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Titel  

Invandrarungdomar utan sysselsättning - en studie av arbetslösa invandrarungdomars attityd gentemot sig själva 
och den svenska arbetsmarknaden. 
 
Title 
Immigrant youths without employment - a study of unemployed immigrant youth attitude towards themselves 
and the Swedish labour market. 
 

Abstract 
The purpose of this study was to increase knowledge about what the lives of the unemployed youth of immigrant 

background looks like, and what the views of the unemployed young people are about work and employment. The 

study is a qualitative study where the empirical material is based on interviews with seven unemployed immigrant 

youth between the ages of 19 and 25 years. A study where the central questions was to explore how the informants' 

living conditions and identity are affected by being unemployed. The other issues aimed at how informants 

background affected their ability to enter the labour market, and the job expectations the informants had about the 

future and the Swedish labour market. Empirin have been analyzed with regard to methodology tool based theory, as 

well as theoretical starting points, such as social capital, formal and informal channels, ethnicity and stigma theory.  

 

The result is shown in five different disciplines on the basis of informants experiences of the situation they are in. 

These topics are The unemployment and welfare, The social network's importance, The foreign name the obstacles, The road to the 

labour market and finally, The social environment. The results show that informants welfare was affected in a destructive 

way when informants experienced a lack of employment. Informants perceived that the social network's importance 

was very prominent in the labour market, which proved, however, that informants social networks were very limited 

and without a resource for them. The result also shows that the majority of informants had been discriminated 

against by employers. A crucial factor for this form of discrimination were informants background and the foreign 

name. Road to the labour market was perceived stressful when the economic situation in the country was unstable 

and in decline. The results suggest that the informants had to lower their job expectations when they could not 

change the situation. Moreover, it appeared to indicate that ambient performances that immigrant segregated areas 

are perceived as socially vulnerable, both as a social problem for society. Informants self-image was negatively 

affected by the social environment perceptions of immigrants segregated neighbourhoods, which were seen by 

informants as a contributing factor that made their job opportunities more difficult. 
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Det har varit ett framgångsrikt år, där jag har tagit lärdom av mångt och mycket. Först och främst 

vill jag rikta ett tack till informanterna som har medverkat i studien. Utan Er samverkan hade 
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 1 

Inledning  

Den nuvarande försvagade samhällskonjunkturen har medfört att arbetslösheten stigit avsevärt, 

vilket påverkat ungdomars möjligheter att inträda på arbetsmarknaden i stor omfattning. 

Konsekvenserna bidrar till att fler känner utanförskap och ett lågt välbefinnande. Lena Liljebäck 

som är biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen påpekar att krisen är ett faktum, då 

hon uttrycker sig på följande sätt: 

Det är ett allvarligt läge på arbetsmarknaden, arbetslösheten ökar och efterfrågan på arbetskraft 
minskar. För fjärde månaden i rad är det historiskt sett ovanligt många varsel om uppsägning 
och bara under januari ökade antalet arbetslösa med 22 000 personer.1 

Som vi kan se är det ett ökat inflöde i arbetslösheten vilket påverkar många grupper både på och 

utanför arbetsmarknaden. Den grupp som är mest sårbar när konjunkturen viker är ungdomar i 

åldrarna 18 till 24 år. Enligt Arbetsförmedlingen och Ungdomsstyrelsen var siffran uppe i 22 

procent under december månad, inom arbetslösheten bland ungdomar. Hur ser 

arbetslöshetssiffrorna och arbetsmarknadsläget ut för ungdomar med invandrarbakgrund när 

arbetslösheten stiger oroväckande? Alireza Behtoui skriver i sin bok Invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden att invandrarnas arbetslöshet i Sverige är dubbelt så hög som svenskarnas 

arbetslöshet, vilket i sin tur innebär att invandrarnas ekonomiska och sociala problem ökar på 

grund av arbetslösheten.2 Livsvillkoren för de unga arbetslösa försämras i och med att 

möjligheten till egenförsörjning försvåras. Dagens arbetsmarknadsläge drabbar inte bara 

ungdomar utan arbete, utan även akademiker som får det svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden.3 I den här studien låter jag sju arbetslösa ungdomar med invandrarbakgrund 

komma till tals om hur deras upplevelser av arbetslösheten påverkar deras livsvillkor, 

välbefinnande och identitet. Utifrån informanternas berättelser får vi även ta del av deras 

uppfattningar om framtiden samt dess attityd till arbetsmarknaden.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.arbetsformedlingen.se/Go.aspx?a=83017 2009-03-03 kl 14:28 

2 Alireza Behtoui, Invandrare på den svenska arbetsmarknaden (Stockholm, 1999) s. 5 
3
 Tapio Salonen, Ungas ekonomi och etablering – en studie om förändrade villkor från 1970-talet till 2000-talets inledning 

(Stockholm, 2003) s. 24-25 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/Go.aspx?a=83017
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Bakgrund 

Arbetslöshet   

Arbetslöshetsproblematiken under tidigt 90- tal kan beskrivas som en väldigt svår period för den 

svenska befolkningen.4 Konjunkturnedgången bidrog till att allt fler individer hamnade utanför 

arbetsmarknaden, vilket ledde till att många samhällsinstitutioner såsom exempelvis 

socialförsäkringssystemet drabbades kraftigt av krisen. Den politik som hade full sysselsättning 

som övergripande mål uppgavs. För första gången under efterkrigstiden innebar detta att 

kontantunderstöden översteg kostnaderna för den aktiva arbetsmarknadspolitiken.5 

Arbetslöshetskrisen innebar också en påfrestning på de aktiva åtgärderna vilket bidrog till att 

arbetsmarknadspolitiken förlorade sin anknytning för en ökad sysselsättning.   

 

Nya grupper och samhällen drabbades sålunda av 1990-talets arbetslöshetskris. Den grupp som 

påverkades mest av den höga arbetslösheten var lågutbildade personer, samt ungdomar och 

personer med invandrarbakgrund. Siffrorna var ganska höga över de bidragstagande ungdomar 

som hade drabbats svårt av den ekonomiska nedgången. En kraftig ökning av bidragstagandet 

bidrog till budgetproblem för staten då utgifter ökade och skatteinkomster minskade.6 Flera 

arbetsmarknadspolitiska insatser såsom praktik, utbildningar och andra verksamheter startades 

som ett försök för att sysselsätta dem som hade drabbats av arbetslöshetskrisen, och på så sätt 

minska antalet i den öppna arbetslösheten. En av dessa insatser är den etablerade arbetslinjen 

som det tidigare regeringspartiet infört, vilken gett upphov och möjligheter till att skapa 

sysselsättning för de arbetslösa och därigenom skapa en bättre chans att återigen komma in på 

arbetsmarknaden när ekonomin förbättras.7 

 

Siffrorna på de långtidsarbetslösa blev ganska omfattande. Inom loppet av fyra år, det vill säga 

mellan år 1993 och 1997 var den öppna arbetslösheten runt 8 procent, vilket minskade runt 

millenniumskiftet. Hela samhällets befolkning drabbades av den ekonomiska 

konjunkturnedgången, dock kan svaga grupper som flyktinginvandrare ses som de stora 

förlorarna under 1990-talets arbetsmarknad då de drabbades värst.8 Denna grupp av invandrare 

som upplevde svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden under lågkonjunkturen var unga 

                                                 
4
 Gunnar Wetterberg, Arbetet-Välfärdens grundval (Kristianstad, 2004) s. 54  

5 Ulla Rantakeisu, Arbetslöshetens olika ansikten (Karlstad, 2002) s. 21 

6 Ulla Rantakeisu, Arbetslöshetens olika ansikten (Karlstad, 2002) s. 28 

7 Jan Carle, Ungdomsarbetslöshet Välfärd och Livsstil (Göteborg, 1992) s. 3 

8 Ulla Rantakeisu, Arbetslöshetens olika ansikten (Karlstad, 2002) s. 29 
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invandrare. Paulina de los Reyes påpekar att invandrare blir speciellt drabbade av strukturella 

förändringar i ekonomin och detta brukar förklaras med hänvisningar till kulturella drag som gör 

dem till mindre kompetent arbetskraft.9 Dessa kulturella drag kan vara social kompetens samt 

kulturellt avstånd. Enligt Rantakeisu var nästan 40 procent av befolkningen i åldrarna 18-60 år 

någon gång arbetslösa under 1990-talet. Fram till millenniumskiftet var det cirka 1,8 miljoner 

människor som var utanför arbetsmarknaden.10 Arbetslöshetens konsekvenser för individen blev 

ganska genomgripande då allt fler långtidsarbetslösa under långa perioder hamnade utanför 

arbetsmarknaden, vilket ledde till att många upplevde hinder att komma in på nytt. 

Problemformulering   

Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om hur livsvillkoren för arbetslösa ungdomar 

med invandrarbakgrund ser ut, samt om vilka åsikter de arbetslösa ungdomarna har om arbete 

och arbetsmarknaden. Följande frågeställningar skall fullgöra grunden för syftet. 

Frågeställningar   

 Hur påverkas informanternas livsvillkor av att vara arbetslösa?  

 Hur påverkas informanternas identitet av att vara arbetslös?  

 Försvårar deras bakgrund möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden? 

 Vilka uppfattningar har informanterna om framtiden, Arbetsförmedlingen och andra 

arbetssökandeverksamheter, samt om arbetslöshet och etnisk bakgrund? 

 

Dessa är några av de frågeställningar jag har funderat kring. 

Avgränsningar  

Studien begränsar sig till att uppmärksamma arbetslösa ungdomar med invandrarbakgrunder. 

Eftersom informanterna var ganska medvetna om sin situation som arbetslösa, såväl som om 

samhällets rådande konjunkturproblem, medförde det att jag kunde erhålla användbar 

information till mina frågeställningar.   

 

För att avgränsa studien ytterligare genomfördes intervjuerna med informanterna i orterna 

Linköping, Norrköping, Finspång och Motala. 

 

                                                 
9 Paulina de los Reyes, I skärningspunkten mellan genus och etnicitet (Stockholm, 1998) s. 14 

10 Jenny Björkman, Den svenska välfärdesmodellen- Utveckling eller avveckling? (Stockholm, 2003) s. 16 
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Disposition  

Efter inledning och klargörande av syfte och frågeställningar, kommer ett metodavsnitt där jag 

presenterar bearbetning av grundad teori samt hur jag har gått till väga med intervjuer och 

transkribering. Därefter följer etiska reflektioner samt en diskussion om begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Sedan lyfter jag fram tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Efter det kommer presentation av informanter.  Därefter kommer analysdelen 

med insamlad empiri och en avslutande diskussion. 

Metodologiska utgångspunkter 

Då studiens syfte är att undersöka informanternas upplevelser och deras situation som arbetslösa 

så finner jag kvalitativa intervjuer som ett relevant tillvägagångssätt. Fördelen med en kvalitativ 

undersökning är att det ges utrymme för egna reflektioner och mer djupgående svar. Med en 

kvalitativ undersökning menar Alan Bryman att tonvikten oftast ligger på intervjuer då de ger 

förståelse om informanternas egna erfarenheter och tankar.11  Steinar Kvale anser att syftet med 

en kvalitativ intervju är att få kvalitativa beskrivningar av intervjuarens livsvärld och omgivning. 

Den empiriska delen kommer att bestå av kvalitativa material, insamlade utifrån intervjuer, vilket 

jag finner ytterst lämpligt för denna typ av undersökning. Jag har även använt mig av litteratur 

och artiklar.  

Grundad teori som analys verktyg 

Grundad teori presenterades år 1967 av Barney Glaser och Anselm Strauss, sedan dess har 

metoden utvecklats och förklarats i olika riktningar.12 Utgångspunkten i grundad teori är att 

forskaren förutsättningslöst går ut på fältet för att samla in empiriskt material via kvalitativa 

metoder. I mitt fall är det empiriska materialet grundat på informanternas egna uppfattningar och 

perspektiv som grundar utgångspunkt för analysen.  

 

Enligt Glaser & Strauss består metoden av tre faser, nämligen öppen, selektiv och teoretisk fas. I 

den öppna fasen sker kodningen löpande i syfte att skapa så många lämpliga begreppskategorier 

som möjligt. Fasen avslutas då en empirisk mättnad uppnås i antalet kategorier. Den selektiva 

fasen avser till att välja ut en kärnkategori och sedan analysera sambanden mellan de olika 

kategorierna till vad som verkar vara mest centralt rörande det som studeras. Under denna fas 

samlas data in i syfte att beskriva varje ingående kategori. Datainsamlingen styrs av så kallat 

                                                 
11 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001) s. 249 

12 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) s. 30 
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teoretiskt urval, viket i princip innebär att man via deduktiva metoder kommer fram till vilken 

data som behöver samlas in och från vem. Fasen avslutas då en teoretisk mättnad i detta 

avseende uppnåtts. Den sista fasen är den teoretiska fasen. Målet kan antingen vara att komma 

fram till en faktisk teori, det vill säga, en teori med ett snävare användningsområde, eller en så 

kallad formell teori, det vill säga, en teori som är något bredare.13 

 

Jag har funnit att denna metod är speciellt lämpad för tolkning och analys av kvalitativa intervjuer 

vilket ger mig möjlighet att få svar på mitt syfte och frågeställningar. Grundad teori är en induktiv 

metod vilket innebär att syftet med grundad teori är att skapa nya teorier utifrån sitt material, 

detta genom att man analyserar och kodar materialet för att utveckla idéer. Att koda innebär att 

som forskare ställa frågor till sitt material.14 Dessa frågor kan vara: Vad är det som beskrivs? Vad 

är det som sägs? När man kodar sitt material finner man olika teman eller kategorier som kan 

ligga till grund för studien. Teorin växer fram successivt vid analys av faktisk data och inte i 

tidigare teoribildning. Fördelen med den här tekniken är att insamlandet och analyserandet av 

information kan göras parallellt. Det induktiva inslaget ger mig möjlighet att få insikt om 

ungdomarnas uppfattning om att vara arbetslösa, då informanterna fritt fick tala om sina 

upplevelser av arbetslösheten. 

Kvalitativ Intervju 

Som jag anmärkte tidigare är denna studie en kvalitativ forskning, vilket innebär att kvalitativa 

intervjuer ligger som grund i studien.  Inom kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den 

intervjuades ståndpunkter. Den kvalitativa intervjun är passande för att ge förståelse om 

informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. Eva Fägerborg menar att i en kvalitativ 

intervju kan verkligheten beskrivas och gestaltas genom att människor berättar om sina tankar 

och upplevelser.15 Kvale uttrycker det på följande sätt: 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens 
synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger 
sig in på vetenskapliga förklaringar.16 

Det vill säga hur individen upplever sin livsvärld beroende på sina olika erfarenheter och hur 

han/hon förhåller sig till den. Detta perspektiv är väldigt passande för studiens syfte då jag vill få 

svar på mina frågeställningar i anknytning till problemområdet. Fägerborg påpekar även att det är 

                                                 
13 Monica Dalen, Intervju som metod (Malmö, 2008) s. 75 

14 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) s. 37 

15 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 55 
16

 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s. 15 
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relevant att klargöra för informanten om syftet med studien samt hur materialet kommer att 

användas. Jag meddelade informanterna om studiens syfte, samt delade ut ett intervjukontrakt 

med vetenskapsrådets etiska förhållningsregler för att informanterna skulle känna en trygghet. 

 

Eftersom mina intervjufrågor är få ställde jag följdfrågor till informanterna för att 

intervjumomenten skulle bli mer innehållsrika. Kvale påpekar att man ska vara ganska öppen och 

ifrågasättande för följdfrågor när man genomför en intervju.17 Intervjuerna med informanterna 

varierade mellan 20-25 minuter. Alla intervjumoment spelades in på band med godkännande från 

informanterna. Därefter transkriberade jag intervjumaterialet, vilket innebär att man utformar 

talat språk till skriftlig form. Intervjumaterialet har jag sedan analyserat separat från varje 

informant med analysmetoden grundad teori, vilket har bidragit till att jag har funnit intressant 

data och kategorier till min analys som redovisas i slutet av studien.  

Urval 

I relation till studiens syfte och frågeställningar har urvalet fokuserats på arbetslösa ungdomar 

med invandrarbakgrunder. Informanterna har jag valt ut via ett subjektivt urval viket innebär att 

jag har kommit i kontakt med dem via kontakter. Informanterna som medverkar i studien är 

mellan åldrarna 19 och 25 år. Det är viktigt att informanterna har kunskap om problemområdet 

som ska behandlas. Valet av informanterna har därför gjorts beroende på hur länge de har varit 

arbetslösa samt att de har varit inskrivna i någon arbetssökandeverksamhet. Det insamlade 

datamaterialet kommer att bestå av sju intervjuer med arbetslösa ungdomar med 

invandrarbakgrunder. För att det inte ska gå att koppla de olika informanterna i studien har stor 

vikt lagts på konfidentialitetskravet och därför kommer alla informanter att benämnas med 

fingerade namn.  

Etiska överväganden  

I denna undersökning har jag informerat intervjupersonerna om undersökningens rätta syfte. För 

att höja studiens kvalité har jag följt de krav på forskningsetik som Vetenskapsrådet ställer upp i 

sina forskningsprinciper.  Vetenskapsrådets individskyddskrav består av fyra forskningsetiska 

principer 
18

 Jag anser att dessa regler är väldigt grundläggande.  

 

                                                 
17

 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s. 124   
18 http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html 2009-02-02 

kl 12:43 

http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html
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Informanterna kommer att framträda anonymt i denna studie. Enligt Individskyddskravet, som 

säger att individer skall skyddas mot otillbörlig insyn och att de inte får utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.  

 

Enligt Konfidentialitetskravet ska personens identitet och personuppgifter förvaras på ett sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.19 Därför har jag valt att ge informanterna fingerade namn i 

studien. 

 

Jag kommer att meddela informanterna att deras medverkan kommer att användas till 

forskningssyfte och att de kan ta del av det färdigställda materialet. Nyttjandekravet understryker att 

materialet som handlar om enskilda personer bara skall användas till forskningsändamål.20   

 

Enligt Informationskravet ska forskaren meddela informanten om deras medverkan och att 

deltagandet är frivilligt.21 Utöver vetenskapsrådets etiska regler kommer jag som forskare att 

försöka eftersträva de etiska principerna som Bryman hänvisar till. Det vill säga hur man som 

forskare ska visa extra hänsyn vid skyddandet av informanter. Dessa etiska principer är: 

 

 Om det förekommer någon skada för deltagarens del. 

 Om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarens sida. 

 Om man inkräktar på privatlivet. 

 Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande 

av viktig information.22 

 
Jag kommer till största möjliga del att ta hänsyn till dessa etiska krav för att informanterna inte 

ska komma till skada.  

Källkritik  

Källkritik är en metod vars uppgift är att bedöma källor och värdera deras trovärdighet. Vilket 

innebär att vi försöker göra en bedömning av hur korrekt datakällans information är, med andra 

ord att den är giltig.23 En viktig punkt som framkommer när det gäller källhänvisning är att man 

                                                 
19 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 51 

20 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 51 

21 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 52 

22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004) s. 443   

23 Pernilla Hultén, Jens Hultman, Lars Torsten Eriksson, Kritiskt Tänkande (Malmö, 2007) s. 83 
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som forskare är konsekvent och överskådlig i sin användning av källor, samt att samtliga källor 

som förekommer i studien skall hänvisas i källförteckningen.  

 

Studien behandlar olika källor som jag har funnit relevant till att belysa det valda ämnet. 

Källmaterialet har till största del bestått av akademiska artiklar, såsom doktorsavhandlingar, vilket 

jag anser medför en hög grad av trovärdighet.  

Litteratursökning  

Efter uppstarten av empirisamlingen började jag att fokusera på den litteratur som kunde belysa 

det valda ämnet. En hel del litteratur som jag använt mig av i studien är från min tidigare 

undersökning då jag behandlade ämnet arbetslöshet. Annan lämplig litteratur anvisades från min 

handledare, samt från studenterna i min handledningsgrupp. Ytterligare relevant material fann jag 

genom databassökningar med nyckelord, arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet, invandring och arbetslöshet 

samt arbetsmarknad och arbetsliv. En del av den valda litteraturen är även akademiska artiklar och 

avhandlingar som berör ämnet jag fördjupar mig i. Jag valde att begränsa mig till det 

forskningsfält jag studerar, därav användes den litteratur som behandlar det valda ämnet.  

Validitet  

Något som är centralt för den empiriska forskningen är frågan om validitet. Traditionellt menar 

man med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att 

mäta.24 Vilket betyder att jag som forskare ska hålla mitt syfte och studera det jag är avsedd att 

studera, nämligen arbetslösa ungdomar med invandrarbakgrund. Heléne Thomsson skriver i 

boken Reflexiva intervjuer om kunskapen är valid är den giltig, välgrundad och hållbar. En 

undersökning är valid om den verkligen mäter det den avser mäta.25 

 

Bryman menar att validitet rör frågan ifall en eller flera tecken som utformas i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter just det begreppet.26 Validiteten kan också delas in i tre olika kategorier, 

intern, extern och bergeppsvaliditet. Intern validitet handlar om själva projektet och den direkta 

koppling som finns mellan teori och empiri. Extern validitet handlar om resultatet är 

generaliserbart. Begreppsvaliditet handlar oftast om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen 

speglar det som begreppet anses beteckna. Med denna studie strävar jag efter en hög validitet 

                                                 
24

 Jan Trost, Enkätboken (Lund, 2007) s. 65 
25 Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer (Lund, 2002) s. 31 

26 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004) s. 88 
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som möjligt, vilket jag anser att jag har uppnått då jag kan tolka och granska informanternas 

uppfattning av den rådande situationen.  

Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet som det kallas rör frågan om huruvida resultatet från en granskning 

blir detsamma om granskningen genomförs på nytt.27  Om ingenting förändras i en befolkning 

skall två undersökningar med samma syfte och med samma metod ge samma resultat, så brukar 

man beskriva reliabilitet.28 Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utgörs och hur noggrann 

man är vid behandlingen av informationen. Tillförlitligheten ökar när informanten får uttrycka 

sina känslor, erfarenheter och uppfattningar menar Bryman.  

 

Kvale påpekar att reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens struktur.29 Vidare anser Kvale att 

en bra reliabilitet kan kopplas samman med hur pass bra intervjuaren är förberedd. Då jag använt 

mig av intervjuer som metod i mina tidigare studier anser jag att jag var väl förbered då jag 

genomförde intervjuerna med informanterna. Ytterligare faktorer på god reliabilitet i studien är 

att informanterna fritt fick komma till tals om deras situation som arbetslösa. 

Generaliserbarhet  

Det tredje kriteriet i bedömandet av ett forsningsprojekt efter validitet och reliabilitet är 

generaliserbarhet. Generaliserbarhet har som jag tidigare framhävt att göra med extern validitet, 

vilket innebär möjligheter att föra över resultat från exempelvis en studerad grupp till en annan.30 

 

Enligt Kvale innebär generaliserbarhet att resultatet från undersökningen kan förflyttas till andra 

liknande situationer.31 Det finns tre former av generaliserbarhet menar Kvale. Den som jag tar 

ställning till i min studie är Den naturalistiska generaliseringen som vilar på personlig erfarenhet och 

kunskap. Då jag har gjort tidigare forskning inom ämnet ”arbetslöshet” anser jag att mina 

erfarenheter och kunskaper bidrar till studiens generaliserbarhet.  

 

                                                 
27 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004) s. 43 

28 Conny Svenning, Metodboken (Eslöv, 2003) s. 67 
29

 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s. 213 
30

 Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer (Lund, 2002) s. 33 
31

 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s. 209 
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Tidigare forskning  

I det här kapitlet kommer tidigare forskning att presenteras. Den tidigare forskningen som jag 

utgår ifrån studien är Alireza Behtouis avhandling Unequal Opportunities, Ingrid Danildas rapport 

Ungdomar i arbetslivet samt en studie som heter Ungdomsarbetslöshet – Vardagsliv och samhälle som är 

skriven av Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin och Curt Hagquist. 

Unequal Opportunities 

Alireza Behtouis avhandling analyserar situationen för ungdomar med utländsk bakgrund på den 

svenska arbetsmarknaden. Studien visar vilken stor roll socialt kapital och socialt nätverk har för 

arbetsmarknadsetableringen. Behtoui visar att ungdomar med utländska bakgrunder har en 

svårare situation att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av det svaga sociala kapitalet.32 

 

Behtouis avhandling består av tre empiriska undersökningar som tar reda på effekten av socialt 

kapital för individernas arbetsmarknadsutfall. Den första delen handlar om vilka personliga 

egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar 

förfogandet till socialt kapital. Här betraktas den utdelning som socialt kapital skapar på 

arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. Den andra delen analyserar 

vilken betydelse en stigmatiserad social identitet hos vissa invandrade har för tillgången till socialt 

kapital, och i vilken grad socialt kapital påverkar deras arbetsmarknadsutfall. Resultatet av de 

empiriska undersökningarna tyder på att invandrare och deras barn har mindre tillgång till socialt 

kapital och därför sämre arbetsmarknadsutfall. 

Ungdomar i arbetslivet  

Ingrid Danildas rapport Ungdomar i arbetslivet handlar om hur ungdomsarbetslösheten har ökat på 

senare år. En bidragande faktor till att allt fler ungdomar etablerar sig allt senare på 

arbetsmarknaden är att många väljer att studera vidare efter gymnasiet anser Danilda. En annan 

faktor som påverkar etableringsprocessen är konjunkturer samt arbetsgivarnas intresse för att 

anställa unga utan arbetserfarenheter.  

 

Rapporten är delad i fem avsnitt:33 I den första delen: Kanske behövs det en förening för 

”anonyma arbetslösa”? Berättar ungdomarna om deras upplevelser av arbetslösheten och hur 

dem påverkas både ekonomiskt och psykiskt. I den andra delen: Att välja utbildning och arbete 

– en del av framtiden handlar om hur ungdomar väljer att studera vidare. I den tredje delen: 

                                                 
32 Alireza Behtoui,  Unequal opportunities (Linköping, 2006) s. 30 

33 Ingrid Danilda, Ungdomar i arbetslivet (Stockholm, 2006) s. 5 
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Vägen in i arbetslivet är som ett strategispel handlar om det sociala nätverkets betydelse för 

ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Den fjärde delen: Påverkar föreställningar om 

”grannskapet” möjligheterna på arbetsmarknaden handlar om hur miljö och social 

segregering påverkar karriären på arbetsmarknaden. Den femte och sista delen: Det fixar nog 

typ min mamma handlar om den svenska arbetsmarknaden och vilka motgångar man kan stöta 

på. 

Ungdomsarbetslöshet  

I denna studie ger författarna Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin och Curt Hagquist en översikt om 

ungdomsarbetslöshetens innerbörd och konsekvenser utifrån en internationell och svensk 

arbetslöshetsforskning. Författarna påpekar att det finns flera skäl till att uppmärksamma och 

problematisera ungdomsarbetslösheten. Allt fler ungdomar är idag arbetslösa under längre 

perioder och deras möjlighet minskar att ta sin in på arbetsmarknaden.34  

 

Många ungdomar som drabbas av arbetslösheten befinner sig i en övergångsperiod mellan 

barndom och vuxenliv menar Rantakeisu. Konsekvenserna bidrar till att allt fler ungdomar som 

är arbetslösa känner nedstämdhet och utanförskap, vilket påverkar deras identitet på ett negativt 

sätt. Vid långvarig arbetslöshet känner man också att man blir ensam och isolerad, samt att man 

slutar planera inför framtiden. Arbetslösheten är inte ett bekymmer bara för individen utan för 

hela samhället i sig. 

 

 

                                                 
34 Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin, Curt Hagqvist, Ungdomsarbetslöshet – Vardagsliv och samhälle (Lund, 1996) s. 11 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I detta kapitel kommer jag närmare gå in på de teoretiska perspektiv som jag använder mig av i 

studien. Följande teorier kommer att definieras samt klargöras, Socialt kapital av Pierre Bourdieu, 

Robert D. Putnam och Alireza Behtoui, Formella och informella rekryteringskanaler av Ylva Brune, 

Ingrid Danilda samt Alireza Behtoui, Etnicitet av Thomas Hylland Eriksen, Erik Olsson och 

Etienne Balibar, samt Stigma av Erving Goffman. 

Socialt kapital 

I början av 1900-talet förekom för första gången begreppet socialt kapital, vilket 

sammankopplades med skolframgång. Den franske sociologen Pierre Bourdieu definierar 

begreppet som en klasstruktur där de olika klasserna i samhället använder det sociala kapitalet i 

sin strävan efter ekonomisk vinning.35 Socialt kapital är tillgångar som individer får genom sociala 

kontakter eller relationer. Sociala nätverk som till exempel familjerelationer, arbetskamrater, 

klasskamrater eller andra relationer kan definieras som socialt kapital. Enligt Bourdieu så knyter 

det sociala kapitalet individen samman och skapar normen för vad som är ett accepterad 

beteende.  

 

Robert Putnam definierar begreppet social kapital som ett band mellan individer och dess sociala 

nätverk.36 Socialt kapital finns endast mellan de band som uppstår bland individer i en grupp. 

Bourdieu betraktar att socialt kapital inte är en naturlig process utan kan snarare ses ur ett 

investeringsstrategiskt synsätt.37 Till skillnad från ekonomiskt eller kulturellt kapital så kan inte 

socialt kapital lagras i materiella resurser menar Alireza Behtoui. Det sociala kapital en person 

eller en grupp tillägnar sig, gör att möjligheterna för att delta i nya nätverk, där andra har liknande 

socialt kapital ökar. Socialt kapital och socialt nätverk är ganska betydelsefullt för 

arbetsmarknaden i dagens samhälle, eftersom de flesta arbetsplatserna förmedlas informellt. 

Därför har socialt kapital stor betydelse för rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden.  

 

Vidare anser Bourdieu att en invandrare som kommer till ett nytt samhälle, där han eller hon har 

andra erfarenheter eller kapital än majoriteten som bor där, måste omvandla sig för att bli en 

accepterad medlem i det nya samhället. Därför spelar utbildning en stor roll för individens 

                                                 
35 Markku T. Hyyppä, Livskraft ur gemenskap - om socialt kapital och folkhälsa (Lund, 2007) s. 37-38 
36 Robert D. Putnam, Den ensamme bowlaren – den amerikanske medborgarandans upplösning och förnyelse (Stockholm, 2000) 

s. 18 
37 Pierre Bourdieu, The Forms of Capital (Stockholm, 1986) s. 250 
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möjligheter att komma in i samhället och därmed bli accepterad. Personer med stort socialt 

kapital har större chans till fast jobb eller högre lön.38  Behtoui påpekar att grupper som 

invandrare har det svårare att få jobb, därför är utbildning och arbetserfarenheter enormt viktiga 

för att komma in på arbetsmarknaden.39 Socialt kapital, formella samt informella nätverk får sin 

betydelse i studien då dessa begrepp har stor vikt för individens tillvägagångssätt vid en 

anknytning på arbetsmarknaden. 

Formella och informella kanaler 

Vikten av att skapa nätverk och kontakter är väldigt betydelsefull för individen för att möjligen 

kunna få en fot in på arbetsmarknaden. Inom arbetsmarknadsforskning finns det två 

rekryteringskanaler, formella respektive informella kanaler som fungerar som ett tillvägagångssätt 

för arbetsgivaren att knyta till sig den mest passande arbetsstyrkan till sin verksamhet. Formella 

kanaler kan räknas som Arbetsförmedling, arbetssökandeverksamheter, annonsering på Internet 

samt i dagstidningar. Informella kanaler kan betecknas av olika nätverk och kontakter såsom 

vänner, släkt och bekanta.40  

 

Den informella sökkanalen spelar en stor roll både inom den privata och offentliga sektorn, det är 

oftast den som ger bra resultat. Danilda påpekar att 60-85 procent av alla jobb tillsätts informellt 

eller via kontakter.41 Enligt Danilda har ungdomar med invandrarbakgrund en svårare situation 

att ta sig in på arbetsmarknaden vilket beror på deras miljö och sociala omgivning. Ett annat skäl 

till att ungdomar med invandrarbakgrund upplever hinder på arbetsmarknaden är att de inte har 

ett välförgrenat socialt nätverk som ungdomar med svenskbakgrund har menar Behtoui.  

Etnicitet  

Erik Olsson skriver i boken Etnicitetens gränser och mångfald att begreppet etnicitet kan ej redogöras 

för någon enhetlig företeelse, med tanke på att detta begrepp innehar olika definitioner.42  

Etienne Balibar uppfattar begreppet etnicitet som något politiskt konstruerat som är kopplad till 

nation och makt. Hylland Eriksen ser etnicitet som en konstruktion som uppstår och får 

betydelse genom sociala förhållanden och möten mellan människor.43  Allt fler författare 

definierar begreppet etnicitet på olika sätt, då de menar att etnicitet inte har en exakt definition, 

trots detta har dem en gemensam syn där de urskiljer begreppet etnicitet som ett sätt att 

klassificera individer och samhällsgrupper.  Nationalencyklopedins definition på etnicitet kan 

                                                 
38 Alireza Behtoui,  Unequal opportunities (Linköping, 2006) s. 31 

39 Alireza Behtoui,  Unequal opportunities (Linköping, 2006) s. 44 

40 Ylva Brune, Invandrare i svenskt arbetsliv (Tranås, 1993) s. 24-25 

41 Ingrid Danilda, Ungdomar i arbetslivet (Stockholm, 2006) s. 21 
42

 Erik Olsson, Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm, 2000) s. 30-31 
43 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998) s. 15 
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beskrivas som två olika begrepp, dels det traditionella som handlar om nation och ras och dels 

etnicitet som formas av mångfald och olikhet.44  

 

I sin bok Etnicitet och nationalism redogör Thomas Hylland Eriksen för begreppet där han anser att 

skillnader i utseende, språk och religion kan utgöra vad etnicitet är. Hylland menar att en etnisk 

grupp upplever oftast att man är kulturellt skilda från andra grupper i samhället. För att etnicitet 

skall uppstå måste grupperna ha ett minimum av kontakt med varandra, och de måste ha 

föreställningar om att den andra gruppen är kulturellt annorlunda än den egna.45  Begrepp som 

exempelvis etnicitet, etnisk och etnisk grupp har fått en större legitimitet, dels på grund av att 

begrepp som ras anses vara förlegat dels att den kan uppfattas besitta en negativ betydelse. 

Hylland Eriksen klargör begreppet på följande sätt: 

Etniciteten är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som 
kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper med vilka de har ett minimum av 
regelbundet interaktion.46 

Hylland Eriksen menar här att när kulturella skillnader påverkar samspelet mellan 

gruppmedlemmar har deras sociala relationer ett etniskt inslag. Själva ordet etnicitet härstammar 

från grekiskans ethnos och användes mellan 1300 talet till 1800 talet för att beteckna rasmässiga 

särdrag.47 På det sättet går det att förstå begreppet etnicitet som ett sätt att tala och differentiera 

olika folkgrupper åt. Eftersom studien behandlar personer med invandrarbakgrund får begreppet 

etnicitet sin betydelse och användning i studien. 

Stigma  

Erving Goffman visar i studien Stigma- den avvikandes roll och identitet att en stigmatiserad person 

avviker från samhällets förväntningar på ett icke önskvärt sätt. Goffman menar att det i varje 

enskilt samhälle finns individer som inte tycks passa in i det som betraktas som normalt och dessa 

individer benämner Goffman för de stigmatiserade. När en främling befinner sig i vår närvaro 

kan vi se om han/hon tillhör en kategori som är avvikande från det normala. På så sätt stämplar 

vi individen genom att sätta ett stigma. Stigmatiserade personer betraktas som mindre värda av 

samhället. En person som besitter ett stigma har oftast svårt att dölja den när han/hon kommer i 

samspel med andra individer.48 Den stigmatiserade personen känner sig oftast normal då 

                                                 
44 Nationalencyklopedin: www.ne.se 2009-03-18 

45 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998) s. 21 

46 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998) s. 22 

47 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998) s. 12 

48 Erving Goffman, Stigma – den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2001) s. 58-59 

http://www.ne.se/
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han/hon är i umgänge med personer som besitter samma typ av stigma, eller när han/hon är med 

vänner eller familj som känner till hans stigma. 

 

Vidare anser Goffman att vi har tre typer av stigman som man kan urskilja. De första är det 

kroppsliga stigmat som missbildningar av olika slag. Den andra karaktäriserar personligheten, 

exempelvis psykisk sjukdom. Det tredje stigmat är exempelvis nation, religion och etnicitet.49 

Stigmateorin får sin betydelse i studien då informanterna hade en uppfattning om att de hade 

blivit diskriminerade vid olika arbetssökningar på grund av sin etnicitet. 

Presentation av informanter  

Här nedan följer en presentation av informanterna som medverkar i studien. Av de sju 

informanterna är två kvinnor och fem män. Som jag påpekade tidigare har jag valt att ge 

informanterna fingerade namn på grund av de etiska principerna som jag tar ställning till i 

studien.  

 

Nadia  

Nadia är 23 år och har en avslutad gymnasieutbildning. Hon kom till Sverige från Irak för några 

år sedan. Hon bor tillsammans med hennes föräldrar. Båda hennes föräldrar arbetar. Nadia har 

varit arbetslös under en längre period och är väldigt mån om konsekvenserna arbetslösheten för 

med sig. Hon är inskriven i Arbetsförmedlingen med hopp om att komma ut på 

arbetsmarknaden. 

 

Emir  

Emir är 25 år och har en akademiskutbildning. Han kom till Sverige från Kroatien för några år 

sedan. Han bor själv i en lägenhet. Föräldrarna är skilda. Fadern arbetar och modern är 

sjukskriven. Emir har varit arbetslös en längre tid efter sin avslutade utbildning. Han hoppas på 

att få komma ut på arbetsmarknaden inom kort då han har en akademiskutbildning.  

 

Gabriel  

Gabriel är 20 år och har en gymnasieutbildning. Fadern har ett arbete och modern är arbetslös. 

Han kom till Sverige från Syrien. Han bor tillsammans med sina föräldrar. Gabriel har varit 

arbetslös sedan han avslutade sin gymnasieutbildning. Gabriel är i kontakt med 

Arbetsförmedlingen för det ekonomiska biståndets skull. 

                                                 
49 Erving Goffman, Stigma – den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2001) s. 14 
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Maria  

Maria är 19 år och har en gymnasieutbildning. Båda hennes föräldrar arbetar. Hon kom till 

Sverige från Iran för några år sedan. Hon bor tillsammans med hennes föräldrar. Maria har 

funderat på att flytta hemifrån, dock kan hon inte på grund av den situation hon har för tillfället. 

 

Daniel  

Daniel är 23 år och har en avslutad gymnasieutbildning. Både fadern och modern arbetar.  Han 

kom till Sverige från Kurdistan för några år sedan. Han bor i en lägenhet med sin sambo. Daniel 

har jobbat lite inom restaurangbranschen men är arbetslös sedan ett år tillbaka. Han har kontakt 

med Arbetsförmedlingen och andra verksamheter för att lyckas komma ut på arbetsmarknaden. 

 

Alexander  

Alexander är 25 år och har gått ut gymnasiet. Han kom till Sverige från Irak. Han bor i en 

lägenhet tillsammans med hans mamma. Föräldrarna är skilda. Både fadern och modern arbetar. 

Alexander har varit utan arbete en längre period och känner hur situationen blir sämre och sämre. 

Alexander har varit i kontakt med flera arbetssökandeorganisationer utan att få ett arbete. 

 

Admir  

Admir är 23 år och har en gymnasieutbildning. Han kom till Sverige från Bosnien för några år 

sedan. Båda hans föräldrar arbetar. Admir bor i en lägenhet tillsammans med sina föräldrar och 

försörjer sig med ekonomiskt bistånd genom Arbetsförmedlingen. 
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Analys  

I analysen redovisas resultatet utifrån studiens frågeställningar och empiri med utgångspunkt från 

sju olika intervjuer med arbetslösa ungdomar med invandrarbakgrunder. Informanternas 

tolkningar och upplevelser av deras situation som arbetslösa kommer att presenteras i olika 

ämnesområden. Dessa ämnesområden är Arbetslöshet och välbefinnande, här berättar informanterna 

om deras situation som arbetslösa samt hur deras livsvillkor och identitet berörs. I kapitlet Det 

sociala nätverkets betydelse talar informanterna om deras sociala nätverk, samt vilken betydelse 

kontakter har för arbetsmarknaden och individen. I  Det utländska namnet sätter hinder berättar 

informanterna om namnets och språkets betydelse för inträdet på arbetsmarknaden. I kapitlet 

Vägen till arbetsmarknaden beskriver informanterna deras framtidsplaner och hur dem ska göra för 

att komma ut till arbetsmarknaden. I det sista kapitlet Den sociala omgivningen uttrycker sig 

informanterna om hur de invandrarsegregerade bostadsområdena påverkar deras möjlighet till 

utbildnings- och arbetsmarknadskarriär.  

Arbetslöshet och välbefinnande 

Att vara arbetslös placerar individen i en situation med begränsade möjligheter att påverka sitt liv 

på egen hand och det kan få konsekvenser för hans eller hennes psykiska välbefinnande.50 

Informanterna upplevde att situationen som arbetslös medförde många konsekvenser både för 

välbefinnandet och för deras livsvillkor. Samtliga av informanterna upplevde att de inte hade en 

trygg ekonomisk situation då de fick begränsa sina utgifter. En del av informanterna upplevde att 

de saknade sysselsättning då stora delar av deras vardag spenderades hemma. Ulla Rantakeisu 

påpekar att den största orsaken till att de arbetslösa isolerar sig socialt beror på ekonomiska 

problem och brist på sysselsättning.51 En del av informanterna bor tillsammans med deras 

föräldrar för ekonomiskt stöd och försörjning, då de känner att de inte kan etablera en 

självständig tillvaro på grund av att de inte har en stabil ekonomisk trygghet. Informanten Emir 

ger sin syn på hans situation: 

De jobbigt jag känner inte mig delaktig i samhället, jag känner mig värdelös och utelämnad när 
jag tänker på min situation som den är just nu. Saker och ting hade varit mycket bättre för min 
del om jag hade en stabil ekonomi då jag kunde spendera pengar på de man vill ha. Man får se 
till att först och främst betala sin hyra och sina räkningar innan man kan spendera på andra 
saker man vill göra och på de sättet påverkas ens villkor på ett negativt sätt 

I ovanstående citat kan vi utläsa hur informanten Emir känner en frustration av att vara arbetslös 

samt att inte kunna spendera pengar på det han tycker om att göra i livet. Han menar att han 

                                                 
50 Margareta Bolinder, Förväntningar på att hitta ett jobb bland arbetslösa (Umeå, 2004) s. 5 

51 Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin, Curt Hagqvist, Ungdomsarbetslöshet – Vardagsliv och samhälle (Lund, 1996) s. 118 
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avviker från samhällets normala normer då han inte har ett arbete. Informanten Nadia säger så 

här: 

De klart när man är arbetslös så får man inte tillräckligt med pengar för att göra vad man vill. 
Tror de jobbigare när man är yngre dessutom för då har man lite mer utgifter som man ska 
betala, man måste hela tiden skära ner på saker och ting och de ganska jobbigt när man inte 
kan vara med eller göra saker man vill göra då, de påverkar ens liv, hela livet i princip. Så det 
jobbigt, om man inte har jobb, jag är ganska positiv människa av mig själv så jag försöker hålla 
upp masken, Men jag tror att jag som person och min identitet påverkas ganska mycket av den 
frustrerade situationen jag har just nu. 

Informanten Nadia upplever på samma sätt som Emir att det inte finns någon ekonomisk 

trygghet då man får anpassa sina levnadsförhållanden efter den situation man befinner sig i. Hon 

påpekar också att situationen upplevs jobbigare då man är yngre och har utgifter som ska betalas. 

Ålder är en faktor som kan påverka välbefinnandet bland arbetslösa, då yngre arbetslösa personer 

drabbas mer än äldre arbetslösa personer menar Rantakeisu.52 Denna faktor kan ha att göra med 

att andelen ungdomar som blir arbetslösa är oftast dubbel så hög som för vuxna.53 En annan som 

påverkas negativt av situationen som arbetslös är informanten Maria. Hon säger så här: 

När man är arbetslös blir man beroende av folk, då jag måste låna pengar från nära och kära. 
Man kan inte och vill inte låna hur mycket som helst heller så man kan inte leva som man har 
gjort tidigare. Utan nu måste man verkligen tänka på sina utgifter. Då blir de att man känner sig 
väldigt instängd, och inte är sammanhörig med omvärlden. Man tappar lite av de sociala livet, 
då man inte vågar träffa folk. För ifall dem får för sig att äta lite, då sitter man där och tänker 
på att man inte har råd och samtidigt vill man inte sitta och kolla på när alla andra äter.  

Citatet visar på hur informanten Maria tvingas till att låna pengar från sina bekanta för att betala 

sina utgifter då hon inte har en stabil ekonomisk tillstånd. Hon anser att en del av det sociala livet 

går åt till att befinna sig bakom stängda dörrar.  Rantakeisu menar att arbetslöshetstidens längd 

har betydelse för den psykiska hälsan, då kortvarig arbetslöshet har mindre effekt för hälsan än 

vad långvarig arbetslöshet har.54 Informanten Daniel har varit arbetslös en längre tid och känner 

att hans situation blir bara värre. Så här berättar Daniel om sin situation: 

Jag har varit arbetslös i cirka ett och ett halvt år och känner att situationen har blivit allt mer 
frustrerande med tanke på att jag har avslutat mina studier efter gymnasiet och precis som den 
sociala nätverket jag befinner mig i så är jag mer eller mindre den enda arbetslösa bland mina 
vänner och det leder i sin tur att dom håller sig sysselsatta om dagarna och jag är den som 
konstant känner att all fritid ägnas åt mig själv , men ingenting annat utöver det, det leder till 
att jag känner frustration. Jag önskade att jag hade mer sysselsättningar att göra om dagarna, jag 
försöker hålla mig själv sysselsatt men den tiden är så liten majoritet av själva dygns rytm, vilket 
innebär att resterande tid går mer eller mindre åt spillo. Umgänge med familj och träning tar 
inte så långt tid och därefter känner jag, jag skulle kunna studera men innan jag ger mig på de 
yrket så känner jag att jag vill känna av lite av arbetsmarknaden för att få mån eller nån känsla 
av vad jag vill studera senare. Det känns ju lite sorligt för man vill nå höga mål i livet men att 
inte kunna få arbete känns ju lite begränsad. 

Här kan vi utläsa hur arbetslösheten leder till att man drar sig tillbaka från omvärlden då 

informanten Daniel tycker att han inte har något att göra på dagarna vilket gör att hans vardag går 

                                                 
52 Ulla Rantakeisu, Arbetslöshetens olika ansikten (Karlstad, 2002) s. 51 

53 Jan Carle, Ungdomsarbetslöshet Välfärd och Livsstil (Göteborg, 1992) s. 64 

54 Ulla Rantakeisu, Arbetslöshetens olika ansikten (Karlstad, 2002) s. 55 
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åt till spillo, då alla hans bekanta är sysselsatta. Att ha sämre ekonomi än arbetande vänner är 

logiskt förknippat med nedsatt aktivitet och ökad social isolering.55 Informanten Gabriel känner 

någon form av isolering, då han säger så här: 

Man blir knäckt som person, man känner sig mindre värd och man skäms för sina vänner och 
alla man har runt omkring. Att vara utan ett arbete påverkar hela din livsstil och man känner att 
man är isolerad och utan några aktiviteter i livet vilket drabbar dig mentalt. Man måste 
verkligen ha varit med om denna situation för att förstå vad livet utan ett arbete innebär, mitt 
självförtroende är verkligen i botten. De enda jag gör är att sitta hemma om dagarna, jag saknar 
den tiden då jag gick i skolan och hade ett schemalagt liv, för då längtade jag när helgen kom 
vilket jag inte gör nu. 

I ovanstående citat menar informanten Gabriel att hans livsstil har förändrats på grund av att han 

inte har någon sysselsättning då han är arbetslös. Detta har också påverkat hans självförtroende 

på ett nedvärderande sätt. Han menar också att han känner någon form av skam då han befinner 

sig i denna situation.  

 

Arbete värderas högt i Sverige, då arbete är en förutsättning för vårt livsuppehälle vilket gör att 

det blir själva kärnan i de flestas liv. Även om individer kan få sina sociala anspråk tillgodsedda 

genom sysselsättningar betraktas arbete som en norm och det tillfredställer enskilda behov som 

endast ett arbete kan uppfylla.56 För informanterna i studien skulle ett arbete öppna nya 

möjligheter i livet, då dem värderar arbete väldigt högt. Samtliga var väldigt måna om vilka 

konsekvenser arbetslösheten har för individen. Informanterna kände att deras välbefinnande 

hade fått negativa effekter då dem var socialt isolerade utan att ha några vardagliga aktiviteter. En 

del av informanterna fick ta avstånd från sina bekanta då de inte hade en ekonomisk trygghet för 

att kunna göra aktiviteter tillsammans. En annan del av informanterna kände en skam över att 

inte ha ett arbete vilket påverkade deras identitet och livsvillkor på ett negativt sätt. 

Informanterna hade en uppfattning om att deras försörjningsbidrag, som exempelviss 

socialbidrag påverkade dem negativt. Vidare tyckte informanterna att deras samvete påverkades 

av att behöva leva under sådana förutsättningar.  

 

 

 

 

                                                 
55 Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin, Curt Hagqvist, Ungdomsarbetslöshet – Vardagsliv och samhälle (Lund, 1996) s. 53 

56 Margareta Bolinder, Arbetslösas anspråk och anspråkens betydelse för chansen att få ett bra jobb (Umeå, 2000) s. 6 
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Det sociala nätverkets betydelse  

Socialt nätverk har stor betydelse för arbetsmarknaden, då många jobb tillsätts informellt eller via 

kontakter. Sociala nätverk och kontakter är en viktig del av ungdomars etablering och karriär i 

arbetslivet menar Danilda.57  Socialt nätverk är ganska betydelsefullt för arbetsmarknaden 

eftersom de flesta arbetsplatserna förmedlas informellt menar Behtoui. Något som är också 

anmärkningsvärt förutom det sociala nätverkets betydelse är sökbeteendet hos den arbetslöse. 

Vilket sökbeteende den arbetslöse individen har kan vara en stor orsak till varför han eller hon 

står utan arbete.58 De aktivt arbetssökande individerna övergår till arbete, medan de passiva 

riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet påpekar Bolinder.  

 

Samtliga av informanterna upplevde att betydelsen av kontakter är väldigt avgörande för 

arbetslivet. En del av informanterna kände att de hade begränsade kontakter då de inte hade 

någon direkt kopplad kontakt till arbetsmarknaden. Informanten Emir uttrycker sig så här: 

Jag har mest utländska kompisar som kontakter som är också arbetslösa så jag får inte så 
mycket hjälp där gällande arbete och vidare utveckling och det känner jag att de är inte så bra 
för kontakter har stor betydelse i dagens situation. Dom kontakter jag har är inom 
restaurangbranschen och de tillför inte så mycket om jag vill ha ett annat arbete. 

I ovanstående citat framhåller Emir det sociala nätverkets betydelse för arbetsmarknaden. I hans 

situation tillför den dock inte mycket då hans kontaktnät återfinns inom andra yrken. Behtoui 

anser att kvalitén på det sociala nätverket kan spela en stor roll för vilket yrke individen kan få. 

Informanten Daniel har likt Emir inte så utbrett nätverk. 

Mina kontakter är väldigt få och begränsade de känns som att man inte kan be vänner om hjälp 
för dom flesta vänner jag har, har samma situation som jag har idag och dom som har ett 
arbete är inte så starkt positionerade på deras arbetsplatser och att dom vågar ta positionen att 
fråga sina arbetsgivare om dom får anställa en vän, för man kan anta att arbetsgivare vill inte 
att vänner ska jobba ihop för det kan oftast leda till en negativ effekt i längden för mindre 
arbete sköts och mer slapphet förekommer. 

I detta citat kan vi utläsa att Daniels sociala nätverk är ganska begränsad. Hans närmaste 

kontakter är hans bekanta som likt han själv är utan ett arbete. De andra kontakterna som Daniel 

har återfinns inom arbetsmarknaden dock utan resultat för hans del då dem inte är starkt 

positionerade på sina arbetsplatser. Denna sökmetod kallas för det informella arbetssökandet, då 

man söker arbete via vänner, kontakter och bekanta. Bolinder menar att denna sökmetod är 

väldigt vanlig bland yngre då de är mer arbetsmotiverade, samt i behov av bättre ekonomi.59 En 

annan som känner till betydelsen av kontakter är Gabriel: 

Som jag förstår har kontakter stor betydelse till ett arbete. Jag själv har inte så bredda kontakter 
alls, och det kan bero på att jag inte är så gammal och erfaren då det inte va så länge sen jag tog 

                                                 
57 Ingrid Danilda, Ungdomar i arbetslivet (Stockholm, 2006) s. 22 

58 Margareta Bolinder, Sökbeteendets betydelse för chansen att hitta ett jobbjobb (Umeå, 1999) s. 45 

59 Margareta Bolinder, Sökbeteendets betydelse för chansen att hitta ett jobbjobb (Umeå, 1999) s. 51-52 



 21 

studenten. Jag vet inte om man kan kalla Arbetsförmedlingen för en kontakt, för dom hjälper 
inte till så mycket direkt. Dom kontakter jag har är mina vänner, några av dom har börjat 
studera och några har flyttat efter gymnasiet. Ingen av dom skulle kunna bidra med ett jobb i 
dagens läge då dom inte jobbar själva. 

Citatet visar vilket socialt nätverk Gabriel befinner sig i. Han påpekar att Arbetsförmedlingen inte 

är till någon hjälp i hans arbetssökande. Gabriels nätverk består av nära vänner till honom. En 

annan som har samma uppfattning om Arbetsförmedlingen är informanten Admir. Han uttrycker 

sig så här: 

Kontakterna jag har är väldigt få skulle jag säga, men jag tror att jag kan få ett arbete snabbare 
genom dessa kontakter jag har än från Arbetsförmedlingen. Deras arbete är alltid inte så 
jättebra jämfört med kontakter, jag tror att man får mer jobb genom kontakter än från 
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och typ andra jobb verksamheter är mer som en 
kontroll instans om man är skriven där, då de vill veta typ allt man gör.  

I ovanstående citat anser Admir att hans sociala nätverk bidrar mer till att han kanske kan komma 

ut till arbetsmarknaden än vad Arbetsförmedlingen gör. Enligt Arbetsmarknadsverket (AMV) är 

tanken att alla landets Arbetsförmedlingar ska ha som mål att underlätta för arbetsgivare att få 

arbetskraft och för arbetssökande att få arbete.60  Informanten Alexander har också varit i 

kontakt med Arbetsförmedlingen dock utan någon framgång för hans del. Han säger så här: 

Jag har inte så bra uppfattning om Arbetsförmedlingen. Det känns som att dom vill bli av med 
dig, typ här har du nånting att läsa eller nånting att göra, eller att man blir skickad till olika 
kurser som man kanske har varit med om tidigare vilket inte är så nyttigt för sin egen del. 
Deras sätt att arbeta är inte kanske för att hitta arbete till dem arbetssökande så som jag 
upplever, för jag själv har varit utan arbete ett bra tag och någon hjälp har jag inte fått från 
dom. 

I föregående citat menar Alexander att Arbetsförmedlingen inte fungerar som ett sätt att få dem 

arbetssökande ut till arbetsmarknaden, då han själv upplever att han inte har fått den hjälpen för 

att få ett arbete.  

 

Samtliga av informanterna upplevde att sociala nätverk så som kontakter var väldigt 

betydelsefulla för arbetsmarknaden. En stor del av informanterna kände att kontakterna de hade 

var väldigt få och inte så framgångsrika för deras del. Behtoui framhåller att invandrarungdomar 

inte har så utbrett socialt nätverk som ungdomar med svenska bakgrunder, vilket påverkar deras 

väg ut till arbetsmarknaden. En annan orsak kan vara att invandrarungdomar upplever att de 

under arbetslösheten har väldigt svårt att skapa sociala kontakter med svenskfödda, då de inte har 

samma uppbyggda kontaktnät som en svenskfödd.61 En av informanterna hade ganska brett 

nätverk då hon tidigare hade fått jobb tack vare hennes sociala nätverk. Frånsätt från det sociala 

nätverkets betydelse hade informanterna en uppfattning om att den svaga ekonominedgången i 
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landet försvårade deras chanser att komma ut till arbetsmarknaden då stora företag dagligen 

varslade hundratals anställda.  

Det utländska namnet sätter hinder  

Att ha ett utländskt namn och att inte vara svenskfödd kan försvåra situationen för vissa att 

komma ut till arbetsmarknaden trots utbildning och goda språkkunnigheter. En del väljer att byta 

ut det utländska namnet till ett svenskt namn för att få nya förhoppningar om att komma in på 

arbetsmarknaden. Detta kan leda till att man skapar en negativ bild av sig själv vilket leder till att 

man blir osäker på hur ens omgivning kommer att reagera gentemot honom och henne.62  En 

stor del av informanterna upplevde någon form av diskriminering när de hade sökt arbete på 

grund av det utländska namnet. Informanten Maria uttrycker sig så här: 

Med tanke på att jag inte har några problem med svenska språket och även att jag har 
erfarenheter inom flera områden och mina arbetsgivare har varit mer än nöjda med mitt arbete, 
men ändå inte får jobb, då måste det vara något fel. Samtidigt har jag flera vänner som har haft 
utländskt namn som sedan bytt till svenska namn på grund av bland annat jobbsökning. Då 
man har märkt vilken skillnad de har blivit sen, känns så fel att man måste byta namn för att 
kunna få jobb lättare. Så jag känner att jag blir dömd direkt för min bakgrund och mitt namn 
utan att bli sedd för mina kunskaper och som den personen jag egentligen är. 

I citatet kan vi utläsa hur Maria upplever att hennes bakgrund försvårar hennes chanser att på 

nytt komma ut till arbetsmarknaden. Hon menar också att en del byter det utländska namnet till 

ett svenskt namn för att lättare kunna få ett arbete. Maria tycker att det inte är rättvist att byta sitt 

eget namn för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Informanten Daniel berättar om sin 

situation: 

Nu vill jag inte generalisera men jag tror att saker och ting hade varit annorlunda om jag var en 
infödd svensk för man får ju den här attityden när man känner att man blir bortskjuten av 
samhället när dom inte ens ägnar tid att ge gensvar åt dina ansökningar och jag menar att man 
känner sig bortskjuten mer och mer på grund av vårt yttre.  Tyvärr så har media haft en roll när 
det gäller invandrare och dess situation i arbetsmarknaden för det känns ändå att dom flesta 
arbetsplatser dom favoritiserar svenskar när det kommer till valet av invandrare och svenskar, 
när det gäller arbetsplatsen när dom ska fylla ut den, och delvis kan jag ha förståelse för okej de 
ett mångkulturellt land men de också deras land så jag tror också hade det varit ombytta roller 
så hade vi också favoritiserat våra egna infödda innan vi ger bort jobb till en annan, för vem 
säger att svensken sköter bättre en arbetsuppgift för mig, när han inte har gett mig möjligheten 
att visa vad jag kan prestera. 

I ovanstående citat anser Daniel att det skulle vara lättare för hans del om han var en infödd 

svensk då han känner att han har blivit bortskjuten av samhället på grund av hans bakgrund. Han 

har sökt arbete via mail utan att han har fått något svar tillbaka. Daniel menar att han skulle 

kunna bidra med mycket om han fick chansen till ett arbete. Sådana situationer kan bidra till ett 

försvagad självförtroende då gång på gång blir nedvärderad av andra individer i samhället. En 

annan som har en liknande uppfattning är informanten Gabriel: 

Jag vill inte att nån ska missförstå mig på någon sätt, men jag har upplevt att det blir svårare 
och svårare att typ fixa ett jobb om man inte är svensk. Jag har en välskriven CV som jag skrev 
genom Arbetsförmedlingen och jag har mailat den till flera olika företag men jag har inte ens 
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fått ett svar, och då börjar man undra om de mitt namn de fel på eller om jag är ointressant för 
dessa företag.  Hörde från någon att man kan söka arbete nuförtiden som anonym och de tror 
jag är bättre i längden för alla, både för invandrare och svenskar.  

I detta citat menar Gabriel att han upplever en försvårad situation för invandrarna när det gäller 

att söka ett arbete. Han påpekar också att många företag visar ingen intresse då dem inte ger 

någon svara tillbaka vid en arbetssökning. Gabriel har likt dem andra informanterna samma åsikt 

angående det utländska namnet. Informanten Emir känner en viss diskriminering gentemot hans 

bakgrund: 

Man diskrimineras eftersom man har ett utländskt namn och inte Andersson och Svensson för 
det första. Sen måste man kunna språket jättebra för att ta sig in i arbetsmarknaden, det känns 
som att man blir bedömd för hur man ser ut och hur man pratar, och inte vad man kan tillföra 
i samhället vilket är synd. 

Citatet visar hur Emir känner en frustration då han inser att hans utländska namn och bakgrund 

påverkar hans situation att komma ut till arbetslivet. Emir upplever att han blir bedömt på grund 

av hans yttre och inte som den personen han egentligen är. Han menar också att språket har en 

stor betydelse för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. En annan som upplever att hans namn 

sätter hinder för honom att komma ut till arbetsmarknaden är Informanten Admir. Så här 

berättar han: 

Efter att jag hade sökt några lediga tjänster som jag såg på några annonser började jag att 
fundera på om det var mitt konstiga namn det va fel på. Jag skickade både brev och ringde till 
arbetsgivare men jag var inte så intressant för dom då jag sa vad jag heter. För språket är det 
inget fel på då jag talar ren svenska, men det känns så fel att dom ska definiera dig genom din 
bakgrund och ditt namn, för det skulle kännas fel för min del om jag skulle byta mitt riktiga 
namn för att lättare få ett arbete. 

I citatet kan vi utläsa att Admir har känt någon form av diskriminering då han har sökt arbete 

utan något resultat för hans del då han inte har ett svenskt namn. Han menar att det inte är 

rättvist att byta namn för att lättare få ett arbete. Trots att det utländska namnet fungerar som en 

social stigmasymbol, så är det inte många invandrarungdomar som skulle ändra sitt namn, då 

namnet tillskriver ens identitet.63 Goffman menar att stigma är ett tecken vilket betecknar att det 

är någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status.64  

 

Informanterna upplevde att dem hade blivit diskriminerade när de hade sökt arbete via mail eller 

telefon. Främsta anledningen till att dem blev nekade var det utländska namnet då en del av 

informanterna talade flytande svenska. Denna attityd från arbetsgivarna gentemot informanterna 

bidrog till att självförtroendet minskade samt att informanterna skapade en negativ bild av sig 

själva och samhället. En annan orsak till att det är svårare för en person med invandrarbakgrund 

att hitta arbete är arbetsgivarens oförmåga att bedöma kvalifikationer hos invandrad arbetskraft.65 
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Detta innebär att personer med invandrarbakgrund särbehandlas negativt vid rekryteringar. En 

del av informanterna kände att det inte var rättvist att behöva byta sitt riktiga namn för att lättare 

komma in på arbetsmarknaden. En annan del av informanterna fick inte tillbaka någon svar från 

arbetsgivarna då dem hade sökt arbete via mail. En av informanterna med svenskt namn kände 

inte att han hade blivit diskriminerad då han hade fått träffa arbetsgivare samt gått på 

arbetsintervjuer. Studier visar att invandrarungdomar med mer svenska namn har lättare kommit 

in på arbetsmarknaden.66 

Vägen till arbetsmarknaden   

Att vara utan någon sysselsättning en längre tid kan leda till en negativ attityd gentemot sig själv 

och arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten i landet beror inte bara på konjunkturnedgången 

som jag påpekade tidigare, utan också vilket sökbeteende individen besitter vid sökandet efter 

arbete. Detta kan vara väldigt avgörande för individens jobbchanser i framtiden. En annan faktor 

som påverkar deras jobbchanser är kompetens. Kompetens kan vara utbildningsnivå, utbildning i 

sökt yrke samt erfarenheter.67 Samtliga informanter hade en uppfattning om att den försvagade 

ekonomisituationen i landet försvårade deras chanser att komma ut till arbetsmarknaden. 

Informanten Nadia hade en uppfattning om att hennes väg till ett arbete var väldigt svår. Hon 

uttrycker sig så här: 

Just nu så ser det väldigt mörkt ut, då man läser vardagligen i tidningar eller ser på nyheterna då 
arbetslösheten bara ökar både bland unga och bland äldre, men jag hoppas på bättre dagar, 
man har ju ett annat alternativ om man inte hittar något här, då kanske man börjar att studera 
eller så blir det att man flyttar om jobb erbjuds. 

I citaten kan vi utläsa att informanten Nadia upplever att den rådande arbetslöshetskrisen i landet 

minskar hennes förhoppningar om ett arbete. Hon påpekar bland annat att hon skulle tänka sig 

att byta miljö om ett arbete skulle erbjudas för hennes del. Informanten Daniel har liknande 

uppfattning om arbetsmarknadssituationen. Så här berättar Daniel om sin situation: 

Jag hoppas förhoppningsvis att det blir en bättre stabil arbetsmarknad inte bara för svenskar 
utan för allt och annat, och de svårt att säga vad jag vill jobba med då jag inte har så många 
erfarenheter men jag tror mycket väl att får jag möjligheten så kommer jag hitta passionen vad 
jag vill satsa på och jag menar Sverige innefattar inte hela världen det finns ju stora möjligheter 
även utomlands, skulle det va så att jag inte finner ett yrke här så kan man ju alltid vända sig 
utanför dom svenska gränserna . Men är det så att det inte dyker ett jobb inom ett år då kanske 
jag satsar på en yrkesutbildning för jag tror att yrkesutbildning kan ge mig en hjälpande hand 
när den kommer till arbetsmarknaden.  

I ovanstående citat kan vi se hur Daniel har ett hopp om att arbetsmarknaden ska bli bättre i 

framtiden. Han menar också att hans kompetens inte är så utvecklad då han saknar erfarenhet 

från andra yrken. Daniel anser likt Nadia att han skulle tänka sig att flytta utanför Sverige om han 

skulle bli erbjuden en tjänst. Om Daniel inte kommer ut till arbetslivet inom ett år kan han tänka 

                                                 
66 Verica Stojanovic, Unga arbetslösas ansikten (Lund, 2001) s. 170 

67 Margareta Bolinder, Jobbförväntningar, jobbchanser och psykiskt välbefinnande bland arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden 

(Umeå, 2004) s. 3 
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sig att börja studera för att utveckla sin kompetens och därmed ha en större chans till ett arbete. 

Informanten Emir som har en akademiskutbildning hoppas på att komma ut till arbetsmarknaden 

inom en snar framtid. Han uttrycker sig så här: 

Man har ju haft bättre dagar förut kan man ju lugnt säga, nu blir det bara sämre och sämre då 
landet har drabbats av finanskris vilket påverkar oss som är arbetslösa ännu mer då hoppet om 
att fixa ett arbete minskar varje gång jag söker, men vad ska man lixom göra, man kan inte gå 
och bli deprimerad hela tiden då jag inte är ensam om den situationen. Det gäller att inte ge 
upp hoppet, man ska vara aktiv och söka nya möjligheter, ta kontakt med arbetsgivare och 
hoppas på att man är intressant för deras verksamheter. Jag har ju en utbildning så förr eller 
senare borde jag få ett arbete som motsvarar min utbildning tycker man ju, trots att jag har en 
annan etnisk bakgrund. 

Citatet visar hur Emir känner att han påverkas av den situationen han befinner sig i. Han anser 

dock att hoppet inte är ute då han har en akademiskutbildning som han har i hopp om att den ska 

ge honom tillträde till arbetsmarknaden trots att han har en etnisk bakgrund. Hylland Eriksen 

framhäver begreppet etnicitet i vilket han anser att skillnader i språk, utseende och religion kan 

utgöra vad etnicitet är. Hylland Eriksen menar att en etnisk grupp upplever oftast att man är 

kulturellt skilda från andra grupper i samhället. Informanten Alexander som har varit i kontakt 

med Arbetsförmedlingen och andra arbetssökandeorganisationer bland annat, upplever 

svårigheter att inträda arbetsmarknaden: 

Jag vet inte vad som ska göras mer för att få ett arbete. Som jag sa tidigare så har inte 
Arbetsförmedlingen varit till någon nytta då deras hjälp har inte bidragit till ett arbete för min 
del. Jag har däremot varit på några arbetsintervjuer vilket jag är tacksam för, men mer än så har 
det inte blivit. Nu känner man också att den här krisen har påverkat oss ännu mer och jag 
hoppas att den inte varar så länge för det kan bli tungt i framtiden. Men jag ska fortsätta att 
söka så som jag har gjort och hoppas på fler intervjuer tills jag får ett arbete som jag är ute 
efter. 

Citatet uttrycker hur informanten Alexander har en uppfattning om den svaga arbetsmarknads 

situation som finns i landet nu. Alexander påpekar att han kommer att vara aktiv när det gäller att 

söka efter arbete. Informanten Gabriel uttrycker sig så här: 

Själv så har jag inte upplevt arbetslösheten så värst länge och jag hoppas att kunna få ett 
sommarjobb nu när sommaren kommer för då vill man vara lite mer sysselsatt och ha lite 
bättre med pengar också. Det negativa är de man läser och ser på tv, där flera tusen människor 
får sparken från sina jobb och arbetslösheten blir bara större och större, och de som är lite 
synd är att det drabbar Sverige värst av dom skandinaviska länderna. Men jag ska inte ge upp 
bara för att jag har blivit nekad några gånger, jag tänker söka på nytt tills jag får ett arbete. 

Ovanstående citat förklarar hur informanten Gabriel är i behov av ett arbete. Likt de andra 

informanterna har Gabriel en uppfattning om den svaga arbetsmarknaden. Han framhåller dock 

att han kommer att vara verksam i sitt arbetssökande.  

 

Samtliga informanter hade en uppfattning om den svaga ekonomisituationen som har drabbat 

Sverige. Detta tycks ha en negativ effekt för informanternas rådande ställning samt deras 

framtidsplaner. Informanterna upplevde att den svaga arbetsmarknaden försvårade deras chanser 

till ett arbete.  Informanterna hade aktivt sökt efter arbete och visat en motivation till att arbeta. 
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En del av informanterna kände att det skulle kunna flytta till andra städer om ett arbete skulle 

erbjudas.  

 

En del av informanterna hade en uppfattning om att Arbetsförmedlingen och andra 

arbetssökandeorganisationer inte fungerade som ett sätt att hjälpa de arbetslösa till ett arbete, 

utan det individuella sökbeteendet var viktig för informanterna att ha en chans till att komma ut 

till arbetslivet. En av informanterna kände att Arbetsförmedlingen inte tillgodosåg hans behov 

såsom han förväntade sig att de skulle göra. Informanterna påpekade också att utbildning spelade 

en avgörande roll för arbetsmarknaden då vissa informanter hade planer på att studera.  

Den sociala omgivningen  

Invandrarsegregerade områden har betydelsevis mycket högre arbetslöshet och 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt lägre utbildningsnivå än andra delar av landet. Att vara 

uppväxt i ett segregerat bostadsområde ökar risken för sociala problem, begränsade sociala 

nätverk samt minskar möjligheterna för individen att göra utbildnings- och 

arbetsmarknadskarriär.68 Informanterna hade en uppfattning om att uppväxtmiljön påverkade 

deras dominerande situation som arbetslösa. En del menade att en orsak till problematiken var 

omgivningens samt medias mörka bild av invandrarsegregerade områden. Informanten Alexander 

som har levt en stor del av sitt liv i en invandrarförort uttrycker sig så här: 

Den bilden som samhället har fått av området jag är uppväxt i är att alla ska vara kriminella och 
att många lever på socialen. Men så är det inte riktigt för många här försöker att arbeta och gå i 
skolan, man behöver inte vara lågutbildad och kriminell bara för att man lever i en förort. 
Problem och kriminallitet finns det överallt, det behöver inte bara va i invandrarområden.  

I citatet kan vi se hur informanten Alexander framhåller den negativa bild som omgivningen har 

markerat om invandrarsegregerade områden. Han anser dock att den mörka bild som 

invandrarförorter får inte stämmer med verkligheten. Arbetslöshet och andra samhällsproblem 

beror på invånarnas socioekonomiska förutsättningar och inte på invandrartäthet eller 

svenskgleshet.69 Informanten Admir som har var bosatt i några år i en invandrartätort säger så 

här: 

När jag kom till Sverige fick vi bo några år i en förort där det va många invandrare från olika 
länder. När jag flyttade därifrån då familjen fick uppehållstillstånd kunde jag märka hur mycket 
negativt det skrevs om invandrarområden, och det påverkar många när man läser sånt. 
Samtidigt så är det samhällets fel för dom flyttar alla dessa människor till såna områden, de inte 
dom själva som väljer att bo där. Detta kan vara negativ när man söker jobb då många tror att 
man har en sämre utbildning bara för att man bor i en förort. 

Citatet visar hur Admir har en uppfattning om den föreställning som omgivningen har om 

invandrarsegregerade områden. Han menar att denna föreställning kan ge en negativ attityd när 

man söker arbete. Uppfattningen om invandrarförorter kan ge konsekvenser i form av 

                                                 
68 Ingrid Danilda, Ungdomar i arbetslivet (Stockholm, 2006) s. 29 

69 Ingrid Danilda, Ungdomar i arbetslivet (Stockholm, 2006) s. 31 
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särbehandling och diskriminering på arbetsmarknaden.70 Denna attityd bygger oftast på de 

negativa förväntningar som omgivningen har om invandrarförorter. Informanten Gabriel ger sin 

syn på situationen: 

Man känner att dom tittar ner på en när man säger att man bor i de området och att man har 
gått i skolan där. Det märkte jag när jag började söka efter jobb då jag tog studenten. När jag sa 
att jag bor i Skäggetorp då märkte jag hur dom reagera. Och det tycker jag är fel att man ska bli 
mindre värd bara för att man kommer från ett invandrarområde.  

I ovanstående citat menar informanten Gabriel att omgivningens negativa inställning gentemot 

invandrarsegregerade områden försvårar individernas väg till arbetslivet. Han påstår själv att han 

har varit med om denna attityd vid olika arbetssökningar. Denna negativa föreställning som 

omgivningen har om invandrarsegregerade områden kan leda till en försvårad möjlighet till 

integration för personer med invandrarbakgrund.71 Informanten Nadia upplever att 

invandrartätorter har en allt för låg status. Hon uttrycker sig så här: 

Jag känner det själv att man har inte så bra status om man säger till en arbetsgivare att man bor 
i en förort. Oftast har dom förutfattade meningar om att vi som bor här är socialt utsatta och 
att vi har en sämre utbildning, men så behöver det inte vara för jag känner många här som 
jobbar och försöker göra det bästa av situationen. Ett exempel på de är mina föräldrar som har 
ett arbete och en utbildning. Allt behöver inte vara svart och dåligt bara för att man bor i en 
invandrarförort. 

Här kan vi utläsa hur informanten Nadia är mån om den föreställning som omgivningen har om 

invandrarsegregerade områden. Hon håller dock inte med om denna mörka bild som 

omgivningen innehar om invandrarförorter. Faktorer som försvårar individernas möjlighet till ett 

arbete kan också vara socialt nätverk, utbildning samt kunskap om arbetsmarknaden.72 

 

Samtliga informanter hade en uppfattning om att invandrarsegregerade områden fått en dyster 

bild av samhället, då en del av informanterna en gång i tiden varit bosatta i invandrarförorter när 

de kom till Sverige. En del av informanterna menade att det sociala nätverk som de hade var inte 

så framgångsrik då den till mesta dels bestod av individer från deras bostadsområden. Varför 

deras nätverk inte ansågs så framgångsrik berodde på att deras bekantskap hade en liknande 

position som informanterna själva. Studier visar att den höga arbetslösheten bland invandrare 

beror inte bara på språkkunskaper, utbildning samt att det tar tid att etablera sig till den svenska 

arbetsmarknaden, utan att personer med invandrarbakgrund missgynnas som arbetssökande i sin 

egenskap som invandrare.73 

                                                 
70 Ingrid Danilda, Ungdomar i arbetslivet (Stockholm, 2006) s. 32 

71 Malin Holm & Karin Lifvergren, Arbetslös och Invandrare – En studie om arbetslösa invandrares upplevelser av arbetslöshet, 

Arbetsförmedling och ett arbetsmarknadspolitiskt program (Linköping, 2004) s. 31 

72 Ingrid Danilda, Ungdomar i arbetslivet (Stockholm, 2006) s. 32-33 

73 Verica Stojanovic, Unga arbetslösas ansikten (Lund, 2001) s. 172 
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Slutdiskussion  

Syftet med föreliggande studie har varit att öka kunskapen om hur livsvillkoren för arbetslösa 

ungdomar med invandrarbakgrund ser ut, samt vilka åsikter de arbetslösa ungdomarna har om 

arbete och arbetsmarknaden. I följande avsnitt vill jag redogöra för det slutsatser som har kunnat 

göras i studiens analys som avser att besvara studiens samlade frågeställningar.   

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att informanterna i studien hade en uppfattning om att deras 

rådande situation påverkade deras livsvillkor på ett negativt sätt. Samtliga hade en åsikt om att 

arbetslösheten bidrog till ett försämrad välbefinnande, både psykiskt och fysiskt. Informanternas 

försämrade välbefinnande ledde till att de blev socialt isolerade då de hade brist på sysselsättning. 

Informanternas försämrade välbefinnande berodde inte bara på nedsatt sysselsättning utan också 

på ekonomiska påfrestningar. En annan faktor till informanternas försämrade välbefinnande var 

att de gång på gång fick avslag på sin arbetsansökan, trots att de hade höga förväntningar om att 

komma ut på arbetsmarknaden. Informanterna ansåg att den främsta orsaken till avslaget beror 

på att de inte har ett lika utvecklat socialt nätverk som etniska svenskar har. Detta är något som 

sociologen Pierre Bourdieu framhåller i sin forskning. Han menar att det sociala kapitalet, vilket 

innebär de sociala kontakter och nätverk som individen förfogar över, spelar en stor roll vid 

individens socialisering in i samhället. Socialt kapital har även en framträdande roll för individens 

inträdande på arbetsmarknaden, något som forskaren Alireza Behtoui påpekar. Enligt Behtoui så 

har det sociala kapitalet förutsättningar att öppna upp informella kanaler som kan bidra till att 

individen enklare kan inträda arbetsmarknaden. Detta genom att ju större socialt kapital individen 

besitter, desto större socialt nätverk kan han/hon vända sig till och förlita sig på, än vad individen 

med ett lägre socialt kapital har.        

 

Eftersom flertalet informanter i studien inte har ett så väl utvecklat socialt nätverk innebar det 

även att de inte har samma möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden, vilket informanterna 

upplever som psykiskt påfrestande. De vill komma ut i arbetslivet men upplever hinder som 

försvårar deras inträde. Detta bidrog till att informanternas psykiska välbefinnande påverkades på 

ett negativt sätt. Samtliga hade en uppfattning om att ett arbete skulle bidra till ett bättre 

välbefinnande samt ett bättre självförtroende. Empiriska studier visar att övergången från 

arbetslöshet till arbete påverkar de arbetslösas psykiska hälsa i en positiv riktning.74 

 

Informanterna hade en uppfattning om att betydelsen av det sociala nätverket var väldigt viktig 

för att ta klivet in till arbetsmarknaden. En stor del av informanterna kände att deras sociala 

kontakter var väldigt begränsade. Kontakterna de hade var inte direkt kopplade till 

arbetsmarknaden vilket försvårade deras chanser till ett arbete. Ingrid Danilda menar att miljön 

och den sociala omgivningen påverkar ungdomars sociala nätverk. Om man växer upp i ett 
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område med hög arbetslöshet leder det till att man skapar få kontakter som fungerar som resurser 

för dem att ta sig in på arbetsmarknaden.75 

 

Den utländska bakgrunden och det utländska namnet tycks försvåra informanternas väg till 

arbetslivet. Informanterna hade en misstanke om att de hade blivit diskriminerade vid olika 

arbetssökningar, då de inte fick gensvar från arbetsgivare. De upplevde denna behandling som 

väldigt stigmatiserande, då de avfärdades inte till följd av deras meriter utan på grund av att de 

tillhörde en annan etnicitet. Socialpsykologen Erving Goffman beskriver att stigmatiseringen kan 

ske på tre olika vis, vilka är: kroppsligt stigma, fläckar på karaktären och slutligen kulturell 

tillhörighet. Det som framkommer i det empiriska materialet är att det är den tredje formen som 

informanterna främst utsätts för. 

 

En annan form av diskriminering som informanterna upplevde var omgivningens sätt att tolka 

deras inställning och motivation, vilket betyder att deras moraliska karaktär även ifrågasätts. 

Goffman framhåller denna struktur av diskriminering som en form av avvikande från det 

normala, då samhället ser dessa personer som mindre värda. Omgivningens åsikter och 

bemötande samt samhälleliga strukturer påverkade informanternas inställning och attityd 

gentemot sig själva och arbetsmarknaden. Informanterna menade att arbetsgivare hade en 

uppfattning om att de hade bristande arbetsvilja och sämre kompetens då de tillhörde en annan 

kultur. Trots att informanterna kände att det utländska namnet försvårade deras väg till 

arbetsmarknaden, uppger de att de inte skulle kunna byta ut sitt utländska namn till ett svenskt, 

då namnet upplevs som en central del i deras identitet. Detta eftersom namnet upplevs som en 

markör för tillhörighet. Namnet har en betydelsefull roll i den sociala identiteten och att byta 

denna för att öka sina möjligheter till att erhålla ett arbete, skulle enligt informanterna vara något 

väldigt sorgligt. Detta trots att studier visar att det är lättare att komma in på arbetsmarknaden 

om man har ett svenskt namn.76  

 

Här går det att koppla till socialantropologen Thomas Hylland Eriksens tankar om att språket har 

en framträdande roll i skapandet av tillhörighetskänsla. Eftersom språket kan betraktas som den 

främsta premissen som utgör en etnisk grupp.  

 

Informanterna hade en åsikt om att den svaga ekonomiska situationen i landet försvårade deras 

chanser till ett arbete då arbetslösheten ökade dagligen. Detta förhindrade dock inte 

informanternas motivation och aktiva sökbeteende. En del av informanterna hade en uppfattning 

om att Arbetsförmedlingen inte tillgodo såg deras behov. Då informanterna inte fick den hjälpen 

som de hade förväntat sig att de skulle få av Arbetsförmedlingen i deras sätt att söka arbete. En 
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76 Verica Stojanovic, Unga arbetslösas ansikten (Lund, 2001) s. 179 
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av Arbetsförmedlingens huvuduppgifter är att informera de arbetssökande om lediga platser.77 

Några informanter menade att Arbetsförmedlingen anordnade vissa insatser till de arbetslösa för 

att de skulle ha någon form av sysselsättning under den tiden de var arbetssökande, vilket 

uppskattades av en del informanter. Vidare påpekade informanterna att de hade planer på att 

börja studera för en bättre framtid samt ett sätt att komma bort från arbetslösheten. En del 

menade också att de skulle tänka sig att flytta om lediga tjänster erbjöds. Samtliga informanter 

värderade arbetet högt då de anser att genom arbete kan de försörja sig själva, och därmed ha en 

ekonomisk trygghet. Att arbeta är både viktigt för samhället och individen, samt för att kunna ta 

del av sociala förmåner och kunna leva i en ekonomisk trygghet.78 

 

Samtliga såg utbildning som signifikant då en stor del av informanterna hade endast 

gymnasieutbildning som kompetens. En del menade att utbildningsnivån var en faktor som 

påverkade dem att komma ut till arbetslivet trots den försvagade ekonomisituationen. Behtoui 

framhåller att utbildning och arbetserfarenheter är ganska grundläggande för personer med 

invandrarbakgrund för att ta klivet in till arbetslivet.79 Informanterna hade en uppfattning om att 

språket var väldigt viktigt för individen att lättare komma i kontakt med arbetsgivare och andra 

sociala nätverk.  

 

Vidare menade informanterna att miljön och den sociala omgivningen som man växer upp i 

påverkar dennes möjlighet till att lättare knyta åt sig kontakter som är framgångsrika för 

arbetslivet. En del informanter uppfattade det som att invandrartäta områden har fått en negativ 

bild av samhället och media, vilket påverkar dem negativt när de ska söka arbete i andra städer. 

Behtoui framhäver att personer med invandrarbakgrund har svagare socialt kapital vilket 

försvårar deras väg till arbetsmarknaden.80 Informanterna hade en åsikt om att de upplevde att 

det var svårt att hitta betydelsefulla kontakter då en del av dem levde i segregerade områden. 

Deras sociala nätverk bestod till mesta del av utländska kontakter som hade en liknande position 

som dem själva. Forskning visar att ungdomar och personer med invandrarbakgrund missgynnas 

när tjänster tillsätts via kontakter.81 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor: 

 Namn 

 Ålder 

 Bakgrund  

 Utbildning  

 

Huvudfrågor: 

 Hur upplever du din situation som arbetslös? 

 Hur känner du att dina livsvillkor påverkas av att vara arbetslös? 

 Hur påverkas din identitet av att vara arbetslös? 

 Vilka uppfattningar har du om Arbetsförmedlingen och andra 

arbetssökandeorganisationer? 

 Vilka kontakter har du med AMF och andra 

arbetssökandeverksamheter?  

 Hur ser ditt sociala nätverk ut? 

 Upplever du att din bakgrund sätter några hinder i 

arbetssökningsprocessen?  

 Vad har ni för uppfattning av invandrarsegregerade 

bostadsområden? 

 

Följdfrågor: 

 Beskriv din situation? 

 Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? 

 Hur tycker du att Arbetsförmedlingen hjälper dig att få ett arbete? 

 Söker du arbete på egen hand eller bara genom AMF? 

 Skulle du tänka dig att flytta om du hitta ett jobb? 

 Vilka kontakter har du?  

 Tycker du att betydelsen av kontakter spelar en stor roll för att få 

ett arbete? 

 Tycker du att din bakgrund försvårar dina chanser till ett arbete? 

Utveckla 

 Hur påverkas din hälsa av arbetslösheten? Påverkas andra i din 

omgivning? 

 Hur ser du på framtiden? Arbetsmarknaden? 

 Vad ska du göra för att få ett arbete? 
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Bilaga 2 

Vetenskapsrådets forskningsetik  

 

Jag har både meddelat muntligt och skriftligt för informanterna: 

Individskyddskravet som säger att individer skall skyddas mot 

otillbörlig insyn och att de inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning.  

Konfidentialitetskravet ska personens identitet och personuppgifter 

förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Därför har jag 

valt att ge informanterna fingerade namn i studien. 

Nyttjandekravet understryker att materialet som handlar om enskilda 

personer bara skall användas till forskningsändamål.   

Informationskravet ska forskaren meddela informanten om deras 

medverkan och att deltagandet är frivilligt. 

 

 

 

 

 

Ort, datum: 

 

------------------- 

 

 

Namnteckning: 

 

-------------------- 
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Sammanfattning  

Syftet med föreliggande studie har varit att öka kunskapen om hur livsvillkoren för arbetslösa 

ungdomar med invandrarbakgrund ser ut, samt vilka åsikter de arbetslösa ungdomarna har om 

arbete och arbetsmarknaden. Studien är en kvalitativ undersökning där det empiriska materialet 

bygger på intervjuer med sju arbetslösa invandrarungdomar mellan åldrarna 19 och 25 år. En av 

studiens centrala frågeställningar var att undersöka hur informanternas livsvillkor och identitet 

påverkas av att vara arbetslös. De andra frågeställningarna syftade till hur informanternas 

bakgrund påverkade deras möjlighet att inträda arbetsmarknaden, samt vilka jobbförväntningar 

informanterna hade om framtiden och den svenska arbetsmarknaden. Empirin har analyserats 

med hänsyn till metodverktyget grundad teori, samt teoretiska utgångspunkter såsom socialt 

kapital, formella och informella kanaler, etnicitet samt stigmateorin.  

 

Resultatet visas i fem olika ämnesområden utifrån informanternas upplevelser av den situationen 

de befinner sig i. Dessa ämnesområden är Arbetslöshet och välbefinnande, Det sociala nätverkets betydelse, 

Det utländska namnet sätter hinder, Vägen till arbetsmarknaden och slutligen Den sociala omgivningen.  

Resultatet visar att informanternas välbefinnande påverkades på ett destruktivt sätt då 

informanterna upplevde brist på sysselsättning. Informanterna uppfattade att det sociala 

nätverkets betydelse var väldigt framträdande för arbetsmarknaden, vilket visade sig dock att 

informanternas sociala nätverk var väldigt begränsad och utan resurs för deras del. Resultatet 

visar också att flertalet informanter hade blivit diskriminerade av arbetsgivare vid olika 

arbetssökningar. En avgörande faktor till denna form av diskriminering var informanternas 

bakgrund samt det utländska namnet. Vägen till arbetsmarknaden uppfattades påfrestande då den 

ekonomiska situationen i landet var ostabil samt på nedgång. Resultatet tyder på att 

informanterna fick sänka sina jobbförväntningar då de inte kunde förändra situationen. 

Dessutom gick det att uttyda att omgivningens föreställningar att invandrarsegregerade områden 

uppfattas som socialt utsatta såväl som ett socialt problem för samhället. Informanternas självbild 

påverkades negativt av den sociala omgivningens föreställningar om invandraresegregerade 

bostadsområden, vilket upplevdes av informanterna som en bidragande faktor som försvårade 

deras arbetsmöjligheter. 

 

 


