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80 procent av akademiker födda i Sverige har ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer. I 

jämförelse så har endast 60 procent av invandrade akademiker ett kvalificerat arbete. Det är 

inte ovanligt att en del av dem blir tvungna att ta ett icke kvalificerat arbete för att kunna 

försörja sig.  

I den här uppsatsen diskuteras sex invandrade akademikers erfarenheter och upplevelser 

av hur det är att söka efter kvalificerat arbete i Malmö. De invandrade akademikernas 

erfarenheter kompletteras med intervjuer med två rekryteringsansvariga som ger sin syn på 

sitt mångfaldsarbete. 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för under vilka omständigheter en 

invandrad person möter den svenska arbetsmarknaden. 

Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie och utgår från ett teoretiskt ramverk som bygger 

på stigma, etnicitet och det flexibiliserade samhällets möjligheter till att misslyckas. 

Den här uppsatsen innehåller krossade drömmar, höga ambitioner och en längtan efter en 

andra chans i det nya landet. En viktig slutsats är att hanteringen av stigma och nätverkets 

betydelse avgör de invandrade akademikernas möjligheter till att känna sig som en del av det 

svenska samhället. 
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Sammanfattning	  
	  
	  
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för under vilka omständigheter en 

invandrad person möter den svenska arbetsmarknaden. Uppsatsen diskuterar hur mötet med 

den svenska arbetsmarknaden påverkar intervjupersonerna utifrån svenskhet, utanförskap och 

misslyckande. Uppsatsen har genomförts i Malmö där sex invandrade akademiker intervjuats. 

Uppsatsen kompletteras med två intervjuer med rekryteringsansvariga. Uppsatsen besvarar 

frågorna 1) Hur upplever de invandrade akademikerna att “de normala” och “de andra” 

konstrueras när de möter den svenska arbetsmarknaden? 2) Vilka metoder använder de 

invandrade intervjupersoner sig av för att få ett arbete? 3) På vilka sätt bidrar föreställningar 

om olikhet till att skapa och upprätthålla maktrelationer och social ojämlikhet i det svenska 

arbetslivet? 4) Hur motsvarar de invandrade akademikernas förväntningar på Sverige 

upplevelserna av arbetsmarknaden?  

Uppsatsen har kommit till genom ett samarbete med organisationen MINE i Malmö 

under hösten 2011. Det är en kvalitativ studie och utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv 

som avser att tolka, förtydliga och klargöra. Alla intervjupersoner i uppsatsen har tidigare haft 

någon form av kontakt med MINE, dock är uppsatsen fristående från MINE:s verksamheter.  

Uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt i stigma, etnicitet och nätverkssamhället. 

Begreppen ”svensk”, ”svenskhet”, ”invandrare”, ”de normala, och ”de andra” diskuteras. Det 

är den invandrades etnicitet som skapar ojämlikheten mellan ”de normala” och ”de andra”. 

Etniciteten avgörs bland annat av den invandrades nationella bakgrund och kulturella 

tillhörighet.  

De invandrade akademikerna i uppsatsen riskerar att hamna utanför den svenska 

arbetsmarknaden. De fastnar lätt i kategorin ”de andra”. Den utsatta situation de invandrade 

akademikerna riskerar att hamna i kan resultera i att de måste flytta ifrån Sverige och i något 

fall kan utanförskapet leda till ofrivilligt barnlöshet. 
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KAPITEL	  ETT:	  

Inledning	  
 

 

Invandringen till Sverige ökar enligt rapporten Migration 2000 – 2010 från Migrationsverket. 

Dagens Nyheter publicerade 26/11 2011 artikeln Utanförskapet skulle minska – så här blev 

det, där man med hjälp av Arbetsförmedlingen tagit fram statistik över arbetslösheten i 

Sverige.  Antalet utlandsfödda arbetslösa har ökat med 13 procentenheter från januari 2005 

till oktober 2011. Det innebär att i dag är var tredje arbetslös i Sverige utlandsfödd. 

Göteborgsposten konstaterar i artikeln Så stoppas slöseriet med välutbildade (18/11 2011) att 

cirka en tredjedel av alla utlandsfödda har en akademisk utbildning och ofta lång 

arbetslivserfarenhet. Trots det har endast ungefär hälften av dessa personer ett arbete som 

motsvarar deras utbildning. 

Den svenska arbetsmarknaden erbjuder begränsade möjligheter för framförallt unga 

invandrare, men även vuxna, att få arbete. Varför det finns en större arbetslöshet bland 

invandrare diskuteras ofta och en vanlig förklaring är att individer med invandrarbakgrund 

uppfattas ha lägre kvalifikationsgrad. Andra teorier som lyfts fram är institutionell 

diskriminering eller statisk diskriminering, vilket innebär att det finns bristfällig kunskap 

bland arbetsgivare angående invandrade akademikers kvalifikationer (Räthzel 2006:91). 

 Denna uppsats utgår från invandrade akademikers upplevelser av ett inträdande på den 

svenska arbetsmarknaden. Huvudfokus ligger på de invandrade arbetssökandes upplevelser, 

uppsatsen kompletteras med rekryterares erfarenheter av mångfaldsrekrytering. Det är en 

kvalitativ studie med fokus på invandrade akademikers erfarenheter. Uppsatsen diskuterar 

samt problematiserar vägen till arbete för en invandrad akademiker samt belyser 

diskrimineringsprocesser som invandrade akademiker möter. För att analysera 

intervjupersonernas erfarenheter kommer uppsatsen att utifrån den kvalitativa metodläran 

problematisera ”svenskhet”, utanförskap och misslyckande med hjälp av teorier om stigma, 

etnicitet och diskriminering. Med hjälp av sociologerna Richard Sennett, Manuel Castells och 

Ulrich Beck placeras erfarenheterna in i ett samhälle som präglas av nya krav på arbetstagarna 

och därmed också nya risker. 
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1.1 Problemformulering	  och	  syfte	  
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för under vilka omständigheter en invandrad 

person möter den svenska arbetsmarknaden. Uppsatsen kommer att diskutera hur mötet med 

den svenska arbetsmarknaden påverkar intervjupersonerna utifrån svenskhet, utanförskap och 

misslyckande.  

 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågor att besvaras: 

 

• Hur upplever de invandrade akademikerna att “de normala” och “de andra” 

konstrueras när de möter den svenska arbetsmarknaden? 

• Vilka metoder använder de invandrade intervjupersoner sig av för att få ett arbete?  

• På vilka sätt bidrar föreställningar om olikhet till att skapa och upprätthålla 

maktrelationer och social ojämlikhet i det svenska arbetslivet? 

• Hur motsvarar de invandrade akademikernas förväntningar på Sverige 

upplevelserna av arbetsmarknaden? 

 

1.2 Avgränsningar	  
Uppsatsen diskuterar upplevelser som invandrade akademiker i Malmö möter på den svenska 

arbetsmarknaden. Malmö är av särskilt intresse då 30 procent av malmöborna är födda utanför 

Sverige. Vidare är 10 procent av malmöborna födda i Sverige av utländska föräldrar och i 

staden finns totalt 174 länder representerade (Malmö stads hemsida). 

För att uppnå syftet med uppsatsen intervjuar jag invandrade akademiker. Uppsatsen 

kompletteras genom intervjuer med två rekryterar som fokuserar på deras erfarenheter av 

mångfaldsarbete. Då fokus ligger på de invandrade akademikernas upplevelser av inträdandet 

på den svenska arbetsmarknaden är de fler i antal än de intervjuade rekryterarna. Det är även 

de invandrade akademikernas erfarenheter och upplevelser som uppsatsen utgår ifrån. För att 

ytterligare avgränsa uppsatsen fokuserar jag på personer i åldrarna 26 – 56. Jag har 

eftersträvat en jämn könsbalans i mitt val av intervjupersoner. Urvalet av intervjupersoner 

diskuteras vidare i avsnitt 3.1.3. 

Uppsatsen kommer inte att diskutera den aktuella integrationsdebatten i Sverige utan 

fokuserar istället på etnicitet och integration och hur dessa kan samverka i de invandrade 

intervjupersonernas upplevelser. Därmed avgränsas uppsatsen från att diskutera genus, 

religiös tillhörighet och socioekonomisk klass eftersom antalet intervjupersoner är för få för 
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att det ska finnas underlag till en sådan diskussion. På samma sätt avgränsas uppsatsen från en 

analys av betydelsen av de invandrade intervjupersonernas nationalitet, andragenerationens 

invandrare, adopterade och arbetskraftsinvandring från Danmark.  

 

1.3 Begreppsanvändning	  	  
I uppsatsen skrivs ”invandrare” och ”svensk” med citationstecken. Detta görs för att 

förtydliga att det inte finns någon exakt definition av vad ”invandrare” eller ”svensk” innebär. 

Kategorierna ”invandrare” och ”svensk” är under ständig förändring då intervjupersonerna 

ibland tydligt identifierar sig med en av kategorierna, men i andra sammanhang identifierar 

sig med den andra, eller befinner sig i ett mellanläge. Uppfattningen om de olika kategorierna 

förändras även över tid. 

På samma sätt är det med begreppen ”svenskhet”, “de normala” och “de andra”. 

Citationstecken är därför till för att belysa begreppen som föränderliga och därmed underlätta 

för läsaren. Begreppen ”invandrare”, ”svensk”, ”svenskhet, “de normala” och “de andra” 

utgår från intervjupersonernas upplevelser. 

	  

1.4 Disposition	  
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel, varje kapitel avslutas med en kort sammanfattning. I 

följande kapitel presenteras den kontext uppsatsen är placerad i. Kapitlet beskriver uppsatsens 

bakgrund och ger en kort presentation av invandringen i Sverige under 2000-talet. Kapitlet 

redogör även för tidigare forskning. I kapitel tre presenteras och diskuteras metodvalet. 

Kapitlet diskuterar även genomförandet av uppsatsen. En kortare presentation av 

intervjupersonerna finns även här. Kapitel fyra är uppsatsen teorikapitel. I kapitlet presenteras 

och diskuteras uppsatsens teoretiska ramverk. Den tematiserade analysen börjar i och med 

kapitel fem. Kapitlet fokuserar på ”de normala”, utanförskap och språkets betydelse. I kapitel 

sex fortsätter analysen genom en diskussion av den problematik de invandrade akademikerna 

står inför i inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Kapitlet belyser även nätverkens 

betydelse för de arbetssökande samt för mångfaldsrekrytering. Analysen avslutas i och med 

kapitel sju som diskuterar de invandrade akademikernas förväntningar och upplevelser av sina 

liv i Sverige. Kapitel åtta avrundar uppsatsen. Kapitlet syftar till att väva samman centrala 

argument och resonemang som diskuterats i uppsatsen. Kapitlet avslutas med en slutsats och 

förslag på vidare forskning. 
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KAPITEL	  TVÅ: 

Studiens	  kontext	  och	  bakgrund	  	  
 

 

Det här kapitlet presenterar hur uppsatsen fick sin form. Kapitlet introducerar även hur 

samarbetet men MINE – Etnisk Mångfald i Näringslivet i Malmö påverkat uppsatsen. 

Därefter följer en kort bakgrundshistorik om invandringen i Sverige under 2000-talet. Under 

avsnitt 2.3 diskuteras tidigare forskning och kapitlet avslutas med en sammanfattning.   

 

2.1	  Samarbete	  med	  MINE	  
Denna uppsats utförs i samarbete med MINE. Det är en ideell förening som startades upp av 

arbetsgivare med målsättning att skapa ett bättre mångfaldsarbete. MINE har som uppdrag att 

bistå privata- och offentliga verksamheter med praktiska råd och vägledning vid 

mångfaldsledning och rekrytering av bredare personalgrupper. Föreningen arbetar bland annat 

med mentorsprogram, rekryteringsguider, utbildningar och seminarier. Denna studie kommer 

att vara en del av organisationens nya projekt ”Arbetsplatskulturer”1 (www.mine.se). 

Uppsatsen kommer att vara en del av förarbetet för projektet. Min uppsats är inte beställd, 

utan den kom till under ett samtal jag hade med den tillförordnade verksamhetschefen på 

MINE. Mitt arbete har varit självständigt och organisationen har inte haft inflytande eller 

synpunkter på genomförandet av studien. Dock har medarbetarna på MINE och jag 

samarbetat och vi har framförallt haft ett utbyte av idéer och erfarenheter under arbetet med 

uppsatsen. Dessa diskussioner har varit mycket givande och gett studien flera infallsvinklar. 

Dessa diskuteras vidare i avsnitt 3.3. 

 

2.2	  Kort	  om	  invandringen	  till	  Sverige	  under	  2000-‐talet	  
Som bakgrund kan nämnas att i jämförelse med svenskar har invandrare en betydligt lägre 

grad av sysselsättning (Hjerm & Schierup 2007:96).  För utlandsfödda tar det lång tid att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Statistik från Riksrevisionen visar att utlandsfödda 

                                                
1 Arbetsplatskulturer är ett projekt som vänder sig till företag inom näringslivet. Projektet kommer bland annat 
att resultera i en guide över hur man introducerar nya medarbetare till den egna företagskulturen. Man kommer 
även att genomföra utbildningsdagar inom detta område för de olika företagen. I den första fasen, som pågår just 
nu (hösten 2011), samarbetar MINE med framförallt två företag, SEB och Ikanobanken. 
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akademiker i högre grad är arbetslösa eller överkvalificerade i sitt yrke i jämförelse med 

infödda akademiker (RiR 2011:6). Enligt rapporten Rapport integration 2005 från 

Integrationsverket så hade endast cirka 60 procent av utlandsfödda akademiker ett arbete som 

motsvarade deras kvalifikationer år 2002 i Sverige. Motsvarande siffra för akademiker födda i 

Sverige var cirka 80 procent (Rapport integration 2005:50). Skillnaden mellan utlandsfödda 

och födda i Sverige är tydlig, och visar inte tecken på att minska (Hjerm & Schierup 

2007:97).  

 

2.3	  Tidigare	  forskning	  
Detta avsnitt redogör samt diskuterar den forskning och de studier som är väsentligt för 

uppsatsen problemformulering. Det första avsnittet presenterar forskning som diskuterar 

innebörden av ”svenskhet” och ”de andra”. Det andra avsnittet diskuterar integration och 

utanförskap.   

 

2.3.1	  ”Svenskhet”	  och	  “de	  andra”	  

I sin avhandlig (O)möjliga positioner (2007) tar socionomen Hanna Wikström utgångspunkt i 

det svenska samhällets bild av den problematiska invandrarfamiljen. Genom intervjuer med 

föräldrar och unga som har migrerat till Sverige, problematiserar och diskuterar hon bilden av 

invandrarfamiljen som en konstruktion. Wikström utgår i intervjuerna från ämnen såsom kön, 

familj och plats. Syftet i hennes studie är: 

 
… inte kopplat till hur en grupp människor är, utan till (subjekts)positioner som upprättas och/eller 

intas genom (språkligt konstruerade) diskurser och skillnadsskapande praktiker (Wikström 

2007:67).  

 

Wikström utgår från att vår verklighet konstrueras av vårt språk, vilket är det enda sättet att 

göra omvärlden förståelig. Sociala relationer blir därmed upprättade genom vårt språk och 

baserade på skillnader mellan individer. Genom att belysa hur vi konstruerar vår verklighet 

utifrån språk förklaras även hur vi kategoriserar och identifierar varandra. För att förstå 

exempelvis ordet ”oskuld” måste vi förstå skillnaden mellan flicka och kvinna. Detta kan 

även liknas med identitet och identifikation. I dessa processer finns alltid en maktdimension, 

menar Wikström. Hon fortsätter resonemanget genom att diskutera “de andra”. ”De andras” 

identitet skapas av de dominerande och är en negativ identitet i förhållande till dem (ibid 53-

59). Wikström diskuterar även begreppen kultur, etnicitet och identitet, och menar att dessa 
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begrepp oftast har som uppgift att förklara vad någon är, eller borde vara. Precis som 

Wikström diskuterar, utgår denna uppsats från att dessa begrepp inte kan eller bör ses som 

normgivande (ibid 241-257).   

I sin avhandling konstaterar Wikström att invandrarfamiljer blir tvungna att positionera 

sig i förhållande till ”svenskhet”, modernitet och demokrati samt även till sin egen bakgrund, 

och till sina traditioner samt förtryck. Det kan alltså ställas i relation till “de normala” och “de 

andra”. Dessa familjer kan därmed ses som offer för kulturella konflikter och blir därmed 

stämplade som “de andra”, diskuterar Wikström (ibid 241-257). 

I avhandlingen Inte samma lika (2003) diskuterar etnologen Åsa Andersson identifikation 

i förhållande till plats, kön och etnicitet bland tonårsflickor i Göteborg. Andersson menar att 

det uppkommer nya typer av kategoriseringar när människor orienterar sig i en mer 

mångtydlig tillvaro. Detta sker inte fritt, utan ett makt- och dominansförhållande är ofta det 

som bestämmer hur kategoriseringarna kommer att se ut. Identitetskategorierna formas också 

bland annat av de sociala differentieringsprocesserna som råder. När Andersson diskuterar det 

mångkulturella samhället menar hon att det är centralt att synliggöra de ord som skapar 

kategorier och hierarkiska ordningar inom rasifierings- och etnifieringsprocesser. Hon menar, 

att möjligheten att förflytta sig mellan olika positioner eller kategorier är begränsad samt att 

olika positioner inte är öppna för alla. Det är politiska, sociala och kulturella omständigheter 

som bestämmer den hierarkiska ordningen. Dessa omständigheter bestämmer sedan vem som 

kan kalla sig exempelvis ”svensk” (Andersson 2003:12-18, 189). 

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, och Masoud Kamali, professor i 

socialt arbete, har skrivit rapporten Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektion om makt, 

integration och strukturell diskriminering (2005), en rapport beställd av 

Arbetsmarknadsdepartementet (SOU 2005:41). I rapporten diskuterar de los Reyes och 

Kamali hur Sveriges integrationspolitik baseras på människors olikhet. Detta har skapat ett 

”vi” (svenskarna) och ett ”dem” (invandrarna) på den svenska arbetsmarknaden. Intressant för 

denna uppsats är de los Reyes och Kamalis diskussion om ”svenskhet” och hur den har blivit 

en norm i samhället. ”Svenskheten” skapar därmed en olikhet mellan dem som begreppet 

innefattar och de som står utanför (de los Reyes & Kamali 2005:7-19). Intervjupersonerna i 

denna uppsats upplever ofta att det är just ”svenskheten” som står emellan dem och den 

självklara kontakten med svenskar. ”Svenskhet” som skiljeskapare är något om återkommer 

och diskuteras i uppsatsen.  
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2.3.2	  Integration	  och	  utanförskap	  

I rapporten På tröskeln till lönearbete – Diskriminering, exkludering och underordning av 

personer med utländsk bakgrund (2006), beställd av Arbetsmarknadsdepartementet (SOU 

2006:60), diskuterar Anders Neergaard, forskare vid Arbetslivsinstitutet, att diskrimineringen 

på den svenska arbetsmarknaden är en systematisk företeelse. Detta visas framförallt inom 

rekrytering. Personer med institutionell makt, exempelvis personalansvariga i privata eller 

offentliga företag, spelar stor roll vid diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden. 

Rapporten kommer fram till att underordningen av invandrare förstärks av så kallade ”spill 

over”– effekter, det vill säga att parallella integrerade processer inom ett område får 

konsekvenser på ett annat. Ett exempel på detta är utbildningssystemets påverkan på 

arbetsmarknaden. Detta, tillsammans med att rasistiska föreställningar om “de andra” har 

formats till sanningar, är en relevant diskussion för denna uppsats (Neergaard 2006:9-34) 

I Högskoleverkets rapport Komma till sin rätt – Om invandrade akademikers väg till 

kvalificerade arbeten: hinder och öppningar (2004) diskuterar utredaren Carolina Bjurling 

invandrare och flyktingar som har fått ett arbete som motsvarar deras kompetens i Sverige. 

Rapporten är relevant för denna uppsats då den behandlar hinder och problem som invandrare 

möter när de söker arbete i Sverige. Bjurling konstaterar att redan från början möter 

invandrade akademiker hinder som riskerar att förlänga väntetiden innan deras svenska 

karriär kan börja. Det kan exempelvis handla om uppehållstillstånd, boende och bristande 

svenskundervisning. Även om alla av Bjurlings informanter fått ett arbete beskriver de att 

deras utländska bakgrund ofta hamnar i förgrunden och skymmer deras personliga kompetens 

(Bjurling 2004). Att den utländska bakgrunden skymmer den invandrade akademikerns 

kompetens diskuteras och problematiserar vidare i uppsatsen.  

Jelena Zikic, Jaime Bonache och Jean-Luc Cerdin diskuterar i Crossing national 

boundaries: A typology of qualified immigrants’ career orientations (2010) att invandrade 

akademikers karriärer kan ses som gränslösa (boundaryless) då de alltmer behöver leta efter 

möjligheter hos flertalet arbetsgivare (Zikic, Bonache & Cerdin 2010:667)2. Zikic, Bonache 

och Cerdin identifierar genom sin studie sex teman som är centrala för att invandrade 

akademiker ska ha möjlighet till ett kvalificerat arbete. Dessa är: 1) underhållande av 

motivationen, oavsett varför den invandrade akademikern lämnat sitt hemland så finns det 

gemensamma önskningar och förväntningar på ökad livskvalitet i det nya landet. 2) 

                                                
2 Jelena Zikic är professor i Human Resource Management vid Universitet i York. Jaime Bonache är verksam 
vid ESADE Business School på Ramon Llull University i Barcelona. Jean-Luc Cerdin är lärare och forskare i 
Human Resource Management, verksam vid Universitet i Toulouse.  
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Hanterande av identiteten, vilket innebär att de invandrade akademikerna behöver anpassa sig 

till nya omständigheter samt hitta sin egen identitet i dem. Både den lokala befolkningen samt 

den invandrade är involverad i denna process. 3) Skapande av nya erfarenheter, den egna 

kompetensen synliggörs sällan vilket innebär att de invandrade akademiker behöver skapa sig 

ny erfarenhet, genom exempelvis utbildning. 4) Skapande av lokalkännedom, förutom ny 

erfarenhet behöver de invandrade akademikerna bilda sig en lokalkännedom för att få tillgång 

till arbetsmarknaden. 5) Byggande av ett socialt nätverk, detta var en viktig del i att få ett 

arbete för informanterna i Zikic, Bonche och Cerdins studie. Dock visar de på att 

informanterna lätt ”fastnade” i informella nätverk med landsmän. 6) Utvärderande av 

karriären är det sista temat som författarna identifierade genom sin studie. Informanternas 

framgång berodde till stor del på deras möjlighet att anpassa sig (Zikic, Bonache & Cerdin 

2010:674-676). Zikic, Bonche och Cerdins sex olika teman är relevanta i uppsatsen då 

intervjupersonerna vittnar om likartade upplevelser. Dessa teman kommer därmed att 

diskuteras i uppsatsen. 

Sociologen Marko Valenta diskuterar betydelsen av nätverk för invandrare som hanterar 

stigma i Immigrants’ Identity Negotiations and Coping with Stigma in Different Relational 

Frames (2009). Valenta menar att nätverk blir ett verktyg som kan hjälpa invandrare att 

hantera stigmatisering. Nätverket blir ett sätt att hantera sin identitet i den nya kontexten. 

Dock blir det problematiskt när den önskade identiteten och nätverket inte stämmer överens 

med den invandrades sociala identifikation, diskuterar han. Etniciteten blir därmed en 

indikator på vilken kategori och till vilket nätverk invandraren tillhör (Valenta 2009:353-354). 

Liksom Valenta, hävdar jag i den här uppsatsen att det personliga nätverket som de 

invandrade akademikerna tillhör spelar en betydande roll för möjligheten att få ett arbete.  

 

2.4	  Sammanfattning	  
I kapitel två presenteras och diskuteras uppsatsens kontext och bakgrund. Uppsatsen är en del 

av MINE:s projekt Arbetsplatskulturer i Malmö. Uppsatsen är fristående i förhållande till 

MINE.  

I Sverige har 80 procent av personerna med akademisk utbildning ett arbete som 

motsvarar deras kvalifikationer, motsvarande för invandrade akademiker är 60 procent. Det 

tar även längre tid för utlandsfödda akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden än för 

akademiker födda i Sverige.  
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Enligt forskning behandlas ”svenskhet” ofta som en kompetens vilken bidrar till att skapa 

en kategori av ”de andra”. Invandrade akademiker möter ofta på ett utanförskap som de 

behöver hantera. Nätverk visar sig också vara betydelsefulla när det gäller integration på den 

svenska arbetsmarknaden. Begrepp som exempelvis ”svensk”, ”svenskhet, ”de normala” och 

”de andra” är centrala och dessa kommer att diskuteras vidare i uppsatsens analys.
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 KAPITEL	  TRE: 

Metodologisk	  utgångspunkt	  
 

 

I det här kapitlet presenteras metodvalet och genomförandet av uppsatsen. Därefter följer en 

diskussion om samarbetet med MINE samt en kort presentation av intervjupersonerna och 

deras arbetslivserfarenheter. En diskussion om intervjupersonernas upplevelser förs sedan i 

analysen. Detta kapitel innehåller även en reflektion över valet av metod och en redogörelse 

för problematik och funderingar som uppkommit under arbetet med uppsatsen. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning. 

 

3.1	  Den	  kvalitativa	  metoden	  	  
Filosofen Jan Hartman definierar kvalitativa studier på följande sätt; ”kvalitativa 

undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ 

eller en grupp individer” (Hartman 1998:239). Hartman menar att en kvalitativ studie är 

ämnad att ge en förståelse för hur människor ser på sig själva och sin omgivning. Enligt 

sociologen Karin Widerberg (2002:15-32) är det ontologin av att människan är helt unik (i 

förhållande till djuren) som ligger bakom den kvalitativa forskningen och dess epistemologi. 

Widerberg förklarar kvalitativ forskning på liknande sätt som Hartman; ”kvalitativ forskning 

syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper” (Widerberg 2002: 28). 

Eftersom denna uppsats syftar till att synliggöra under vilka omständigheter en invandrad 

person möter den svenska arbetsmarknaden, och hur dessa erfarenheter i sin tur formar 

personen, utgår uppsatsen från en kvalitativ metod. Den livsvärld jag ämnar skapa en 

förståelse för och diskutera är de invandrade intervjupersonernas. Det är hur han, eller hon, 

upplevt mötet med den svenska arbetsmarknaden som är i fokus. Denna uppsats anlägger ett 

hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att den avser att tolka, förtydliga samt klargöra. 

Widerberg framhåller fyra grundstenar inom hermeneutiska studier. Dessa är: 1) mening som 

skapas och framträder kan bara förstås i sitt sammanhang eller kontext, 2) alla typer av 

tolkning och förståelse är beroende av helheten eller omvänt, 3) all förståelse förutsätter 

någon form av förförståelse, det vill säga den referensram och teori genom vilket vi betraktar 

fenomen och slutligen 4) varje tolkning baseras på vissa förväntningar eller förutfattade 

meningar. Detta innebär att inom hermeneutiska analyser behöver forskaren klargöra de 
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komponenter som nämns ovan, exempelvis den egna förförståelsen och förväntningarna på 

studien. Desto noggrannare jag som forskare gör desto mer ökar tydligheten i 

tolkningsprocessen av min empiri (Widerberg 2002:15-32, Hartman 1998:161-168, Aspers 

2007:36-38). Min förförståelse och roll diskuteras i uppsatsen i avsnitt 3.1.1. I jämförelse med 

Widerbergs fyra komponenter diskuterar Hartman (1998:161-168) tre viktiga begrepp inom 

hermeneutiken som är väsentliga i denna uppsats. Det första är individernas livsvärld, vilket 

är den mening som personerna knyter till sig själva och sin situation. Intervjupersonernas 

livsvärld är väsentlig i uppsatsen syfte. Det andra är förståelse, vilket är vad uppsatsen ämnar 

uppnå. Förståelsen uppkommer då uppsatsen genom teorin beskriver intervjupersonernas 

livsvärld. Det tredje är tolkning, vilket är hur jag skapar mig och rättfärdigar min förståelse 

för intervjupersonernas livsvärld.  

Eftersom människornas handlade står i fokus i denna uppsats kommer jag att anta ett 

fenomenologiskt perspektiv på mina intervjupersoners berättelser. 

 
Vad vi söker kunskap om i en fenomenologisk undersökning är strukturenheter och essensen i 

erfarenheten hos en grupp människor. (…) Det är upplevelserna och den tolkning som görs av 

fenomen som ligger till grund för hur individen handlar och ser på sin omgivning (Hartman 

1998:246). 

 

Psykologen Steinar Kvale (1997:54-55) understryker att fenomenologin är relevant som 

perspektiv för att klargöra processen vid den kvalitativa forskningsintervjun. Genom en 

fenomenologisk ansats fördjupas förståelsen. Den kvalitativa forskningsintervjun diskuteras 

vidare i avsnitt 3.1.2.    

	  

3.1.1	  Förförståelse	  och	  forskarens	  roll	  

Min förförståelse för den här uppsatsen bottnar i när jag var elva år och fick uppleva hur det 

var att vara invandrare. Med min familj flyttade jag till andra sidan jordklotet, till Melbourne i 

Australien, och mitt villkor för att över huvud taget flytta med var att jag skulle få ta med mig 

min bästa väns hund. Det fick jag inte. I Melbourne hade jag min familj som trygghet och bas. 

Vi hade ett hus och en trädgård och mina föräldrar var väldigt närvarande. Men i skolan fick 

jag klara mig själv. Där fick jag på egen hand lära mig hur undervisningen och de sociala 

koderna fungerade, var toaletterna fanns, var man skulle köpa sin lunch och hur, och vem, 

man lekte med på rasterna. Detta resulterade i nästan ett års osäkerhet och delvis ensamhet. 

Mina vanliga vänner var inte där och jag levde i ett nytt samhälle med andra regler. Efter en 
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tid gick allt bättre, jag blev en av ”dem” genom att jag fick vänner och skapade kontakter med 

lokalbefolkningen. De i sin tur introducerade den nya miljön för mig. Som elvaåring förstod 

jag vad det innebar att integreras i en ny kultur. Hur fungerar det nya? Vad är det som är 

viktigt? Varför är just det viktigt? Det är också de frågorna som är väsentliga för den här 

uppsatsen som behandlar integrationen av invandrade akademiker i Sverige. 

Förutom min förförståelse för de invandrade intervjupersonernas situation är min roll 

som forskare innan, under och efter intervjuerna intressant. Jag fick väldigt bra kontakt med 

alla intervjupersonerna i uppsatsen vilket gör att jag känner sympati med dem och deras olika 

situationer. I detta är det viktigt att understycka att jag som forskare tolkar intervjupersonerna 

utifrån min förförståelse samt mitt metodologiska och teoretiska ramverk.  

 

3.1.2	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  

Uppsatsen utgår från kvalitativa intervjuer med invandrade personer med akademisk 

bakgrund i Malmö samt två intervjuer med personer som har rekryteringsansvar. Som 

handbok för mina intervjuer har jag använt mig av Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) 

av Steinar Kvale samt Etnografiska metoder (2007) av sociologen Patrik Aspers. 

Jag har använt mig av den tematiskt öppna intervjun för att ta vara på det vardagliga 

samtalet. Det är en intervjutyp hämtad från Aspers Etnografiska metoder (2007:133-154). 

Denna form av intervju ger den intervjuade möjligheten att utveckla resonemang under 

intervjun trots en förutbestämd struktur. Då intervjupersonerna består av både invandrade 

personer och rekryterare har jag utformat två olika tematiska öppna intervjuer. Intervjuerna 

inriktade på gruppen invandrade personer med akademisk utbildning utgår ifrån följande sju 

teman; ”Inträdet i arbetsmarknaden”, ”Utanförskap”, ”Arbetsplatskultur”, ”Motivation”, 

”Integration och strategier”, ”Så påverkar arbetslöshet integrationen i Sverige” samt 

”Framtiden på arbetsmarknaden”. Intervjuerna med gruppen rekryteringsansvariga utgår ifrån 

följande sju teman; ”Policies”, ”Att söka efter medarbetare”, ”Utanförskap”, 

”Arbetsplatskultur”, ”Motivation”, ”Integration och strategier” samt ”Framtiden på 

arbetsmarknaden”. Gemensamt för båda grupperna är att jag inledde varje intervju med 

”enklare” bakgrundsfrågor, detta för att göra intervjupersonen mer bekväm i situationen. Alla 

intervjuerna började med mejlkontakt och ofta ett kort telefonsamtal. Detta innebär att det var 

lättare för intervjupersonen och mig som forskare att etablera kontakt. Den tematiskt öppna 

intervjun kan jämföras med den halvstrukturerade livsvärldsintervjun från Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997:11-145) av Kvale. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun syftar 
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till att ”… erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening” (Kvale 1997:13). Intervjun söker således förståelse för 

intervjupersonens livsvärld genom kvalitativ kunskap. Från Kvale har jag även tagit med mig 

rollen som resenären under intervjustadiet. Intervjuresenären strövar fritt och inleder samtal 

med dem han stöter på, samtidigt kan resenären själv förändras och genom varje 

intervjusituation få ny förståelse (Kvale 1997:11-12). Detta skedde löpande under hela 

uppsatsprocessen men framförallt blev det tydligt under intervjusituationerna då nya relevanta 

frågor framkom. 

 

3.1.3	  Urval	  

Sociologen Martyn Denscombe diskuterar i Forskningshandboken (2002) att i den kvalitativa 

metoden är generaliserbarhet och representativitet inte något centralt. Urvalet av 

intervjupersoner är dock avgörande för resultatet då syftet med kvalitativa studier är att skapa 

en djupare förståelse för det fenomen som studeras, i detta fall integration i arbetslivet 

(Denscombe 2006:12-40, Holme & Solvang 1997:99-109). En ambition kan vara att urvalet:  

 
… försöker inkludera speciella enheter – sådana som är extrema, ovanliga, bäst eller sämst. Detta 

gör det möjligt för den kvalitativt inriktade forskaren att få ”maximal variation” i de data som 

samlats in … (Denscombe 2006:36). 

 

Medarbetarna på MINE har för mig fungerat som vad Patrik Aspers i Etnografiska metoder 

(2007:72-73) betecknar som informanter3. De har även fungerat som gatekeepers då jag 

genom MINE:s nätverk fått kontakt med intervjupersonerna. Denna kanal har till stor del 

kompenserat mina bristande språkkunskaper och ingångar i forum där invandrade akademiker 

befinner sig. Eftersom ämnet för denna uppsats är känsligt har det också varit en stor fördel 

att ha en gatekeeper som har kunnat rekommendera mig i kontakterna med de 

rekryteringsansvariga. Genom MINE fick jag personlig kontakt med dels rekryterare dels 

invandrade akademiker. Detta skedde genom att jag skrev två brev, ett till invandrade 

akademiker och ett till rekryterare (se bilaga 1 & 2) som sedan skickades ut till MINE:s 

relevanta nätverk via organisationens medarbetare. Jag kontaktade sedan dem som visade 

intresse för uppsatsen så att jag fick bakgrundsinformation om dem. Utifrån den 

                                                
3 Genom informanter kommer forskaren i kontakt med fältet och får en inträdespunkt menar Aspers. Detta kan 
exempelvis vara en person, en plats eller en situation. Aspers menar att användningen av informanter är viktig då 
det kan skapa ett underlag för forskaren (Aspers 2007:72-73).  
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informationen gjorde jag ett urval av intervjupersoner utifrån Denscombe. Alla 

intervjupersonerna har tidigare haft någon kontakt med MINE.  

För att undvika att uppsatsen kopplas samman med MINE:s verksamhet har jag varit 

noga med att poängtera min roll som forskare gentemot intervjupersonerna. Likaså har ingen 

intervju genomförts på, eller i anslutning till, MINE:s kontor. Eftersom urvalet baseras på 

MINE:s kontaktnät är det viktigt att diskutera om de intervjupersoner som deltagit i studien är 

extra motiverade att återge sina upplevelser just på grund av att de är engagerade i MINE och 

eventuellt har erhållit främst negativa erfarenheter. Eftersom MINE är något du själv måste 

välja att bli medlem i finns också en möjlighet till att detta stämmer. Men då urvalet av 

intervjupersoner är spritt i ålder, kön och nationalitet anser jag att detta inte är problematiskt 

för uppsatsens syfte.  Fokus för denna uppsats är de invandrade akademikernas upplevelser 

och reflektioner kring sina erfarenheter. Både positiva och negativa sådana. 

 

3.1.4	  Behandling	  av	  empirin	  och	  etiska	  aspekter	  

Intervjuerna transkriberades löpande under uppsatsarbetet. Alla intervjuerna genomfördes på 

svenska förutom intervjuerna med Ahmad och Rahim som genomfördes på engelska. Den 

etiska aspekten i den här uppsatsen är viktigt och som Aspers diskuterar bör den sättas i 

relation till forskningspraktiken (Aspers 2007:113). Uppsatsen diskuterar känsliga frågor 

vilket innebär att alla intervjupersoner är anonyma. Namnen är fingerade med hänsyn till 

respektive persons ursprung. Några av intervjupersonerna i uppsatsen befinner sig i särskilt 

utsatta situationer. Därav har det varit viktigt att all information om intervjupersonerna är av 

konfidentiell art. Detta innebär att privat information som kan identifiera intervjupersonerna 

inte kommer att redovisas (Kvale 19997:109). I vissa fall har även hemlandet ändrats för att 

garantera anonymitet. Intervjuerna genomfördes framförallt på allmänna kaféer. Intervjuerna 

med Ali och Peter genomfördes dock på deras respektive arbetsplatser.    

 

3.2	  Diskussion	  om	  samarbetet	  med	  MINE	  
Under hösten 2010 tog jag för första gången kontakt med MINE. Sedan dess har vi ett flertal 

gånger diskuterat ett samarbete. När jag bestämde mig för att skriva min mastersuppsats i 

sociologi sökte jag mig därför till organisationen för att utbyta idéer och tankar kring en 

studie. Det visade sig då att MINE var i inledningsfasen till ett nytt projekt om 

arbetsplatskulturer (diskuteras i avsnitt 2.1). Det nya projektet och mina egna tankar och idéer 

sammanföll till stor del och detta resulterade i ett samarbete.  
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Utbytet med MINE har gett mervärde till denna studie tack vare organisationens 

kontaktnät och det faktum att MINE är verksam inom området integration på 

arbetsmarknaden och har därav erfarenhet och relevant kunskap. 

För att undvika en situation då mina idéer och tankar färgats av MINE:s medarbetare har 

jag varit noga med att betona min roll som oberoende forskare. Detta har respekterats av 

organisationens medarbetare som dessutom sett mitt arbete som en tillgång i deras 

verksamhet.  

Genom MINE:s anställda fick jag kontakt med intervjupersonerna för uppsatsen. MINE:s 

anställda var däremot inte involverade i urvalet av intervjupersoner.  

 

3.3	  Kort	  presentation	  av	  intervjupersonerna	  
Invandrade akademiker: 

Marta kommer från Polen och har bott i Sverige i två år. Hon flyttade till Sverige på grund av 

att hon träffat en svensk partner. När hon avslutat sin masterutbildning i hemlandet flyttade 

hon till Malmö. Marta är knappt 30 år gammal och har arbetat som timanställd samt 

praktiserat i Sverige. Just nu går hon adeptprogrammet på Malmö Högskola samt läser 

enstaka kurser på högskolan. Marta funderar på att läsa en andra masterutbildning i Sverige 

om hon inte får ett arbete. 

Ali har en akademisk utbildning från Egypten och flyttade till Sverige 1999. Han är nu i 

40-årsåldern och driver i Malmö ett eget företag, som han startade sommaren 2011. Ali 

flyttade först till Malmö för att arbeta i sin farbrors företag. Han har efter det arbetat på olika 

företag i Malmö. Nu bor han här med sin fru och deras barn. Hans fru har dock en stark 

hemlängtan vilket innebär att de funderar på att bo både i Sverige och i Egypten.  

Misako flyttade för ett och ett halvt år sedan tillsammans med sin man från Japan till 

Sverige. Hon är i 30-årsåldern och studerar just nu grundläggande behörighet på Komvux. 

Hon har en treårig juridisk utbildning från sitt hemland. Före flytten till Sverige arbetade hon 

på en juristbyrå som sekreterare. 

Ahmad har studerat marknadsföring, men avslutade inte utbildningen i hemlandet. Han 

kommer från Libanon och har arbetat som marknadschef i flera olika länder i Mellanöstern. 

Ahmad är i 35-årsåldern och flyttade till Sverige för snart två år sedan. Hans fru kommer från 

Danmark. Idag studera Ahmad svenska, läser på Malmö Högskola samt letar arbete.  

Rahim kommer från Iran och är den i gruppen som har den mest avancerade akademiska 

utbildningen, dels från sitt hemland, dels från Indien och Kanada. Han var tvungen att fly till 
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Sverige och bor sedan ungefär 5 år tillbaka i Malmö med sin familj. Rahim är 56 år gammal. I 

hemlandet hade han ett högt uppsatt statligt yrke, i Sverige får han stöd från 

Arbetsförmedlingen och just nu han arbetar han på ett slakteri. 

Rabia har bott i Sverige i tre år och studerar nu svenska och söker arbete. Hon kan tänka 

sig att arbeta med vad som helst, bara hon får ett arbete. Rabia har en masterutbildning och 

mångårig arbetslivserfarenhet från Pakistan.   

 

Rekryteringsansvariga inom företag och konsultverksamheter: 

Peter arbetar som HR -ansvarig inom en avdelning på ett stort företag4. Han arbetar med 

att föra in mångfaldstänkande i sitt företag och med att se till att de som rekryteras 

kompletterar de redan anställa medarbetarna.     

Karin driver en egen konsultfirma inom HR med fokus på framförallt rekrytering samt 

second opinion. Hon arbetade tidigare som HR -ansvarig på ett stort företag.  

 

3.4	  Reflektion	  
Valen av min metod och mina intervjupersoner har varit medvetna, dock är det viktigt att 

reflektera och diskutera dem. De flesta av mina intervjuer förlöpte på ett likartat sätt. 

Intervjun med Rabia utvecklade sig på ett lite annorlunda sätt än resterande intervjuer. Rabia 

ville ha min hjälp att hitta ett arbete. Detta var en problematik som jag varit medveten om att 

den kanske skulle uppkomma. Jag och Rabia diskuterade hennes möjligheter och hur hon 

hittills hade gått tillväga för att söka arbete, men jag var extra tydlig med att förklara syftet 

med uppsatsen och vem jag själv var. Denna information gick delvis förlorad på grund av 

hennes förhoppning att hitta ett arbete och hon hade svårt att acceptera min roll som enbart 

forskare då hon ihärdigt önskade hjälp med att finna arbetsmöjligheter.   

Värt att kommentera är även det språk som användes under intervjuerna med de 

invandrade akademikerna. Som tidigare nämnts (i avsnitt 3.1.4) genomfördes alla intervjuer 

utom två på svenska. Dock använde både jag och intervjupersonen ibland engelska för att 

förtydliga vissa resonemang och frågor. Detta gör att jag inte upplevde att material gick 

förlorat på grund av språket.  

Det är också värt att reflektera över mitt urval av intervjupersoner. I denna uppsats har 

jag utgått från personer som, på ett eller annat sätt, är knutna till MINE. Detta kan färga 

                                                
4 Med HR avses begreppet Human Resources, som innefattar hanteringen av ett företags personalfrågor och det 
operativa och strategiska arbetet med personal- och organisationsfrågor. 
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analysen i flera avseenden, exempelvis genom att personerna kan bära med sig negativa 

erfarenheter och upplevelser från den svenska arbetsmarknaden och att det är just därför som 

de har sökt sig till organisationen för att få hjälp och stöd. Samtidigt kan just de som är 

medlemmar i MINE vara särskilt motiverade att komma in på den svenska arbetsmarknaden.  

Rekryterarna som är med i denna uppsats är också medlemmar i MINE och kan se 

engagemanget som en del av sitt mångfaldsarbete. Därmed finns det också en risk att detta 

medlemskap fungerar som ett alibi där det verkliga mångfaldsarbetet på respektive företag 

hamnar i skymundan.  

 

3.5	  Sammanfattning	  
I kapitel tre diskuteras uppsatsens metodologiska utgångspunkt. Uppsatsen är en kvalitativ 

studie som vill skapa en förståelse för under vilka omständigheter en invandrad person möter 

den svenska arbetsmarknaden. Uppsatsen använder sig av det hermeneutiska perspektivet som 

avser att tolka, förtydliga och klargöra. Genom en fenomenologisk ansats fördjupas 

förståelsen för de invandrade akademikernas upplevelser. Intervjuerna är tematiskt öppna 

intervjuer baserade på Etnografiska metoder (2007) av sociologen Patrik Aspers. Då 

uppsatsen inkluderar både akademiker och rekryterare har två intervjuguider konstruerats, 

dessa redovisas i bilaga 3 och 4.  

Alla intervjupersoner som deltar i uppsatsen har sedan tidigare någon anknytning till 

MINE, vilket innebär att det är viktigt att förtydliga att min roll som forskare är fristående 

från MINE:s verksamheter. 

Intervjupersonerna har alla fingerade namn som är medvetet valda för att representera 

dem utifrån deras etnicitet.  
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KAPITEL	  FYRA: 

Teoretisk	  utgångspunkt	  
 

 

Genom att användning av teorier, skapade av ledande samhällsvetenskapliga forskare, uppnås 

vad som brukar benämnas som teoretisk validitet för den här studien. 

I det här kapitlet beskrivs teoriverktygen och på vilket sätt uppsatsen använder sig av 

dem. Teoriverktygen kommer sedan mer explicit att förklaras i analysen. 

	  

4.1.	  Stigmatisering	  
Sociologen Erving Goffman diskuterar i Stigma. Den avvikandes roll och identitet (1973) 

individer och grupper som inte får full social acceptans. Begreppet stigma härstammar från 

grekiskan där stigma innebär något ovanligt eller nedsättande. I varje enskilt samhälle avgörs 

vad som är det normala och naturliga. Det innebär sedan att i en viss social kontext förväntar 

vi oss att möta personer med samma spelregler, vi funderar inte närmare på det. Om en person 

avviker från mallen vid det första intrycket försöker betraktaren kategorisera den avvikande 

för att fastställa dess sociala identitet. Personer som avviker från det normala, det vill säga 

våra förväntningar, blir med Goffmans ord stigmatiserade. “De normala” är den grupp som 

inte avviker från de givna förväntningarna. “De normala” skapar diskrimineringsprocesser 

mot den stigmatiserade individen genom ett flertal olika metoder, som ofta oavsiktligt leder 

till att den stigmatiserade möter reducerade möjligheter.  

Goffman urskiljer tre olika typer av stigman; i den första typen har vi kroppsliga 

missbildningar, den andra baseras på fläckar hos individens karaktär, vilka ofta uppfattas som 

en svaghet. Den tredje typen grundar sig på tribala stigman, det vill säga ras, nation samt 

religion. Den sista typen av stigma kan ärvas från generation till generation och drabba alla 

medlemmar i en familj. De tre typerna av stigmatisering har alla gemensamt att individen har 

en egenskap som får de som möter honom eller henne, att vara restriktiva i sina kontakter. 

Den stigmatiserade individen avviker alltså på ett icke önskvärt sätt (Goffman 1973:11-49). 

Jag använder mig av Goffmans stigmatiseringsteori vilket är något alla de invandrade 

intervjupersonerna känner igen sig i, då det blir tydligt när de berättar om hur de blivit 

bemötta på exempelvis Arbetsförmedlingen där de placerats in i kategorin invandrare.   
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En stigmatiserad person kan försöka förändra de egenskaper stigmatiseringen grundas på. 

I den här studien skulle det kunna innebära att en invandrad person till Sverige lär sig det 

svenska språket, den svenska kulturen och deltar i svenska traditioner. För att ytterligare 

analysera invandrade personers upplevelser av mötet med det svenska arbetslivet behöver vi 

vidareutveckla det teoretiska ramverket. 

Sociologen Marko Valenta diskuterar hur invandrare hanterar stigman i de nya sociala 

förhållandena i Immigrants’ Identity Negotiations and Coping with Stigma in Different 

Relational Frames (2009). På liknande sätt som Goffman diskuterar Valenta hur invandrare 

hanterar stigma och andras förväntningar på dem. Valenta kontextualiserar Goffmans 

stigmaguide genom att sätta den i relation till olika sociala omständigheter som invandrare 

ställs inför. Det är de sociala strukturerna som möjliggör alternativt omöjliggör tillhörighet 

och nätverk. Med det menar Valenta att det är sociala relationer samt nätverk som är 

ramverket för integration. För att kunna analysera integration inom arbetslivet behöver man 

även studera relationen mellan invandrares hantering av stigma samt påverkan av nätverk 

(Valenta 2009: 351-353).    

 

4.2	  Etnicitet,	  identitet	  och	  tillhörighet	  
Sociologen Paulina de los Reyes diskuterar i Mångfald och differentiering (2001:56-125) att 

betydelsen av etnicitet på arbetsmarknaden har vidgats. Detta beror till stor del på att 

invandrade personer har en försämrad ställning till följd av att klyftorna mellan den infödda 

och den invandrade populationen har ökat (de los Reyes 2001:56-125). Det innebär att 

avståndet har vuxit mellan de som har tillgång till välfärd, arbete samt socialt och politiska 

deltagande och de som inte har det (SOU 2000:3). De los Reyes diskuterar att etniciteten 

relateras till invandrarnas särställning på arbetsmarknaden och den svåra situation som då 

uppstår samt att det eventuellt kan vara kulturella särdrag som förklarar etnicitet. Etnicitetens 

ökade betydelse bör också sättas i relation till omvärldsförändringar samt etnicitetens ökade 

innebörd för konstruktionen av sociala identiteter. Som bakgrund till detta har diskussionen 

om etnicitet först och främst satts i relation till att invandrade personer avviker genom 

egenskaper eller kulturell tillhörighet. Detta har i sin tur medfört att ”svenskhet” vuxit fram 

som ett ideal i arbetskulturen. Etniciteten blir på grund av detta en skiljemätare eller ett 

hinder, det vill säga något som avviker från det ”svenska” vilket skapar en särställning för 

invandrare på arbetsmarknaden. De los Reyes konstaterar att forskningen har dominerats av 

de problem som relaterar till arbetskraftdeltagande, sysselsättning och arbetslöshet. Det har 
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lett till att diskursen om etnicitet kommit att konstrueras utifrån invandrades villkor på 

arbetsmarknaden (de los Reyes 2001:56-125). Genom att ta hjälp av det intersektionella 

perspektivet konstateras att det centrala i etnicitetsbegreppet inte är: 

  
… i första hand riktat till grupper eller fenomen som makt kan kategorisera som ”etniska” utan till 

etnicitetens förmåga att göra skillnader och skapa ojämlikhet (de los Reyes 2008:46-47). 

 

En intersektionell ansats problematiserar etnicitet då det inte tar kulturella, etniska eller andra 

identiteter för givna. En konsekvens av konstruktionen av den etniska gruppen är att den 

förutsätter en konstruktion av ”de andra”. Perspektivet innebär att om vi möter människor 

som är annorlunda eller för oss främlingar, ser vi inte bara att de har andra egenskaper utan vi 

upplever att de representerar motsatsen till ”oss själva”.  

En intersektionell ansats bidrar med att ifrågasätta det etniska åtskillnadskapet utifrån ett 

maktperspektiv. Men vem är det som definierar den etniska ordningen? För att förstå vad det 

är som skiljer en grupp från en annan behöver man sätta in kontexten i de processer och 

omständigheter som gör att distinktionerna får mening (de los Reyes 2008:43-58). En 

avgörande process i att skapa ojämlikhet mellan invandrade personer och den inhemska 

befolkningen är de relationer de har till varandra, då framförallt genom olika existerande 

nätverk. För att ytterligare fördjupa den här uppsatsens teoretiska ansats behövs därför en 

diskussion av nätverkssamhället. 

 

4.3	  Nätverksamhället	  
Manuel Castells diskuterar i Informationsåldern ekonomi, samhälle och kultur Band I: 

Nätverksamhällets framväxt (2000:237-322) att vi har gått från traditionella 

arbetsförhållanden där heltidsarbete och yrkesidentitet varit konkreta och en utstakad karriär 

legat framför oss, till vad Castells kallar nätverksamhället. I nätverksamhället kan företagen 

på ett nytt sätt både samarbeta och konkurrera med varandra. Inom nätverksföretagen urskiljer 

Castells tre grundpositioner. 1) Nätverkarna, vilka är de som skapar kontakt på eget initiativ, 

2) de nätverkande, de som är uppkopplade men inte har inflytande om hur, var eller med vem, 

samt 3) de avkopplade, som är de som är fast i sin specifika uppgift och som kan definieras 

genom icke interaktiv och enkelriktad vägledning. Castells menar att arbetet förändras i 

nätverksamhället från att varit något som varade hela livet till att vara temporärt, eller i bästa 

fall vara tills vidare. Detta ställer indirekt nya krav på att du som medarbetare behöver vara 

flexibel och anpassningsbar (Castells 2000:434-435).   
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Sociologen Urich Beck diskuterar i Risksamhället (1998:29-70, 125-162) att vi nu går 

ifrån det traditionella storsamhället mot ett risksamhälle. Lönen följer inte med när arbetet 

flexibiliseras. Beck menar att övergången till tillfälliga arbeten skapar en ny social ottrygghet 

och ojämlikhet. Arbetskraft tas in när företaget behöver den, därmed tar inte arbetsgivaren 

ansvar för medarbetarna när de inte arbetar. Detta innebär en ofördelaktighet för den anställde 

och skapar en omfördelning av möjligheten till karriär och social trygghet inom företag, vilket 

innebär en splittring mellan de med och de utan fast anställning, menar Beck (ibid 1998:229). 

Det skapar i sin tur nya förhållningsramar i samhället och öppnar återigen upp för frågor som: 

”hur vill vi leva?”. Därmed kan man konstatera att de sociala klyftorna och ojämlikheten i 

samhäller håller på att öka. Enligt Beck innebär det även att klass delvis får en annan 

betydelse. I dagens mer klasslösa och individualiserade samhälle förvandlas det kollektiva 

ödet till ett personligt och enskilt öde. Individualisering förklarar, utifrån Becks perspektiv, 

den nyfattigdom som råder. Skillnaderna mellan den minskade majoriteten som har ett arbete 

och den växande minoriteten som saknar arbete blir mer tydliga. Arbetslösheten koncentreras 

bland dem som redan är missgynnande på arbetsmarknaden (ibid 29-70, 125-162).  

 

4.3.1	  Arbetet,	  identitet	  och	  den	  individuella	  människan	  

Manuell Castells skriver i Informationsåldern ekonomi, samhälle och kultur Band II: 

Identitetens makt (2000:20-34) att identitet är den process som skapar mening i mötet med 

sociala aktörer. En identitet tillkommer först när sociala aktörer internaliserar den, alla 

identiteter är så till vida konstruerade. Detta ställer nya krav på den invandrade akademikern 

då betydelsen av kontakt ökar, diskuterar sociologen Zygmunt Bauman. Detta kan bidra till 

att individer i liknande situationer organiserar sig för att gemensamt kämpa mot ett mål och 

för att undvika att uppleva att man är ensam om ett problem (Bauman 2002:62-65). Genom 

den ökade otryggheten skapas en individualiserad kraft, den nya ensamheten, som separerar 

människor ifrån varandra. Genom en mer flexibel arbetsmarknad försämras möjligheten till 

gemenskap (ibid 34-42). Detta innebär även att möjligheten att ha kontroll över sitt liv 

försämras och att klyftan mellan de som har kontroll och de som inte har det ökar (ibid 131-

133).      

	  

4.3.2	  Att	  misslyckas	  

Vem vill egentligen misslyckas i sitt arbetsliv? Med stor sannolikhet är det något som de 

flesta vill undvika.  Trots det blir det allt vanligare. Fler och fler kommer att misslyckas och 
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det är inte längre något som endast drabbar de mycket fattiga eller resurssvaga, skriver 

sociologen Richard Sennett i När karaktären krackelerar (1999:165-188). Misslyckandet har 

blivit en allt vanligare företeelse även i medelklassen. Misslyckandets tabu gör att vi 

kategoriserar oss själva som offer, exempelvis på grund av omständigheter. Sennett menar att 

kvar blir tanken, ”jag duger inte”. Känslan av att svika familjen är svårdefinierbar men 

påtaglig när det finns krav på att vara flexibel på arbetsmarknaden, menar Sennett. Han menar 

att lösningen på detta är att ställa framgång och misslyckande mot varandra, och så länge 

framgångarna väger tyngst drabbas inte individen av otillräcklighetskänslor eller 

mindervärdeskomplex.   

 

4.4	  Sammanfattning	  
Kapitel fyra presenterar uppsatsens teoretiska ramverk och diskuterar vidare de enskilda 

teorierna. Goffmans (1973) stigmabegrepp förklarar delvis den verklighet de invandrade 

akademikerna möter på den svenska arbetsmarknaden. De invandrade akademikerna avviker 

från ”de normala” och stigmatiseras därmed på grund av bland annat sin etnicitet. Sociologen 

Marko Valenta (2009) kontextualiserar Goffmans stigmabegrepp och menar att hur den 

invandrade akademikern hanterar sitt stigma blir avgörande för personens möjligheter på 

arbetsmarknaden.  

Etnicitet blir ett hinder som skapar ojämlikhet mellan ”invandrare” och ”svenskar”. Detta 

har inneburit att ”svenskhet” har vuxit fram som ett ideal som de invandrade akademikerna 

delvis strävar efter. Med en intersektionell ansats diskuteras detta utifrån ett maktperspektiv. 

Viktigt för de invandrade akademikerna och även vid mångfaldsrekrytering i ett flexibiliserat 

samhälle är nätverken. Samhället ställer nya krav vilket innebär att betydelsen av kontakter 

och nätverk ökar. De invandrade akademikernas brist på nätverk i Sverige innebär att de står 

inför risken att misslyckas. 
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	  KAPITEL	  FEM: 

”Jag	  hör	  inte	  hit”	  
 

 
Jag har ju bott här i två år, men trots det har jag ingen vän eller nära kompis som är svensk faktiskt 

(intervju med Marta). 

 

Det handlar om att komma in i det svenska samhället och hitta ett arbete. Men istället så 

upplever de invandrade intervjupersonerna att de inte hör hemma i Sverige. Detta har kommit 

att bli en paroll för de invandrade intervjupersonerna som medverkar i den här uppsatsen.   

Kapitlet handlar om hur de invandrade intervjupersonerna upplever mötet med Sverige 

och det svenska arbetslivet.    

 

5.1	  “De	  normala”	  
Invandrare identifieras ofta som en homogen grupp som främst representeras av personer med 

låg utbildning och otillräcklig social kompetens. Dessa attribut utgör grunden till en ”kulturell 

olikhet”, argumenterar de los Reyes5. Den ”kulturella olikheten” talar indirekt om en tydlig 

”svenskhet”. Kategorierna ”invandrare” och ”svensk” blir först betydelsefulla när de ställs 

emot varandra. Vilken kategori du tillhör beror därmed på hur och med vem du identifierar 

dig.  I Sverige avviker du som invandrad akademiker från det ”normala” (jmf med Goffman 

1973:11-49), det vill säga det ”svenska”. Denna inställning att de invandrade skulle vara en 

homogen grupp påverkar både de svenska arbetsplatserna och de invandrade (de los Reyes 

2001:98-99), vilket kan innebära att det kan bli en strategi för den invandrade att bli så svensk 

som möjligt för att komma så nära det ”normala” som möjligt. 

Marta diskuterar hur viktigt det är för henne att vara svensk när hon funderar på hur hon 

identifierar sig. Hon berättar att hon brukar jämföra sig med andra. I Malmö jämför hon sig 

med invandrare eftersom det är med dem hon blir identifierad: 

 
… jag är inte riktigt invandrare som alla andra, jag har en svensk familj och jag känner ju till 

Sverige. Men jag tycker ändå att det finns något i svensk mentalitet [som gör] att man inte hamnar 
                                                
5 Begreppet ”kultur” sägs ha över 200 olika definitioner. Begreppet har fått en förändrad innebörd, från att 
belysa ”finkultur” till att syfta på mänskligt meningssystem. Vanligtvis uppfattas kultur som motsatsen till natur, 
det vill säga kultur består av mänskliga idéer och är något som man lär sig. Kultur kan innebära en samling 
regler, värden och symboler som en grupp människor upprätthåller. Kultur är alltså ett kollektivt fenomen som 
inte behöver baseras på en etnisk eller nationell grund, men ofta är det exakt det kultur gör (Bjurling 2004:67).   
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på samma nivå. Jag känner mig som ett lyckat exempel på integration. Jag lyckas bättre än många. 

Jag vill uppnå mycket i Sverige och jag jämför mig faktiskt med de bästa. Och de bästa [i Sverige] 

är svenskar just för att de är svenskar (intervju med Marta). 

  

Marta belyser två centrala frågor: För det första upplever hon att hon känner till Sverige på ett 

bättre sätt än många andra invandrade (Goffman 1973:11-49). Enligt henne beror det på att 

hon har en svensk familj genom sin svenska pojkvän. Familjen ger henne en ingång till det 

svenska samhället genom att introducera henne bland annat till svenska traditioner. För Marta 

innebär det att hon har alltid någon att vända sig till, dock så kan de inte alltid hjälpa henne 

eftersom hennes pojkvän med familj inte vet hur det är att vara invandrare i Sverige. Hon 

förklarar att hon befinner sig i något slags mellanläge mellan invandrad och svensk. Martas 

upplevda mellanläge beror på hennes svenska nätverk genom pojkvännens familj. Genom 

dem får hon delvis tillträde till en svensk gemenskap (Valenta 2009: 351-353) och skapar sig 

lokalkännedom (Zikic m fl. 2010:674-676). För det andra beskriver hon en vardag där idealet 

är ”svenskhet”. Med det menar Marta att ”svenskhet” är en nödvändig kompetens för att vara 

bland de bästa på arbetsmarknaden. Hon förklarar att svenskar behandlar icke-svenskar sämre 

och därmed är det viktigt för henne att smälta in i ”svenskheten” och inte avslöja sin verkliga 

bakgrund. 

 
Jag ser inte ut som en invandrare. Till exempel när jag läser fristående kurser på universitet med 

svenskar, då känner att jag har den rätta kompetensen och jag fattar, jag har inte problem med att 

lära mig. Nivån är inte lika utmanande för mig som i hemlandet, men [det] gäller inte språket. Men 

på föreläsningar eller seminarium [på universitetet] så är det bra att säga något för att bidra till 

diskussionen. Och jag brukar ha något att säga faktiskt, men just nu kommer jag aldrig att göra det 

eftersom jag inte vill avslöja att jag inte pratar flytande svenska (intervju med Marta). 

 

Eftersom Marta utseendemässigt skulle kunna passera som en ”etnisk svensk” tjej väljer hon i 

dessa tillfällen att tillhöra ”de normala”. Genom att inte prata bibehåller hon föreställningen 

av att hon är ”svensk” då det framförallt är hennes modersmål och kultur som placerar henne i 

kategorin ”de andra”. Martas utseende blir det som identifierar henne genom stereotypa 

föreställningar, det vill säga hennes utseende blir hennes sociala kapital (Bennett, Savage, 

Silva, Warde, Gayo-Cal & Wright 2009:152-169).  

Alla intervjupersonerna, förutom Ali, ser sig själva som invandrare, och poängterar att de 

nog aldrig kommer att bli helt svenska. Rahim säger att han alltid blir sedd som utlänning. Det 

finns alltså en synbar identifiering, en olikhet, mellan ”de normala” och ”de andra”. Enligt de 



 

 25 

los Reyes och Martinsson är olikhet tätt sammankopplad med processer av exploatering samt 

normalisering. Olikheten som den tolkas av omgivningen, tillåter i sin tur diskriminering, 

underordning, stigmatisering samt exkludering (de los Reyes & Martinsson 2005:9-28). 

Ahmad berättar: 

 
I: Hur tror du folk ser på dig? 

IP: Utlänning, som en utlänning. 

I: I en positiv bemärkelse eller i en negativ? 

IP: Negativ. De ser på mig som sämre, och alla utlänningar är inte odugliga. 

I: Varför är det så tror du? 

IP: För att de är överordnande, vilket är illa (intervju med Ahmad). 

 

Ahmad belyser en direkt hierarkisk ordning, där invandraren automatiskt blir den 

underordnade, den högutbildade invandraren blir en del av en underklass. Detta diskuterar 

även Wikström (2007:176-177) då hennes intervjupersoner upplever att de inte är lika mycket 

värda som etniska svenskar. Detta skapar en klassbild som inte beror på ekonomi, yrke eller 

materialism, utan istället är bunden till en form av socialt– och kulturellt kapital. De los Reyes 

och Mulinari menar är att det kan vara genom ”ras” som klass upplevs (2005:50), vilket kan 

innebära en vidgning av klassbegreppet då klass och etnicitet kopplas samman. Att klass 

flyter ihop med etnicitet är även något Åsa Andersson diskuterar i Inte samma lika (2003). 

Detta bidrar till att skapa en underklass som står bortom svensken. Misako beskriver känslan 

av sitt utanförskap på följande sätt: 

 
Nu känner jag som att jag är utanför. Jag känner inte att jag är en del av samhället utan jag är [en] 

gäst. Att jag inte hör hit. Jag [är] bara temporär gäst. Men om jag börjar jobba känner jag att jag 

blir en del av samhället. Jag tror nog att jag känner stor skillnad om jag börjar jobba. Jag träffar 

många svenskar då och jag tror att jag då förstår svenska människor bättre (intervju med Misako).  

 

Misako upplever att hon inte är en del av det svenska samhället, men ser ett framtida arbete 

som vägen in i den samhälleliga gemenskapen.  

Just känslan av utanförskap är något som de invandrade intervjupersoner alla känner igen 

sig i. Samtliga konstaterar, liksom Misako, att det är arbetet som kan utgöra skillnaden mellan 

att stå på insidan eller utsidan av det svenska samhället (intervju med Misako, Marta, Rahim, 

Ahmad, Ali och Rabia). För att intervjupersonerna ska uppleva tillhörighet i det svenska 

samhället blir arbetet väldigt betydelsefullt. Möjligheten att få ett arbete försvåras i takt med 
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det flexibiliserade samhället (Beck 1998:125-162) som genom ökade krav på arbetstagarna 

och förekomsten av arbetsgivare med mindre ansvarstagande skapar en påtaglig ensamhet 

(Bauman 2002:34-42) och upplevelse av utanförskap för de invandrade intervjupersonerna.    

 

5.1.1	  Etniskt	  utanförskap	  

Intervjupersonerna upplever att de står utanför på grund av sitt språk, sin bakgrund och sin 

etnicitet. Vägen till den svenska vardagen och arbetsmarknaden kan vara problematisk. Ali 

upplever dock att han kommit in i det svenska samhället på ett bra sätt, mycket på grund av 

att han började arbeta redan första dagen i Sverige. Däremot har hans fru svårt att hitta sin 

plats i samhället och hon längtar hem. Hon kom till Sverige för några år sedan och studerar nu 

svenska. Att Alis fru längtar hem gör att han börjat fundera på framtiden: är det i Sverige eller 

i Egypten de ska bo och var är det de har sin framtid? Ali ser en framtid i Sverige, men han 

kan tänka sig en lösning där familjen kan bo i båda länderna. Alis tankar om framtiden och ett 

eventuellt byte av bostadsort grundar sig inte bara på att hans fru har svårt att trivas i Sverige. 

Han funderar även mycket på sina barns identitet. Han vill att de skall uppleva att både 

Egypten och Sverige är deras hem. Själv ser han två nyckelfaktorer till varför han har lyckats 

att bli integrerad i det svenska samhället: språket och körkortet (intervju med Ali). Både 

språket och körkortet är förutsättningar för att Ali ska kunna driva sitt eget företag. 

Misako berättar att hon inte har några svenska vänner förutom makens familj. De vänner 

som hon har kommer framförallt från skolan, och de, liksom hon, har en utländsk bakgrund. 

De enda svenskar hon känner är hennes lärare (intervju med Misako). Marta har bott två år i 

Malmö, men trots den relativt långa tiden har hon inte någon nära ”svensk” vän. Detta trots att 

hon har regelbunden kontakt med svenskar. Hon upplever att hon blir välkomnad av 

svenskarna för att de måste göra det, inte för att någon är intresserad av henne som person.   

 
Jag upplever att jag inte trivs längre med att försöka skaffa vänner. Men då vet jag att det är också 

mitt fel, för jag har inga andra förväntningar. Det är ett problem i kommunikationen, inte bara med 

kontakten. Men jag upplever att riktiga relationer [med svenskar] är svårt (intervju med Marta).  

 

Detta visar på att den etniska identiteten resulterar i ett socialt stigma. Liksom Marko Valenta 

diskuterar i Identity Negotiations and Coping with Stigma in Different Relational Frames 

(2009) blir bördan av etniciteten påvisad i vardagslivet. De invandrade intervjupersonerna i 

uppsatsen upplever en bristande respekt och ett saknat intresse som resulterar i en upplevelse 

av ett socialt utanförskap. Men här kan det urskiljas en tydlig skillnad mellan de intervjuade 
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invandrade akademikerna. Ali upplever exempelvis inte markörerna för utanförskap lika 

tydligt som de resterande intervjupersonerna. Detta beror sannolikt på att hans personliga 

identifiering ligger närmare den svenska på grund av hans tillhörighet till det svenska 

arbetslivet. Samtliga intervjupersoner är motiverade till att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden, trots de utanförskapsmarkörer som de stöter på.  

 

5.2	  Språkets	  makt	  
Ali förklarade att han redan från dag ett var övertygad om att det svenska språket var hans 

enda chans att komma in i samhället. Som diskuterats i avsnitt 5.1 anser Ali att man behöver 

bemästra nyckelverktyg, språket och körkortet, för att bli accepterad i det svenska samhället. 

Intervjupersonerna i studien diskuterar alla vikten av att behärska det svenska språket. Rahim 

har inte lärt sig svenska, utan förklarar istället att den dagen han får ett bra arbete kommer han 

att lära sig språket (intervju med Rahim). Misako berättar att inom hennes yrkeskategori är 

språket viktigt, oavsett vilket land man bor i. Hon pratar svenska, men har en brytning, och 

upplever att svenskar föredrar att arbeta med andra svenskar (intervju med Misako). 

 
Först är svenskan jätteviktigt. Nästan alla svenskar kan prata jättebra engelska, men svenska är 

viktigast. [Erfarenhet] är viktigt också. Men jag tror det är språket som är viktigast. (…) Det 

svenska samhället håller ihop, kanske är det svårt att umgås [med icke svenskar] på arbetsplatsen. 

Men när jag tittar på min mans arbetsplats, så det ser jättebra ut. Det funkar bra. Men jag tror det 

är svårt i början. Jag har bara jobbat i Japan, jag vet inte hur jag ska göra på en svensk arbetsplats. 

(…) … det är så många invandrare i Malmö men jag tror fortfarande att svenskar inte är så öppna. 

De väljer svenskar om de väljer mellan mig och andra svenskar med liknande kompetens, tror jag. 

Jag tror att det är lättare för dem att jobba med människor med samma bakgrund, så att de inte 

behöver förklara så mycket. Om jag skulle välja en person skulle jag välja en japansk. Jag tror 

kultur är jätteviktig (intervju med Misako).  

 

Svenska språket blir därmed en väsentlig kompetens. Betydelsen av språket har länge 

diskuterats och, enligt de los Reyes, råder det nästan total enighet om att språket i sig är en 

viktig faktor för integrationen i arbetslivet. Frågan är dock vad som anses vara ”bra svenska” 

(de los Reyes 2001:79-84). Ahmad upplever att han inte accepteras av det svenska samhället 

eftersom han saknar kunskap i språket. Alla intervjupersoner utom Ahmad och Rahim pratar 

svenska. Trots att Ali pratar bra svenska tycker han att han måste bli bättre. Denna insikt delar 

han med Marta. Språket upplevs som en direkt indikator på att man avviker och det är en del i 
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den struktur som gör att intervjupersonerna upplever att möjligheten till att få ett kvalificerat 

arbete är begränsad (intervju med Marta, Ali, Misako, Ahmad, Rahim och Rabia). 

 

5.3	  Besviken	  och	  otålig	  
Liksom för Carolina Bjurlings informanter i Komma till sin rätt (2004:33) ställs de 

invandrade intervjupersonerna i denna uppsats i ett tidigt skede framför det faktum att de 

behöver lära sig svenska. De invandrade intervjupersonerna har lärt sig svenska på delvis 

skilda sätt. Det har handlat om allt ifrån Svenska för invandrare (SFI)6 till folkhögskola och 

grundläggande svenska via Komvux. Rabia och Misako har upplevt att det varit en stor 

skillnad på olika kurser. Kurser i normalfart har inneburit en låg nivå och de har varit 

långsamma. När de sedan lyckats byta till intensivkurser har de känt sig inspirerade och 

förbättrat sitt språk (intervju med Rabia och Misako). Marta beskriver sina upplevelser av de 

olika instanserna på följande sätt: 

 
… på SFI så var det som att alla betraktade oss som dumma barn. Inte på universitetet faktiskt. 

Men [det var nog på grund utav] att det var en utbildning för akademiker. Man diskuterade 

mycket, men SFI var liksom som dagis för vuxna personer (intervju med Marta). 

 

I likhet med några av Bjurlings informanter upplever många av intervjupersonerna att de har 

hamnat i en situation som de inte kan kontrollera, klyftan mellan dem själva och en 

anställning är stor och skapar en känsla av otillräcklighet (Sennett 1999:165-188) . Det är en 

situation som innebär att de börjar från noll. Alla de invandrade intervjupersonerna i den här 

uppsatsen är starkt motiverade och vill fortsätta arbeta i Sverige. Ahmad beskriver sin första 

tid i Sverige som olycklig. På grund av lokalbyte blev hans första tre månader på SFI 

oanvändbara. Det innebar att han var tvungen att gå om samma kurs. Ahmad berättar att han 

blev mycket besviken och otålig. Han tycker att eftersom han är 34 år gammal borde han 

arbeta istället för att studera. Det svenska systemet motverkade alltså hans möjlighet att 

uppfylla sina ambitioner.  

Förutom svenskundervisning i olika konstellationer och nivåer är Arbetsförmedlingen en 

instans som alla intervjupersoner har erfarenhet ifrån. Rahim, Ahmad och Marta berättar hur 

                                                
6 SFI är grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.  Vuxna 
(från och med den 1 juli det år man fyller 16) och som inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket 
samt är folkbokförda i en kommun har rätt till SFI. Varje kommun har ansvar för dem som har rätt till SFI, 
kommunen ansvarar även för utbildningens kvalitet  
(http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/vuxenutbildning/svenskundervisning_for_invandrare).  
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de har fått felaktig information från Arbetsförmedlingen och SFI vilket resulterat i att de 

själva varit tvungna att söka efter informationen. Olika personer sade olika saker förklarade 

Rahim. Marta beskriver hur hon upplevde olika informationsmöten på SFI: 

 
… när jag var på SFI så minns jag att jag tänkte, stackars invandrare att de går någonstans 

eftersom [att] en kvinna [på SFI] sagt till dem att göra det, [Jag visste då att informationen de fått] 

inte var sann. Stackars invandrare, de tror ju på vad de säger, vem skulle de lita på om inte [på] 

dem som är ansvariga (intervju med Marta)? 

 

De invandrade intervjupersonerna upplever att de ofta får otillräcklig information. De 

befinner sig i en situation där deras lärare och deras handläggare på Arbetsförmedlingen har 

den information de behöver, men det är ofta personer som kan vara utom räckhåll (Neegaard 

2006). Rahim berättar hur han flera gånger själv har fått söka efter information och hur denna 

inte överensstämmer med det han tidigare har fått ta del av (intervju med Rahim). Detta kan 

lätt upplevas som en maktsituation till den invandrades nackdel (de los Reyes 2008:43-58). I 

dessa situationer är det lätt för exempelvis arbetsförmedlaren att kategorisera den invandrade 

som endast just invandrad. Detta innebär att individens kompetens bortses från i 

arbetssammanhang och att fokus istället ligger på den identifierande kategorin. Den 

invandrades etnicitet bidrar till att en icke avsedd diskrimineringsprocess tar vid ( Franzén 

2005:179-182 & de los Reyes 2008:43-58). Det tribiala stigmat blir därmed i denna kontext 

mer betydelsefullt än individens utbildning (Goffman 1973:11-49). 	  

 

5.4	  Sammanfattning	  
I kapitlet fem diskuteras betydelsen av att identifiera sig som ”invandrare” och ”svensk” samt 

upplevelsen av utanförskap. Ibland upplever de invandrade akademikerna att de hamnar i ett 

mellanläge. ”Svenskhet” upplevs vara en nödvändig kompetens för att vara bland de bästa på 

arbetsmarknaden. Därmed upplever de invandrade akademikerna att de inte är lika mycket 

värda som ”svenskarna”. 

Den egna positionen i arbetet blir ett sätt att komma in i det svenska samhället. Men för 

att komma dit upplever de invandrade akademikerna olika hinder som exempelvis det svenska 

språket, en ickeacceptansatt av deras utländska utbildning och ett utanförskap i det svenska 

samhället. Detta skapar ofta en känsla av otillräcklighet bland de invandrade akademikerna.
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KAPITEL	  SEX: 

Står	  utanför	  och	  stampar	  
 

 
IP: Man kan nästan i förväg veta vilka man kommer att få som sökande. Och då har man 

egentligen gjort fel från början. Och då måste man försöka hitta en annan kanal. Söka igen. 

I: Vilka kanaler använder du dig av? 

IP: Jag använder mig av sociala medier, tidningar genom fack- och dagspress. Olika sajter, 

rekryteringssajter och nätverk. Nätverk och kontakter är nästan det största (intervju med 

rekryteraren Karin). 

 

För de invandrade akademikerna är målsättningen att få en kvalificerad anställning. Men 

frågan är hur de når dit. Samtliga, av de invandrade intervjupersonerna, upplever att det är 

problematiskt.   

I detta kapitel problematiseras samt diskuteras de invandrade intervjupersonernas väg till 

arbete. Kapitlet kompletteras även med rekryterarnas, Karin och Peter, erfarenheter och 

arbetsverktyg för att rekrytera med ett mångfaldsperspektiv.    

 

6.1	  Att	  söka	  arbete	  
De invandrade intervjupersoner har alla en sak gemensamt. De vill arbeta i Sverige. Ali driver 

sedan en tid tillbaka ett eget företag. För att lyckas med det har han fått hjälp av 

Arbetsförmedlingen, sin mentor genom ett mentorsprogram, samt sitt personliga nätverk. Han 

beskriver att han har haft tur. Han har träffat rätt personer när han behövt dem (intervju med 

Ali).  

 
… jag började fundera på att nu vill jag komma igång med mitt yrke, och då fick jag en praktik. Jag 

hade tur faktiskt, för när jag gick in på Arbetsförmedlingen och sökte praktik så fick jag 6 månader 

[på en relevant arbetsplats]. Efter att praktiken upphört statade jag mitt eget företag. Jag började på 

ett ställe [och] där var det jättesvårt att hitta kunderna, för det var liksom ett område med gamlingar. 

(…) Jag stannade en månad på första stället, [sedan] fick jag flytta hit och (…) strax efter att jag 

flyttade in så började kunderna hitta mig. (…) [Sedan jag startade mitt företag har jag fått hjälp av 

min mentor [på MINE]. Hon driver också [ett företag i samma sektor som jag], fast hon är väldigt 

erfaren. Hon har varit verksam i hela 14 år nu, så hon har massor med viktiga kunskaper. Hon vet 

exakt vad jag behöver, hon vägleder mig (intervju med Ali). 
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Alis livssituation sticker ut i den här studien. För de andra invandrade intervjupersonerna är 

situationen en annan. Rabia berättar hur hon söker arbete men att det inte är någon som 

anställer henne. Hon har lång arbetslivserfarenhet från Pakistan, universitetsutbildning och 

hon studerar svenska. Hon upplever att oavsett vad hon kan erbjuda för kompetens så vill 

ingen arbetsgivare anställa henne (intervju med Rabia). Marta vill ha arbete inom sitt område, 

så när hon kom till Sverige började hon söka arbete direkt. 

  
Då skickade jag massor med ansökningar, först skickade jag på engelska, men det visade sig att det 

inte fungerade. Sen efter några månader började jag skicka på svenska, då var jag rätt positiv, men 

om man skickar typ 1000, nej men 100 ansökningar borde någon nappa. Men det blev inget (intervju 

med Marta). 

 

Rahim upplever hopplöshet när det gäller att hitta arbete. 

 
… det är för svårt att hitta ett jobb. Och det är synd och även en stor förlust för Sverige när folk som 

jag inte får arbeta. Vi har redan en utbildning och arbetserfarenhet. Vi skulle kunna göra stor nytta 

om vi bara fick chansen. Varje gång jag söker ett jobb säger de att jag antingen är överkvalificerad 

eller att jag inte behövs, passar in. Ibland säger folk att jag borde jobba in en restaurang eller 

liknande. Och det måste jag. Nu jobbar jag som slaktare (intervju med Rahim). 

 

Rahims lön betalas av Arbetsförmedlingen. Han berättar även att hans landsman, som äger 

slakteriet där han idag arbetar, aldrig skulle ha anställt honom om han var tvungen att betala 

hans lön eller om han visste vad Rahim tidigare har arbetat med. Rahims utbildning blir här 

ett hinder då hans utbildning avviker från den som han förväntas ha, det vill säga ingen alls 

(de los Reyes 2001:56-125). Detta innebär att Rahim väljer att inte avslöja sin utbildning. Han 

konstaterar att ägaren skulle känna sig underlägsen och att situationen skulle skapa för många 

spänningar (intervju med Rahim).  

 
Om ägaren till slakteriet skulle veta var jag arbetat tidigare och vad jag har för utbildning skulle 

jag aldrig kunna arbeta här. Det skulle bli helt fel. Han skulle inte kunna acceptera det (intervju 

med Rahim). 

 

Rahim identifierar sig med sin identitet från Iran. Han har insett att hans liv i Sverige inte 

kommer att se likadant ut som hans liv i Iran. Därför är han öppen för att hitta arbete inom 

nya områden. Men i hans sökande efter arbete blir han konstant bemött som en främling. 

Valenta skriver att invandrares möjligheter att visa sin etnicitet och att hantera stigma beror på 
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hur personen blir bemött i vardagslivet (Valenta 2009:353). Rahim upplever att han blir 

utnyttjad och att hans kompetens anses oviktig.  

 
För det första, så är den svenska personen alltid prioriterad [i förhållande till den invandrade]. För 

det andra, har den svenska personen utbildat sig I Sverige, vilket är bättre än min utbildning. För 

det tredje, spelar min ålder in och för det fjärde, känner svensken till lagen. Jag kan inte mina 

exakta rättigheter. Så svenskarna har alla fördelarna (intervju med Rahim).  

 

I den sociala kontexten i Sverige upplever han sig som stigmatiserad när han söker arbete 

(Goffman 1973 & Bjurling 2004). Stigmat förstärks eftersom han är en äldre man från 

Mellanöstern, vilket också skapar en ökad etnifiering och en negativ stereotypbild blir 

tillskriven Rahim (de los Reyes 2001:56-125).   

De invandrade intervjupersonerna upplever att de inte har de möjligheter som de borde ha 

i Sverige och som ”de normala” har (Andersson 2003). Ahmad uttrycker sin frustration över 

sin situation: 

 
Jag tar inte socialhjälp, jag vill jobba. Jag tycker det är en viktig del hos mig och jag förtjänar att få 

något tillbaka. Nu studerar jag jämt och jag gör mitt absoluta bästa, jag förtjänar en chans. Jag 

överdriver inte när jag säger att (…) jag sökt mer än 1000 jobb sen jag kom till Sverige. Utav dem 

har jag varit på tre eller fyra intervjuer. Tänk dig, 1000 jobb och fyra intervjuer! Är det på grund av 

mitt namn? Eller varför? Jag förstår inte (intervju med Ahmad).  

 

När jag frågar Marta hur hon upplever sig ha blivit bemött på arbetsintervjuer berättar hon att 

hon knappt har någon erfarenhet från det (intervju med Marta). Misako poängterar att hon tror 

att hon kommer få ett arbete, hon vet bara inte när. Ett problem upplever hon är att svenskar 

inte vill öppna sig och prova något som kan vara främmande. Är man svensk vill man oftast 

arbeta med andra svenskar. Hon tror att det är viktigt att ha en gemensam bakgrund och 

referensram (intervju med Misako). Det ställer krav på de invandrade akademikerna att 

anpassa sig till (Castells 2000:434-435 & Beck 1998: 29-70, 125-162) och bli en del av den 

nya kontexten genom nya erfarenheter och lokalkännedom (Zikic m fl. 2010:674-676). Detta 

påverkar givetvis den invandrade akademikerns motivation. Men trots det utanförskap de 

invandrade intervjupersonerna ofta befinner sig i, brinner samtliga för att försöka komma in i 

eller förbättra sin ställning och positionering i det svenska arbetslivet och därmed det svenska 

samhället.  
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Intervjupersonernas berättelser talar alla om att de står utanför. Ahmad berättade att han 

funderat på att byta namn. Att han inte är svensk blir tydligt genom hans ansökningar då han 

har ett arabisktklingande namn. Hans etnicitet lyser alltså igenom och blir en tylig indikator 

på hans bakgrund. Sociologen Moa Bursell konstaterar i artikeln ”Vem får jobbet?” (2008) att 

arbetsansökningar med ett svenskt namn har 80 procent större chans att få en positiv respons 

än en ansökan med ett utländskt namn. Förutom frågan om svenskt eller utländskt namn 

beskriver den invandrade intervjupersonerna en vardag där de inte blir sedda, mycket på 

grund av deras bakgrund och etnicitet. Det går därmed att konstatera att intervjupersonernas 

etnicitet skapar en ojämlikhet mellan de som ”de andra” och de ”svenska” som “de normala” 

och dominerande (de los Reyes 2001:56-125, Goffman 1973).  

 

6.2	  Nätverk	  
Manuel Castells menar av vi går ifrån det traditionella arbetssamhället och närmar oss ett 

nätverkssamhälle där det finns krav på en ökad flexibilitet (Castells 2000:434-435). Detta 

skapar i sin tur ett mer individualiserat samhälle, vilket innebär att det kollektiva ödet snarare 

blir till ett individuellt öde (Beck 1998:29-70). Som ny i Sverige är ditt nätverk begränsat. En 

vanlig väg till ett arbete i Sverige går genom det personliga nätverket. Peter som ansvarar för 

bland annat rekryteringsfrågor på sin avdelning, berättar själv att om han skulle leta efter ett 

nytt arbete skulle han använda sig av sitt nätverk. När vi diskuterar hur han går till väga för att 

rekrytera nya medarbetare handlar det framförallt om användandet av olika nätverk; 

personliga nätverk eller konsultnätverk (intervju med rekryteraren Peter).  

Karin beskriver liknande erfarenheter där hon i väldigt få fall använder sig av exempelvis 

Arbetsförmedlingen (intervju med rekryteraren Karin). När intervjupersonerna själva 

diskuterar hur de söker arbete berättar de att de går främst via Arbetsförmedlingen, ibland 

även genom annonser i tidningarna. Ahmad brukar också granska olika bemanningsföretags 

hemsidor, som exempelvis Manpower och Academic Work.  Dessutom berättar de invandrade 

intervjupersonerna att de vänder sig till sina vänner och bekanta för att få råd och tips på hur 

de kan få arbete. Dessa är dock (som diskuterades i avsnitt 5.1.1) framförallt andra invandrare 

som de träffat under sina studier. Arbetsförmedlingen finns där, likaså olika program de deltar 

i, exempelvis adeptprogrammet eller MINE:s mentorsprogram. Men, deras nätverk är tydligt 

begränsade och arbetskontakterna är i princip obefintliga inom deras personliga nätverk.  

Misako säger: 
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… nätverk är det viktigaste. Nästan alla säger att de hittar jobb genom kontakter och kompisar. Men 

nu har jag bara min man och mina utländska kompisar, så jag har inte så många kontakter…(intervju 

med Misako) 

 

Ahmad förklarar sin syn på den hjälp han fått så här:   

 
I: Känner du att du kunnat skapa dig ett kontaktnät i Sverige? 

IP: Nej, för att vara helt ärlig så nej. Trots att jag har erfarenhet från ett flertal olika typer av arbeten. 

I: Har du fått hjälp med att hitta kontakter genom Arbetsförmedlingen eller MINE? 

IP: MINE har hjälpt mig mer än Arbetsförmedlingen, de är bra människor men jag känner att det är 

slöseri med tid (intervju med Ahmad).  

 

Ali säger att det var på grund av att han sedan tidigare hade ett nätverk som han hade 

möjlighet att starta sitt eget företag. Nätverket, universitetsstudierna i Lund samt att han hade 

möjligheten att delta i en mentorsverksamhet skapade möjligheten för honom att gå vidare 

och starta eget företag i sitt expertisområde. Men avgörande var hans nätverk. 

 
 Ja det är klart, som jag har sagt började jag inte från början. Utan jag kände till [de] flesta företagen 

som fanns i Sverige. Jag har varit verksam i hela 7 år just i Malmö. Hade det varit så att jag startat i 

Göteborg eller Stockholm hade det tagit längre tid (intervju med Ali). 

 

De nätverkande får en fördel i jämförelse med dem som står utan nätverk (Castells 2000:434-

435). En problematik ligger i att du som invandrare ofta inte har ett nätverk. Har du tur har du 

nära vänner eller familj som kan hjälpa dig. Nätverket har stor betydelse, men det är också 

viktigt att ha kunskapen och kompetensen att använda sig av sitt nätverk, vilket också lyfts 

fram av rekryterarna. Detta är något Peter belyser under intervjun (intervju med rekryteraren 

Peter). Detta innebär att man måste förstå och komma in i de svenska symboliska reglerna på 

arbetsmarknaden, då det som invandrad akademiker troligtvis inte räcker att använda sig av 

de traditionella kanalerna för att hitta ett arbete. Som invandrad akademiker kan man skapa 

bättre möjligheter för att komma in i den svenska arbetsmarknaden om personen tar kontakt 

med ett nätverk eller själv intar en nätverkande position (Castells 2000:434-435).    
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6.2.1	  Att	  rekrytera	  mångfald	  

Peter och Karin speglar båda bilden av att en arbetsplats som består av individer med olika 

bakgrund är den optimala (intervjuer med Peter och Karin). Peter förklarar hur han och hans 

företag resonerar: 

 
… vi tar den som vi tror passar oss bäst. Och då handlar det väldigt mycket om att det ska rimma 

med våra värderingar. Sen spelar det inte så stor roll vem personen är (intervju med Peter). 

 

Värderingarna utgår ifrån att man bland annat ska stå med båda fötterna på jorden, våga ta 

annorlunda beslut men inse att man själv inte sitter inne med alla svaren påpekar Peter. Att 

kunna svenska är inte väsentligt (intervju med Peter). Dock behöver den kulturella förståelsen 

finnas där, för arbetet på företaget innebär exempelvis en viss klädkod och entreprenörsanda. 

Om du avviker från företagets värderingar är du inte en intressant medarbetare. Karin som 

arbetar som konsult åt arbetsgivare har som utgångspunkt att få sin kund att rekrytera med ett 

mångfaldsperspektiv7. För att göra detta försöker hon få kunden att tänka utanför sina egna 

ramar.  

 
Jag ställer vissa frågor för att få kunden att tänka utanför sin egen bild. Ibland är det detta som 

behövs så ett företag inte fortsätter att rekrytera kompetens som de redan har (intervju med Karin). 

 

Det två rekryterarna är båda övertygade om att mångfald är positivt, det svåra enligt dem är 

att hitta rätt (intervju med Peter och Karin). Detta i jämförelse med de invandrades 

upplevelser gör att det går att konstatera att de två olika parterna, arbetsgivarna och de 

invandrade akademikerna, ytterst sällan möts på arbetsmarknaden. Rekryterarna använder 

andra kanaler än vad de invandrade akademikerna gör. De invandrade akademikerna går 

därigenom miste om flera kvalificerade arbetsmöjligheter samtidigt som möjligheten att 

rekrytera mångfaldigt är liten så länge den aktuella rekryteraren inte väljer att gå utanför sitt 

vanliga kontaktnät.  

De invandrade akademikerna som deltagit i den här uppsatsen har inte haft möjlighet att 

träffa många rekryterare, de har sällan kommit så långt i en ansökningsprocess. En gemensam 

                                                
7 Med ett mångfaldsperspektiv menar Karin att hon vill att hennes kund inte enbart bör rekrytera som de tidigare 
har gjort. Karin försöker att förmedla insikten om att en arbetsplats präglad av mångfald är bra för arbetsgivaren 
(intervju med Karin).  
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nämnare som alla, utom Ali, relaterar till är att de känner att deras kvalifikationer glöms bort. 

Marta förklarar: 

 
… det är jättekonstigt här i Sverige, det finns många invandare men när man tittar på vilka som 

arbetar i företagen ser det ut som att det är 99 procent svenskar i landet. Jag tror faktiskt, att det är 

mycket som sitter i mentaliteten. Alla svenskar liknar varandra på något sätt, man gillar dem som 

inte sticker ut, inte är annorlunda. (...) Man gillar individer som har samma kvalitéer så att man kan 

diskutera saker som är självklara för alla, att man tycker samma sak. Många menar att Sverige är ett 

öppet land, ett utvecklat land, och att de flesta svenskar ser andra kulturer. Men jag tycker att 

svenskar tänker mycket på sig själva. Varför ska man anställa en likadan person som redan jobbar 

där, då skapar man ingen variation. Varför inte anställa någon som har erfarenhet från Frankrike till 

exempel? Man tappar ju kompetens och förlorar personer som är duktiga (intervju med Marta). 

	  

Det som blir tydligt är att de invandrade akademikerna och de kvalificerade arbetena sällan 

möts. I det allt mer flexibilserade samhället använder dessa två grupper olika kanaler (språk). 

Det skapar en brist på egen kontroll både hos de invandrade akademikerna men även bland 

rekryterarna som misslyckas med att få fler kandidater med utländsk bakgrund. Detta innebär 

att denna process skapar en ökad social otrygghet för de invandrade akademikerna (Beck 

1998:229). 

	  

6.3	  Att	  komma	  in	  på	  arbetsplatsen	  
De invandrades möjlighet att motverka effekterna av omgivningens stigmamarkeringar och 

skapa och reproducera en balanserad identitet beror på deras sociala möten i vardagslivet, 

hävdar Valenta (2009:353). De invandrade intervjupersonerna, förutom Rabia, har haft någon 

form av direkt kontakt med det svenska arbetslivet, antingen genom praktik eller någon 

anställning. Marta arbetade ett tag som servitris på en färja och tyckte att det var lätt att 

komma in i gemenskapen och få vänner på arbetsplatsen.    

 
… det var bättre än jag förväntade mig. Men jag tror att det är lite tack vara personer som jobbar 

där. Det är [en] internationell arbetsmiljö, majoriteten har en utländsk bakgrund. Så jag kom in 

jättesnabbt, det kändes väldigt bra. (…) Och det var bra att det inte bara var svenskar där (intervju 

med Marta). 

 

Det var viktigt att ha människor med olika bakgrund som kunde olika språk eftersom färjan 

hade många internationella kunder. Marta tror själv att arbetet fungerade bra just på grund av 
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att hon som utlänning var efterfrågad. På en helsvensk arbetsplats tror hon scenariot skulle 

sett annorlunda ut. I det här fallet var hennes etnicitet en positiv markör. Däremot. menar hon 

att arbetsplatsen inte var tillräckligt kvalificerad, i Polen hade hon aldrig tagit ett liknande 

arbete då detta inte är ett arbete för en person med akademisk utbildning. Men att ha ett arbete 

på en svensk arbetsplats skulle troligtvis blivit svårt, resonerar hon (intervju med Marta).  

 
… där är en annan kultur. Till exempel, jag tror att just nu när jag inte pratar flytande svenska så tror 

jag att det för mig skulle vara väldigt svårt att arbeta på ett helt svenskt företag eftersom jag alltid 

skulle tänka att jag på något sätt är sämre för att jag inte pratar flytande svenska. På det här företaget 

där inte alla pratar flytande svenska och det var fler invandrare så kan jag, trots att jag pratar som jag 

gör, hjälpa [andra] och lära andra prata svenska. Istället för att jag skulle känna mig sämre eftersom 

jag inte är svensk så kan just den kompetensen vara nyttig. Att jag kan bidra. Jag måste inte låta 

[eller] försöka bli så svensk som möjligt (intervju med Marta). 

 

Då Martas kompetens baserades på hennes bakgrund upplevde hon att hon behövdes och 

kunde bidra till arbetet på arbetsplatsen. Där var inte hennes språk eller etnicitet i vägen.  

Trots att Ali är framgångsrik berättar han om erfarenheter som liknar Martas och de andra 

invandrade intervjupersonernas upplevelser. De svenska sociala koderna och reglerna måste 

man lära sig, menar han, och det är svårt (intervju med Ali). De invandrade intervjupersoner i 

denna uppsats möter alltså ett svenskt samhälle som devis stänger dem ute då de avviker och 

inte kan det sociala systemet (Valenta 2009:353-354).  Arbetet uppfattas som den stora 

avgörande faktorn för att bli accepterad i samhället eller inte bli det. De invandrade 

intervjupersonernas etnicitet skapar ett utanförskap mellan dem och ”de normala” i samhället. 

Detta innebär att de invandrade akademikerna återger att de kan förändra sin etnicitet genom 

ett arbete och på sätt bli en del av det svenska samhället.  

	  

6.4	  Sammanfattning	  
I kapitel sex diskuteras den frustration de invandrade akademikerna upplever när de trots sina 

kvalifikationer ofta står utanför den svenska arbetsmarknaden. Flera av de intervjuade 

akademikerna beskriver hur de söker arbete efter arbete utan att ens få komma på en 

anställningsintervju trots att de har den rätta kompetensen. De upplever att ”svensken” alltid 

prioriteras på arbetsmarknaden. 

För att hitta ett arbete använder sig de intervjuade akademikerna av Arbetsförmedlingen 

och tidningsannonser. När rekryterarna i studien diskuterar hur de söker efter nya medarbetare 
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berättar de att de framförallt använder sig av egna kontakter och professionella nätverk. Detta 

innebär att de invandrade akademikerna och rekryterarna, som vill rekrytera genom ett 

mångfaldsperspektiv, aldrig möts. 

De invandrade akademikerna upplever även Sverige som relativt stängt. Detta på grund 

av att på arbetsplatser kan det vara viktigt att ha en gemensam referensram. Det innebär att 

det är lättare att komma in på och bli en del av den svenska arbetsplatskulturen om du inte är 

kategoriserad som gruppen ”de andra”.  
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KAPITEL	  SJU: 

Den	  nya	  vardagen	  
 

 
I: Har du haft ett arbete i Sverige? 

IP: Jag har arbetat för Manpower (…) i fem dagar. Men sen ringde de inte in mig igen. Men visst, 

det beror på vad de har för pågående projekt. Men det är allt. Det finns många bra arbeten för mig 

här, framförallt inom internationellt försäljningsarbete. Men kontakter är väldigt viktigt här, och jag 

har inga. Trots att jag passar profilen [får jag inget arbete]. 

I: Beror det på att du saknar ett nätverk tror du? 

IP: Ja, det är konstigt. För som minst förtjänar jag en chans. Det är något konstigt med Sverige, jag 

trodde inte det skulle vara så (intervju med Ahmad). 

 

För de invandrade intervjupersonerna blev inte livet i Sverige som de tänkt. Många av dem 

har hamnat långt ifrån ett arbete och upplever stundtals att det finns få möjligheter kvar i 

Sverige. Hur deras förväntningar uppfylldes eller inte tillfredsställdes samt vad deras situation 

i Sverige har lett till handlar detta kapitel om.  

 

7.1	  En	  andra	  chans	  
De invandrade intervjupersonerna ser alla en möjlighet i Sverige. Oavsett de omständigheter 

som gjorde att de nu befinner sig här, upplever de att Sverige är ett idealland för dem. 

Förmånen till utbildning är betydelsefull, att kunna fortsätta studera och utveckla sig är 

betydelsefullt för de invandrade intervjupersonerna. De är motiverade att ta vara på de 

chanser som de får och själva finner (intervju med Marta, Rahim, Ahmad, Misako, Rabia och 

Ali). Med andra ord, de invandrade intervjupersonerna har en stark arbetsmoral som ofta 

hamnar i konflikt med den verklighet de lever i då de ofta inte upplever sig som inkluderade 

på den svenska arbetsmarknaden (Sennett 1999:137-162)8. Men för att ta vara på och få 

tillgång till de möjligheter som finns måste de invandrade intervjupersonerna bemöta den 

stigmatisering och diskriminering de utsätts för och bortse ifrån den (Valenta 2009:353-354).   

                                                
8 Arbetsmoral kräver att man använder tid på ett disciplinerat sätt. Den moderna arbetsmoralen fokuserar på 
teamwork, där ”mjuka egenskaper” såsom att lyssna och värdesätta andra spelar stor roll. Men framförallt är 
förmågan att anpassa sig central. Teamwork är den arbetsideologi som passar det flexibla samhället, menar 
Sennett (1999:137-162) 
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Misako berättar att utbildning är väldigt viktigt för henne. I Sverige får hon möjlighet att 

fortsätta studera utan att betala höga avgifter som i hennes hemland Japan. Hon hoppas att 

studierna ska leda till ett arbete (intervju med Misako).  

Ahmad beskriver en situation som är snarlik Misakos. Men för honom är sökandet efter 

arbete det som prioriteras. Han framhåller sin arbetsmoral och att han är villig och öppen att 

göra vad som helst för att få ett arbete, och han anpassar sig gärna. Allt han vill ha är en 

möjlighet till ett kvalificerat arbete, förklarar Ahmad (intervju med Ahmad).   

	  

7.2	  Inte	  som	  jag	  tänkt	  
Vardagen och arbetsmöjligheterna i Sverige överensstämmer därmed dåligt med de egna 

förväntningarna. Att man som invandrad akademiker avviker som arbetssökande är något som 

gör sig ständigt påmint. Marta förklarar: 

	  
Det är ingen som riktigt frågar, det är ingen som är riktigt intresserad av vad [jag har läst], ingen 

frågar om det. Plus att jag om jag vill bo i Sverige, och vill ha ett kvalificerat jobb så vill jag inte 

varje gång jag söker jobb säga att jag har invandrarbakgrund och vara tvungen att förklara vad jag 

har läst (…) … det är något i Sverige som gör att man tror att det som är svenskt är bättre och allt 

annat är sämre. Det tycker jag är lite fel, jag tycker ändå att man måste vara lite nyfiken, och inte 

bedöma direkt att precis allt som inte är svenskt är fel (intervju med Marta). 

 

Hon upplever att hennes möjligheter på arbetsmarknaden är annorlunda i Sverige jämfört med 

i hennes hemland Polen. Att arbeta inom sitt eget område på arbetsmarknaden försvåras om 

du är invandrad (Hjerm & Schierup 2007:96-115). Ahmad är förvånad över att det är så svårt 

för honom att få ett arbete eftersom han har en utbildning och flerårig arbetslivserfarenhet. 

Han har bestämt sig för ge Sverige fem månader till, får han inte ett arbete innan dess måste 

han flytta någon annanstans eftersom arbetet har en sådan central betydelse för honom. 

(intervju med Ahmad).  

Ahmads insikt att han kanske måste flytta ifrån Sverige för att kunna hitta ett arbete är ett 

sätt för honom att hantera det stigma han upplever (Valenta 2009 & Goffman 1973). I Sverige 

blir han inplacerad i en kategori som tycks vara svår att komma ur. Varken Ahmad eller 

Rahim har lärt sig svenska, till skillnad från de andra invandrade intervjupersonerna. Trots 

detta befinner de sig i liknande situationer som de andra. Ali har dock ett kontaktnät, både 

med invandrade personer och svenskar, som hjälpt honom mycket under tiden i Sverige. Detta 
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är något Marta, Rahim, Ahmad, Misako och Rabia säger sig sakna (intervju med Marta, Ali, 

Rahim, Ahmad, Misako och Rabia).  

 

7.3	  Misslyckande,	  eller	  fortfarande	  otålig	  
De invandrade intervjupersonerna kan därmed hamna i det som Rickard Sennett beskriver 

som vår tids största tabu, nämligen misslyckandet (Sennett 1999:165-188).  Sociologen 

Donald W Ball beskriver misslyckandet: ”A failure is not normal, not moral, and thus 

unworthy of the deference due "respectal" persons” (Ball 1976:728). Eftersom de invandrade 

intervjupersonerna ser sig som duktiga och motiverade individer känner de att de inte passar 

in i kategorin för misslyckade. På grund av detta kan det vara lätt att istället placera sig i 

offerrollen (Sennett 1999:165-188). Marta beskriver sin vardagssituation utan arbete på 

följande vis:  

 
… det går upp och ner, när man suttit hemma för länge tappar [man] lusten. Men så är det för alla, 

som är arbetslösa. Då känner jag att kan ju inget, jag kan ju inte få något jobb, bara städerska, men 

jag har ju ingen erfarenhet för att bli städerska…(intervju med Marta).  

 

Arbetslösheten påverkar inte bara Ahmad, utan även i lika stor utsträckning hans fru. Han 

upplever att de inte kan gå vidare i livet och bilda familj, som de egentligen vill. 

 
Först så blir jag själv påverkad av det, jag känner mig nere. Är jag inte kvalificerad känner jag mig 

dålig eftersom jag vet att jag har kompetensen som krävs. (…) Det är även därför jag börjat studera, 

jag vill inte kasta bort min tid. Om jag inte får ett arbete kan jag tänka mig att ta ett svartjobb, inte 

för att jag vill men har jag inget annat val blir det så. Sedan påverkar min situation min fru. Nu är 

det hon som är mannen i huset, vilket inte alls är bra eftersom jag borde bidra. Det är inte rättvisst. 

Vi är två personer och det är viktigt att vi går vidare, att vi får barn. Men nu vågar vi inte, en lön 

räcker inte att försörja tre (intervju med Ahmad). 

 

Marta och Ahmad upplever att de inte lyckats, inte privat och inte på den svenska 

arbetsmarknaden. Känslan av misslyckandet skapar ytterligare en barriär för att komma in i 

den svenska arbetsmarknaden och deras egen identifiering kan förändras då de som 

misslyckas inte kopplas samman med personer som är respekterade (Ball 1976:728). Marta, 

Ahmad, Rahim, Rabia och Misako har alla beskrivit en vardagssituation där de söker arbete 

efter arbete. Sennett diskuterar att så länge vår framgång väger över vårt misslyckande så går 

vi vidare. Men för Marta, Ahmad, Rahim, Rabia och Misako som möter konstanta negativa 
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besked på grund av deras etnicitet kan det skapa en känsla av att man misslyckas, man sviker 

familjen och ser sig själv som otillräcklig (Sennett 1999:165-188). Detta blir framträdande i 

Rahims livssituation då han inte berättat för sin familj vad han arbetar med. Han förklarar att 

de inte skulle kunna acceptera att han arbetar på ett slakteri. Rahim identifierar sig som 

misslyckad, inte på grund av att han saknar arbete utan eftersom han inte känner att han kan 

diskutera sitt arbete med sina anhöriga. Han upplever att han sviker sin roll i familjen genom 

att arbeta på ett slakteri (intervju med Rahim, Marta, Ahmad, Rabia och Misako). 

	  

7.4	  Sammanfattning	  
Kapitel sju diskuterar de invandrade akademikernas förväntningar och hur deras verklighet i 

Sverige överensstämmer med dessa.  

De invandrade intervjupersonerna är alla mycket motiverade och ser stora möjligheter till 

ett framgångrikt arbetsliv i Malmö. Dock blir mötet med den svenska arbetsmarknaden ofta 

inte som de tänkt. Detta leder stundtals till att de tvingas ta arbeten de är överkvalificerade för 

om de över huvud taget får chansen till ett arbete. Det har även inneburit att exempelvis 

Ahmad har gett sig själv en fem månader lång tidsfrist. Får han inte ett arbete inom den tiden 

kommer han att flytta ifrån Sverige. 

Detta skapar en möjlighet av att de invandrade akademikerna upplever sig som 

misslyckade, både gentemot sig själva, sin familj och samhället.  
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 KAPITEL	  ÅTTA: 

Avslutande	  diskussion	  
 

 

Syftet med den här uppsatsen är att skapa en förståelse för under vilka omständigheter en 

invandrad person möter den svenska arbetsmarknaden. Genom att intervjua sex invandrade 

akademiker och två rekryterare har jag kommit fram till olika slutsatser som presenterats i 

tidigare kapitel. I detta avslutande kapitel kommer jag att diskutera uppsatsens 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med de viktigaste slutsatserna och förslag på vidare 

forskning. 

 

8.1	  Den	  slutna	  svenskheten	  
Det finns flera exempel på tidigare forskning om hur invandraren ofrivilligt hamnar i 

kategorin ”de andra”. I den här uppsatsen har jag valt att analysera den uppkomna situationen 

som de invandrade akademikerna hamnat i med hjälp av bland annat Wikström (2007) och 

Andersson (2003). Båda diskuterar konstruktionen av invandraren utifrån två olika empiriska 

fält. När Wikström i sin avhandling tar sin utgångspunkt i den problematiska 

invandrarfamiljen, utgår Andersson från tonårsflickor i Göteborg. De viktigaste slutsatserna 

från deras respektive avhandlingar utgår från att konstruktionen av invandraren definieras av 

den dominerande gruppen i samhället som också är den normskapande.  

I den här uppsatsen visar jag hur de invandrade akademikerna hamnar i liknande 

situationer. Man kan till och med säga att de har fastnat i kategorin som har etiketten ”de 

andra” och den enda vägen ut till ”svenskheten” är att få ett arbete. Samtliga invandrade 

akademiker i den här uppsatsen lyfter också fram språket som en viktig faktor när det handlar 

om möjligheterna att närma sig ”svenskheten”. Bristande kunskaper i språket blir en markör 

för att man tillhör ”de andra”. Detta exemplifieras av Marta som väljer att vara tyst under 

föreläsningar och seminarier på Malmö högskola för att inte avslöja sin bakgrund.  

I tidigare kapitel använde jag mig av Goffmans begrepp stigma (1973) för att analysera 

samhället som de invandrade akademikerna lever i. Kan individen hantera den stigmatisering 

som tillskrivs honom, eller henne, är möjligheten större att komma in i det svenska 

arbetslivet. 
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8.2	  Det	  stängda	  nätverkssamhället	  
Att olikheten skapar en grund till diskrimineringsprocesser på den svenska arbetsmarknaden 

måste även kontextualiseras. Vikten av den egna referensramen kan påvisas genom Alis 

erfarenheter. Innan han kom till Sverige hade han knappt arbetat alls. Därmed finns hela hans 

professionella nätverk samlat i Sverige och han har också lyckats bäst av de medverkande 

invandrade akademikerna i den här uppsatsen.  

Enligt de los Reyes (2001) bestäms etnicitet utifrån villkoren på arbetsmarknaden. 

Etnicitet ska här ses i en intersektionell ansats då det skapar en hierarkisk ordning i samband 

med nätverket och det individualiserade samhället där det finns ökade chanser, eller risker, att 

misslyckas. 

Valenta (2009) hävdar att den invandrades möjligheter på arbetsmarknaden beror på hur 

den enskilda individen hanterar stigmatisering och nätverk. Häri kan man genom denna 

uppsats se hur alla dessa pusselbitar vävs samman i de invandrade akademikernas berättelser 

när de slår fast att arbetet är ett sätt att komma in i det svenska samhället. Paradoxalt, blir 

deras respektive etnicitet tillsammans med deras tidigare utbildning ett hinder på vägen. 

Samtidigt vet de hur de ska positionera sig från kategorin ”de andra”. Men vägen dit är svår 

och för att lyckas måste de klara av flera utmaningar som utgörs av institutioner i samhället 

som exempelvis SFI och Arbetsförmedlingen.  

 

8.3	  Mötena	  som	  inte	  blir	  av	  	  
Den här uppsatsen målar upp en bild där de invandrade akademikernas förväntningar inte 

överensstämmer med upplevelserna av den svenska arbetsmarknaden. I denna uppsats 

uttrycker Ahmad detta tydligt när han säger att han inte har tid att inte arbeta. Svårigheterna 

att hitta ett arbete har också påverkat hans familjesfär negativt eftersom han och hans fru inte 

upplever att de kan skaffa barn. Deras hopp har till och med en tidsbegräsning. Får han inget 

arbete inom fem månader måste han flytta från Sverige. 

I denna uppsats förekommer intervjuer med två rekryterare. Det går inte att undgå att 

belysa dem som i det här sammanhanget har en stor institutionell makt. Förutom rekryterare 

ingår också arbetsförmedlare, lärare på SFI och alla andra personer som den invandrade 

akademikern möter under den första tiden i Sverige. Deras påverkan på de här personerna kan 

liknas med den ”spill-over”-effekt som Neergaard (2006) nämner i sin rapport. Genom 

bristfällig kunskap, eller bristande engagemang, från dessa personer med institutionell makt, 

kan den invandrade personen fastna i en position som han eller hon inte har möjlighet att ta 
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sig ur. Detta kommer till uttryck i intervjuerna med Rahim och Marta som båda har fått 

dubbla budskap av arbetsförmedlare och lärare på SFI och sedan blivit tvungna att skaffa sig 

information på andra håll, för att kunna skapa sig en egen bild av vilka möjligheter de har i 

det nya landet.  

Det kanske kan vara som Jelena Zikic, Jaime Bonache och Jean-Luc Cerdin (2010) 

kommer fram till i sin forskning, att den invandrade akademikern kan uppnå sitt mål att 

komma in på arbetsmarknaden genom hårt arbete och stort engagemang.  Men detta 

överensstämmer inte med de upplevelser som de invandrade akademikerna delar med sig av i 

den här uppsatsen. Snarare är det så att alla, utom Ali, upplever att deras kamp för att få 

arbete är nästintill förgäves. Det svenska samhället tar inte tillvara deras ambitioner och 

kompetens. De upplever att deras kategorisering som ”de andra” överordnas deras tidigare 

yrkeserfarenheter och meriter från universitetet. Trots deras utbildningsbakgrund från 

universitet i andra länder hamnar de i samma kategori som sina outbildade landsmän.  

Dessutom visar den här uppsatsen på flera konkreta exempel hur de invandrade 

akademikerna och rekryterarna använder sig av olika kanaler. Avståndet förstärks eftersom de 

invandrade akademikernas nätverk mestadels består av tidigare landsmän, invandrare från 

deras svenskutbildning och andra invandrare från samma region som de själva. När 

rekryterarna i den här studien konstaterar att de inte heller annonserar ut en del arbeten stängs 

de invandrade akademikerna ute. Detta får till följd att en arbetsplats präglad av mångfald är 

en omöjlighet tills deras nätverk överensstämmer. 

Att Zikic, Bonache och Cerdins forskning inte stämmer in på fler än Ali i denna uppsats, 

kan bero på att deras forskning inte utgår från det svenska samhället och dess institutioner. 

För mig är detta bara ytterligare ett bevis på att forskning som denna uppsats ger prov på är 

legitim och behövd. Låt oss återkomma till detta i nedanstående avsnitt. 

	  

8.4	  Slutsats	  
Syftet med den här uppsatsen var att skapa en förståelse för under vilka omständigheter en 

invandrad person möter den svenska arbetsmarknaden. För att uppnå detta svarar uppsatsen 

på frågeställningarna: 

 

• Hur upplever de invandrade akademikerna att “de normala” och “de andra” 

konstrueras när de möter den svenska arbetsmarknaden? 

• Vilka metoder använder de invandrade intervjupersonerna sig av för att få ett arbete?  
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• På vilka sätt bidrar föreställningar om olikhet till att skapa och upprätthålla 

maktrelationer och social ojämlikhet i det svenska arbetslivet?  

• Hur motsvarar de invandrade akademikernas förväntningar på Sverige upplevelserna 

av arbetsmarknaden? 

 

Jag ser det som uppsatsen styrka att den pekar på ett strukturellt problem i det svenska 

samhället som leder till att både de invandrade akademikerna och samhället drabbas negativt.  

De invandrade akademikerna i den här uppsatsen riskerar att hamna i utanförskap och fastna i 

en kategori de inte vill tillhöra, samtidigt som det svenska samhället går miste om kompetens 

och motiverad arbetskraft. En annan styrka med uppsatsen är att den går in i sex personers 

livsvärldar med de fördelar som den kvalitativa metoden medför. Här visar jag hur bristen på 

arbete kan påverka andra delar av livet och uppsatsen tar upp ämnen som ofrivillig barnlöshet, 

skam och hur det känns att misslyckas. 

Uppsatsens svaghet är dess storlek, att den inte tar upp fler personers erfarenheter och 

saknar därmed bredd för ökad reliabilitet och validitet. Detta kompenseras dock med tidigare 

forskning och uppsatsens teoretiska ramverk. En annan nackdel att jag inte har haft möjlighet 

att följa de invandrade akademikerna under en längre tid. Det hade också varit av värde att 

intervjua andra personer som inte är lika motiverade att förändra sin livssituation. Denna 

uppsats utelämnar också aspekter som hur deras socioekonomiska klass från hemlandet 

påverkar deras situation i Sverige samt hur deras respektive nationalitet spelar in i 

sammanhanget. 

Nedan ger jag förslag på hur jag tycker att man kan vidareutveckla samt komplettera 

denna uppsats med vidare forskning. 

 

8.5	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Denna uppsats har fokuserat på de sex invandrade akademikernas erfarenheter och 

upplevelser av den svenska arbetsmarknaden. Under forskningen har jag mött flera nya 

infallsvinklar och ingångar till nya forskningsområden. 

En lämplig infallsvinkel på framtida forskning om invandrade akademiker vore att 

fördjupa studierna i språkets makt, det vill säga hur mycket språket påverkar dessa personers 

möjligheter att ta sig in på svenska arbetsplatser. Här hade det också varit adekvat att 

intervjua andra medarbetare om hur de förhåller sig till medarbetare som har bristande 

språkkunskaper i svenska, men samtidigt har mycket goda kunskaper i ett annat språk. 
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Precis som jag nämnde ovan, skulle det också vara av värde att under en längre tid göra 

en longitudinell studie av ett antal invandrade akademiker på vägen till deras första 

kvalificerade arbete i Sverige. 

En av uppsatsens slutsatser är att det i det svenska samhället finns stora chanser, eller 

risker, att misslyckas. Jag tycker att det är av stort intresse att också göra uppföljande studier 

där man tar reda på vad som händer med de som misslyckas. Kommer till exempel Ahmad att 

följa sin plan, det vill säga att ge upp arbetssökandet i Sverige efter fem månader? Och 

kommer Rahim att berätta om vart han arbetar för sin familj?  
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Bilagor	  
Bilaga	  1:	  Brev	  till	  invandrade	  akademiker	  

 

 

 

 

 

 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Karolina Bergmark och under hösten 2011 skriver jag masteruppsats i sociologi vid 
Lunds universitet.  Jag kontaktar dig eftersom jag är intresserad av hur du upplever mångfald och 
integration på den svenska arbetsmarknaden. 
  
Uppsatsen behandlar situationen på arbetsmarknaden för personer med en annan etnisk bakgrund 
än svensk i Skåne.   
 
Syftet är att få en inblick i hur invandrade personer upplever frågor som rör integration och 
mångfald på sin arbetsplats eller under sin tid som arbetssökande. Därför vill jag komma i kontakt 
med dig. 
 
Studien kommer att bygga på intervjuer med invandrade personer med och utan arbete i Skåne Jag 
planerar att genomföra 5 - 10 enskilda intervjuer. En intervju beräknas ta en timme.   
 
Alla medverkande kommer att anonymiseras i uppsatsen.  
 
Hör av dig till mig på mina kontaktuppgifter nedan. Tveka heller inte att kontakta mig ifall du har 
några frågor om studiens innehåll. 
 
Hälsningar, 
Karolina Bergmark 
 
 
Karolina Bergmark 
E-post: karolinabergmark@gmail.com 
Telefon: 070 378 63 50 
 
 
Ann-Mari Sellerberg 
E-poste: ann-mari.sellerberg@soc.lu.se 
Professor vid sociologiska institutionen i Lund 
Telefon 046 2228868 
 
Handledare för Karolina Bergmark 

 
 
Postadress Box 114, 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 5  Telefon dir 046-222 88 68, växel 046-222 00 
00  Telefax 046-222 41 00   
E-post ann-mari.sellerberg@soc.lu.se Internet http://www.sociologi.lu.se   
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Bilaga	  2:	  Brev	  till	  rekryterare	  
 

 

 

 

 

 
 

Hej, 
 
Mitt namn är Karolina Bergmark och under hösten 2011 skriver jag masteruppsats i sociologi vid 
Lunds universitet.  Jag kontaktar er eftersom jag är intresserad av hur ni som organisation arbetar 
med integration och mångfald. 
  
Uppsatsen behandlar situationen på arbetsmarknaden i Skåne för personer med en annan etnisk 
bakgrund än svensk.   
 
Därför vill jag komma i kontakt med den, eller de, som arbetar med rekryteringsfrågor hos er. 
Syftet är att få en inblick i hur ni arbetar med frågor som rör integration och mångfald. Om ni har 
policys eller styrdokument om mångfaldsfrågor är jag också intresserade av att höra om ert arbete 
bakom dessa.  
 
Studien kommer att bygga på intervjuer med medarbetare som arbetar med rekryteringsansvar 
samt med invandrade personer med och utan arbete i Skåne Jag planerar att genomföra 5 - 10 
enskilda intervjuer. En intervju beräknas ta en timme.   
 
Alla medverkande kommer att anonymiseras i uppsatsen.  
 
Hör av er till mig på mina kontaktuppgifter nedan. Tveka heller inte att kontakta mig ifall ni har 
några frågor om studiens innehåll. 
 
Hälsningar, 
Karolina Bergmark 
 
 
Karolina Bergmark 
E-post: karolinabergmark@gmail.com 
Telefon: 070 378 63 50 
 
 
Ann-Mari Sellerberg 
E-post: ann-mari.sellerberg@soc.lu.se 
Professor vid sociologiska institutionen i Lund 
Telefon: 046 2228868 
 
Handledare för Karolina Bergmark 

	  
 
Postadress Box 114, 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 5  Telefon dir 046-222 88 68, växel 046-222 00 
00  Telefax 046-222 41 00   
E-post ann-mari.sellerberg@soc.lu.se Internet http://www.sociologi.lu.se  
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Bilaga	  3:	  Intervjuguide	  -‐	  invandrade	  akademiker	  
 

  

Bakgrund: 
Vart kommer du ifrån?  
Hur gammal är du?  
Hur länge har du varit i Sverige?  
Är du gift/sambo/singel? 
Barn?  
Har du familj i Sverige?  
Varför bestämde du dig för bo i Sverige?  
Vad har du för utbildning och vart har du utbildat dig?   
 
Inträdet: 
Vad var ditt första steg i Sverige till ett arbete? Vad hände sen?  
Hur upplever du din väg till ett arbete i Sverige?  
Berätta om din nuvarande sysselsättning. Hur hamnade du där du är idag? Vad är ditt nästa 
steg i vägen till ett arbete/ eller i karriären?  
Har du fått stöd att hitta arbete? På vilket sätt?  
Upplever du att det är lätt eller svårt att få ett arbete? Varför? 
 
Utanförskap: 
Vad skiljer dig från en svensk på arbetsmarknaden? 
Känner du att har samma möjligheter till arbete som en etnisk svensk? 
Om inte, vad tror du det är som påverkar att du inte har samma möjligheter? 
Har du funderat på att ta ett svartjobb? 
Ser du dig som en del av det svenska arbetslivet? Varför, varför inte? 
Känner du dig accepterad? 
 
Arbetsplatskultur, likheter och skillnader: 
Känner du dig hemma i det svenska arbetslivet? 
Vad finns det för likheter och skillnader mellan det svenska arbetslivet med det arbetsliv du 
kommer ifrån? 
Hur upplever du det svenska arbetslivet, arbetskulturen? Chefer, kollegor? 
 
Motivation: 
Vad motiverar dig i ditt arbete, i ditt sökande efter arbete?  
Hur letar du arbete? 
Hur påverkar din arbetssituation i Sverige dig? Och din familj? 
Har du funderat på att göra något annat? 
Vågar du tacka nej till en arbetsmöjlighet? 
Hur ser ditt liv ut vid sidan av karriären? 
 
Integration och strategier: 
Har du byggt upp ett nätverk i Sverige? 
Hur tror du att andra människor uppfattar dig? 
Hur påverkas ditt sociala liv av din arbetssituation? 
Känner du dig som en del av det svenska samhället? 
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Så påverkar arbetslöshet integrationen i Sverige: 
Vad är anledning till att du inte har fått ett arbete tror du? 
Hur påverkar det dig att inte ha ett arbete? 
 
Framtiden på arbetsmarknaden: 
Vad gör du om 10 år? 
Tror du din situation kommer att förändras? I så fall hur och varför? 
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Bilaga	  4:	  Intervjuguide	  -‐	  rekryterare	  
 

 
Bakgrund: 
Vart kommer du ifrån?  
Hur gammal är du?  
Är du gift/sambo/singel? 
Barn?  
Har du familj i Sverige?  
Vad har du för utbildning och vart har du utbildat dig?   
Vad arbetar du med? 
 
Policies 
Har ni policies eller styrdokument om mångfaldsfrågor? 
Vad innebär de? 
Hur använder ni dem i praktiken? 
 
Att söka efter medarbetare: 
Ni har en ledig tjänst, vad gör du? 
Vad händer sen? 
Traditionella kanaler? Kontakter? Nätverk? Sociala medier? 
Upplever du att du/ni får en jämn spridning bland era anställda? 
Varför, varför inte? 
Får du stöd i jakten på nya medarbetare? 
 
Utanförskap: 
Vad skiljer en etnisk svensk person och en invandrad person på arbetsmarknaden? 
Känner du att invandrade personer har samma möjlighet till arbete hos er som etniskt 
svenskar? 
Om inte, vad tror du det är för faktorer som påverkar att grupperna inte har samma 
möjligheter? 
Vilka åtgärder tar du och din arbetsgivare för att minska klyftan? 
Tror du att det är det är svårare för vissa invandrade personer att få jobb än för andra, 
exempelvis på grund av ursprungsland?  
Hur ser du på din egen arbetsplats, är det lätt att komma in som ny? 
 
Arbetsplatskultur: 
Vad behöver man kunna för att passa in på er arbetsplats? 
Finns det speciella sociala regler? 
Hur kan man lära ut dem? 
Hur introducerar ni en ny medarbetare till er arbetsplatsen? 
 
Motivation: 
Vad motiverar dig i ditt arbete?  
Om du skulle vara intresserad av nytt arbeta, hur skulle du gå tillväga? 
  
Integration och strategier: 
Hur ser du på integration och mångfald på din arbetsplats? 
Fördelar och nackdelar? 
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Vad tycker du det är som funkar respektive inte funkar i er rekryteringsprocess? 
 
Framtiden på arbetsmarknaden: 
Hur tror du arbetsmarknaden ser ut om 10 år? 
Vad gör du om 10 år? 
 

 
 


