dem 

och inget arbete de vill satsa på i framtiden. Trots detta har de beskrivit att de trivs på 

arbetsplatser när det gäller arbetskamraterna, men själva arbetsinnehållet är inte något som 

motsvarar deras kvalifikationer. Om man skulle tänka logiskt så hade det varit mer naturligt 

att de personer som har enformiga arbeten eller är helt i avsaknaden av dessa, kompensera 

det med intressanta och innehållsrika fritidsintresse men så är inte fallet i det reella livet, 

som vi fått bekräftat utifrån intervjupersonernas utsagor. Vi kan i likhet med Glimell och 

Lindgren (1988) konstatera att intervjupersonernas fritid påverkas av deras arbetssituation 

eftersom samtliga intervjupersoner har uttryckt sig att fritidssysselsättning för dem, är tiden 

då man umgås antigen med kompisar eller övriga familjemedlemmar.  
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5.2.2 Att använda fritiden på ett instrumentellt sätt 
Viktigt att nämna är att ingen av våra intervjupersoner är verksam i någon form av 

organiserad fritidssysselsättning. Vi kunde utifrån detta slå fast att fritidsarenan inte utnyttjas 

på ett instrumentellt sätt. Att umgås med sina landsmän och människor som är i samma 

arbetssituation ger ingen större möjlighet att skapa annorlunda och värdefulla kontakter. De 

skulle kunna använda fritidsarenan som en arena där man skapar sådana kontakter för att 

sedan använda dessa i andra syfte som exempelvis att få ett arbete.  

 

Vi anser även att en viktig aspekt av fritidsarenan är att den har ett syfte som mötesplats, där 

man genom kontakter har möjligheter att realisera sina mål. Detta har sin förklaring i 

Habermas resonemang (1996) då han menar att kommunikation och agerande i livsvärlden 

sker genom mänskliga överenskommelser.  

 

 

6. Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen har behandlat intervjupersonernas upplevelser av sin egen arbetssituation 

med tanke på att de har tagit högskoleexamen i Sverige men trots detta inte fått ett arbete 

som motsvarar deras utbildning eller är arbetslösa. Vår ambition har varit att belysa 

situationen främst utifrån det kulturella och sociala kapitalet, system- och livsvärlden, 

sekundära karakteristika samt fritidsarenan.  

 

Vårt arbete ger vi handen att relationen mellan yrke och examen är essentiell för 

intervjupersonernas upplevelser av arbetssituationen. Eftersom arbetsuppgifterna i deras 

nuvarande yrke inte överensstämmer med examen blir kunskaper, såväl pratiska som 

teoretiska, förvärvade i skolan föråldrade, speciellt då det handlar om en teknisk utbildning. 

Bortglömda blir också de teoretiska kunskaperna eftersom dessa inte används i praktiken, 

vilket i sin tur försvårar möjligheten att få ett arbete som motsvarar examen.  

 

Kontakten med arbetsgivare upplever intervjupersonerna som ofullbordad, eftersom de 

sällan blir kallade till anställningsintervju. Kommunikation som endast sker via ansökningar 

och på telefon ger inga större möjligheter för intervjupersonerna att visa vem de är och vad 
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de kan. Intervjupersonerna har på olika sätt upplevt hinder när det gäller att få en anställning. 

Det kan handla om individuella egenskaper som till exempel åldern, brist på erfarenheter och 

vissa kompetenser. Två intervjupersoner har dock upplevt att den etniska härkomsten spelar 

en roll vid inträde på arbetsmarknaden, medan övriga inte upplevt diskriminering på grund 

av härkomst som avgörande för deras nuvarande arbetssituation.  

 

Som vi uppmärksammat under vår studie kan hindren ibland handla om ren brist på arbete 

inom vissa branscher. Flera intervjupersoner har inte upplevt diskriminering på 

arbetsmarknaden - de är väl medvetna om att deras svenska studiekamrater befinner sig i en 

likartad situation. Sett från ett samhällsperspektiv skyller intervjupersonerna främst på 

lågkonjunkturen som råder på dagens arbetsmarknad, främst inom de tekniska branscherna.  

 

Det har också framkommit att kontakter är oerhört viktiga vid inträde i respektive branscher. 

En typ av kontakter som våra intervjupersoner identifierade är bland annat sådana som 

skapas i skolan, framför allt via praktiken. 

 

Intervjupersonernas livssituation påverkas negativt av arbetssituationen, såväl ekonomiskt 

och tidsmässigt som på det känslomässiga planet. Detta påverkar i sin tur fritiden, som är en 

del av deras livsvärld. Intervjupersonerna använder inte fritidsarenan som en mötesplats där 

man kan skapa värdefulla kontakter. Sådana kontakter skulle sannolikt gynna dem då de till 

exempel söker ett arbete. Ingen av våra intervjupersoner har någon form av organiserad 

fritid. Som vi sett utifrån intervjupersonernas utsagor känner de ingen motivation att satsa på 

sina fritidsintressen, vilket har sin förklaring i att de har svårt att planera den fria tiden på ett 

effektivt sätt. Deras arbetssituation präglas av oregelbundna arbetstider, dålig ekonomi och 

känslomässig obalans, som kan ses som effekten av en situation där arbetssituationen inte 

motsvarar examen.   
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