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Abstract 
As a result of apartheid and ethnocentric structures in South Africa and Cape Town, the 

unemployment is highest among the black youth. The purpose of this study is to examine how 

the black youth are experiencing their possibilities to get a job. This qualitative study was 

conducted among black youths at the age of 18-34 living in Cape Town. The theoretical 

framework chosen for this study was habitus and capital, social position, intersectionality and 

social stratification. Focus has been on how habitus and intersectionality plays a part in how 

black youths experience their possibilities of getting a job and how their experiences can be 

related to structural aspects in South Africa. The respondents differ in terms of background 

and individual experiences, but they all seem to unite in the experience of Cape Town’s labor 

market as racist and difficult to get job at as a young black individual. The study shows that 

their skin color is the most distinct trait that are being evaluated on the labor market, whereby 

it further seems that the darker skin, the harder to get a job. What separates the respondents 

experiences is mainly dependent on their socioeconomic background and the area of their 

upbringing, whereby the respondents from poorer areas has experienced the challenge to get a 

job much harder. On a structural level there’s a general problem according to the respondents 

experiences with informal recruitment, exploitation and especially discrimination of the black 

youth. Furthermore, contacts seems to be crucial for getting a job, which seems to be upheld 

by the mentality of “looking after one's own people”. Overall there are several aspects on both 

individual and structural level that affect black youths experience of getting a job in Cape 

Town. 

 
 
Keywords: unemployment, youth, racial discrimination, social position, intersectionality, 

social categorization, habitus, social stratification. 



Sammanfattning 
Som en följd av apartheid och rasistiska strukturer i Sydafrika och Kapstaden är 

arbetslösheten som högst bland den unga svarta befolkningen. Syftet med studien är att 

undersöka hur unga svarta upplever möjligheten att få jobb. Det är en kvalitativ studie som 

genomfördes med unga svarta personer i åldern 18–34 år och boende i Kapstaden. Det 

teoretiska ramverk vi valde att utgå ifrån är habitus och kapital, social position, 

intersektionalitet och social skiktning. Fokus har varit på hur habitus och intersektionalitet 

spelar en roll i hur unga svarta upplever möjligheten till arbete samt hur deras upplevelser kan 

relateras till strukturella aspekter i Sydafrika. Intervjupersonerna skiljer sig åt något vad gäller 

bakgrund och individuella erfarenheter, men alla verkar enas i upplevelsen av Kapstadens 

arbetsmarknad som rasistisk och som svår att få jobb på som ung svart person. I studien 

framkom det att det framförallt verkar vara deras hudfärg som påverkar deras möjligheter, 

varav ju mörkare hudfärg desto negativare för möjligheten att få jobb. Det som skiljer 

intervjupersonernas upplevelser åt beror framförallt på deras socioekonomiska bakgrund och 

uppväxtområde, där de från fattigare områden upplever det svårare att få jobb. På strukturell 

nivå finns det enligt intervjupersonernas upplevelser ett övergripande problem med informell 

rekrytering, utnyttjande och framförallt diskriminering av unga svarta. Dessutom verkar 

kontakter vara avgörande för att få jobb, vilket upprätthålls genom mentaliteten om att “man 

tar hand om sina egna”. Sammantaget påverkar aspekter på både individuell och strukturell 

nivå unga svartas upplevda och faktiska möjligheter till jobb på Kapstadens arbetsmarknad. 
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1. Inledning 
Kapstaden är en av världens mest segregerade storstäder. Stadens sociala och ekonomiska 

förhållanden, bostadsområden och arbetsmarknad präglas fortfarande av apartheid, trots att det 

avskaffades för över 20 år sedan i valet 1994 (Harrison, 2013, 7 december). Apartheid delade 

Sydafrikas svarta och vita befolkning vad gällde bland annat bostadsområden och arbete under 

46 års tid och i skolorna lärde sig eleverna att den svarta befolkningen var svaga och 

obegåvade (Harrison, 2013, 7 december). Även om många av landets unga idag inte levde 

under apartheid, så är som sagt dess konsekvenser fortfarande levande idag. Med 

utgångspunkt i att socialisation och uppväxt formar ens förutsättningar och förhållningssätt till 

sin verklighet, är det rimligt att anta att landets historia, men också unga svarta personers 

bakgrund och uppväxtvillkor, påverkar både deras faktiska och upplevda möjligheter till 

arbete (jfr Bourdieu, 1977:53). 

 
Segregationen på arbetsmarknaden är ett väl utforskat område i kvantitativ mening. 

Forskningen visar att arbetslösheten fortfarande är högst bland landets svarta befolkning 

generellt, och i synnerhet bland unga svarta (Yu, 2013:545). Landets regering har genomfört 

en rad reformer för att motverka tidigare etablerade strukturer från apartheidregimen, genom 

att införa bland annat diskrimineringsförbud och positiv särbehandling under landets 

konstitution Bill of rights (The department of justice and constitutional development of South 

Africa, 1996). Även om landet från ett juridiskt perspektiv därmed tycks ha kommit långt, är 

segregationen fortfarande talande i flera delar av samhället, och även på arbetsmarknaden. 

 
Utifrån att forskningen visar på segregation på arbetsmarknaden är det inte otänkbart att unga 

svarta kan uppleva det tufft att få arbete (jfr Gradin, 2018:21). Denna studie vill belysa just 

deras upplevelser, och genom att applicera ett intersektionellt perspektiv även undersöka 

huruvida deras upplevelser kan skilja sig åt beroende på deras individuella bakgrunder samt 

värderingen av deras olika egenskaper och drag (jfr Davis, 2008). Denna studie vill således 

försöka skapa en mer nyanserad bild av unga svartas upplevelser med landets strukturellt 

rasistiska historia i beaktning. Hur upplever egentligen unga svarta i Kapstaden möjligheten 

till arbete - och finns det skillnader i deras upplevelser? 

 
1.1. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur unga svarta upplever möjligheten till arbete i Kapstaden. 



2  

 

De frågeställningar vi avser att besvara för studiens syfte är följande: 

● Hur upplever unga svarta i Kapstaden möjligheten till arbete? 

● Finns det skillnader i upplevelser inom gruppen unga svarta i Kapstaden när det kommer 

till arbete? 

● Hur kan man förstå unga svartas upplevelser till arbete utifrån landets strukturellt rasistiska 

historia? 

 
1.2. Begreppsdefinition: Struktur 

Denna studie definieras strukturer som bestående av individers handlingar och 

handlingsmönster. De bildar över tid ett system av och utifrån sociala handlingar som 

individer i sin tur förhåller sig till (jfr Giddens, 1984:16). Strukturer och individer har på så 

sätt en ömsesidig påverkan på varandra då strukturerna både är resultatet av och resurser för 

individers handlingar och förhållningssätt till det system de befinner sig i (jfr Giddens, 

1984:18). Struktur och strukturella aspekter kommer i denna studie framförallt benämnas i 

relation till Sydafrikas historia med institutionaliserad rasism i och med apartheid, varav 

människors handlingar historiskt och idag är centralt för att förstå hur strukturer formats samt 

hur strukturer formar handlingar och förhållningssätt. 

 
1.3. Disposition 

Efter detta inledande kapitel presenteras apartheid och tidigare forskning som studien baseras 

på i kapitel 2. I kapitel 3 presenteras studiens metodval och vad som ligger bakom det, hur vi 

gått tillväga i tillämpning av metoden, studiens urval, insamlingen av material samt en 

redogörelse för de etiska överväganden som gjorts. Kapitlet avslutas med att presentera hur 

alternativa kriterier anpassade för en kvalitativ metod tillämpats. I kapitel 4 redovisas det 

teoretiska ramverket. Vidare presenteras resultat och analys av studiens intervjumaterial i 

relation till teori och tidigare forskning i kapitel 5. Slutligen presenteras och diskuteras 

slutsatser i kapitel 6 genom besvarande av studiens frågeställningar. I denna del reflekterar vi 

även över studiens bidrag till forskningsområdet och ger förslag på möjlig vidare forskning. 
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2. Apartheid och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras apartheid i korthet och tidigare forskning1 som studien baseras på. 

Tidigare forskning är tematiserad utifrån segregation på arbetsmarknaden samt hur individens 

bakgrund har inverkan på dennes möjligheter. Forskningen fungerar således som en viktig 

utgångspunkt för studiens syfte, frågeställningar och analys. Då forskning på området 

generellt haft ett kvantitativt angreppssätt, vill denna studie med ett kvalitativt angreppssätt 

försöka bidra med en fördjupad bild av hur individens bakgrund och andra mekanismer 

påverkar unga svarta personers upplevda och faktiska möjligheter på arbetsmarknaden. 

 

2.1. Apartheid 

Det politiska systemet apartheid legaliserade rasistiska strukturer i valet år 1948, men 

systemets ursprung går långt tillbaka till kolonialismen. Storbritannien tog över det 

koloniserade Sydafrika från Nederländerna på 1800-talet och avskaffade slaveriet. De 

nederländska bönderna (”boerna”) betraktade dock Sydafrika som deras land och den svarta 

befolkningen som ”lägre stående” främlingar som skulle hållas borta från den vita 

befolkningen. De vägrade därmed finna sig i britternas erövrande och avskaffandet av 

slaveriet (Harrison, 2013, 7 december). 

 
För att bevara den vita befolkningens politiska och ekonomiska makt i landet, införde Boernas 

Nationalistpartiet således det rasistiska systemet apartheid för att skilja den svarta och vita 

befolkningen åt (Gradin, 2018:2). Segregationen präglade bland annat bostäder, utbildning, 

arbete och umgängen. Den svarta och färgade befolkningen togs ifrån sin mark samt 

tvångsförflyttades till kåkstäder och områden utanför stadsgränsen för att bo under trånga och 

otrygga villkor. Under apartheid var det i princip enbart den vita befolkningen som hade 

rösträtt. De hade dessutom monopol på alla högre poster och kvalificerade jobb samt hade 

mycket högre löner (Harrison, 2013, 7 december). 

 
Apartheid avskaffades i och med partiet African National Congress Party’s (ANC) vinst i 

valet år 1994, med Nelson Mandela som ansiktet utåt för den mångåriga kampen. Här började 

nu arbetet med att avskaffa rasistiska lagar och system för att minska de ekonomiska och 

sociala klyftorna mellan landets grupper. Än idag är dock klyftorna stora och landets fattiga 
 
 

1 Tidigare forskning har sökts fram i databaser som Sociological Abstracts. Vid sökningen användes nyckelord 
som: black youth, segregation, labour market, South Africa, occupation, background och unemployment. 
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befolkning på 75 procent, består i princip enbart av svarta (Businesstech, 2018). 
 
 
2.2. Segregation på arbetsmarknaden utifrån yrkes- och löneskillnader 

I detta avsnitt redogörs för vad segregation på arbetsmarknader beror på och hur den 

upprätthålls, varav artiklarna som behandlas fokuserat på löne- och yrkesmässiga skillnader. 

 
I artikeln Racial wage inequality: Job segregation and devaluation across U.S Labor Markets 

undersöker Huffman & Cohen (2004:902) mekanismerna bakom ojämlika förhållanden 

mellan svarta och vita på arbetsmarknaden i USA, med fokus på lön och yrken. De kommer 

bland annat fram till att segregationen vad gäller arbete är associerad med storleken på den 

svarta befolkningen, varav segregationen är tydligare på arbetsmarknader med större svart 

befolkning (Huffman et al, 2004:902). De menar att det kan bero på att den vita befolkningen 

känner sig hotad då de är i minoritet i relation till den svarta befolkningen. Detta leder i sin tur 

till att den svarta befolkningen inte får tillgång till välbetalda och högkvalificerade jobb, viket 

gör att segregation och löneskillnader upprätthålls (Huffman et al, 2004:929). I och med att 

forskningens resultat visar att ojämlika villkor mellan vita och svarta på arbetsmarknaden 

tenderar att öka i och med en större svart befolkning på arbetsmarknaden, så ser vi resultatet 

som en viktig utgångspunkt för att förstå och tolka segregationen på arbetsmarknaden i 

Sydafrika där den svarta befolkningen är i majoritet. 

 
I artikeln Occupational segregation by race in South Africa after apartheid analyserar Gradin 

(2018:21) statistik för att jämföra löne- och yrkesmässiga skillnader mellan den svarta och vita 

befolkningen i Sydafrika. Artikeln syftar till att utreda huruvida landet sedan apartheid har 

lyckats reducera segregationen på arbetsmarknaden samt identifiera vilka mekanismer som 

driver segregationen idag – om det rör sig om brist på kompetens och utbildning eller om 

diskriminering på arbetsmarknaden. Gradin kommer fram till att den svarta befolkningen 

fortfarande tenderar att jobba i lågkvalificerade yrken och med lägre löner än vita med 

liknande karaktärsdrag. Ungefär 26 procent av segregationen på arbetsmarknaden kan enligt 

Gradin (2018:18) förklaras utifrån skillnader vad gäller utbildning. Enbart ytterligare 4 

procent kan förklaras genom geografiska skillnader utifrån tillgängligheten till arbete. Det 

innebär enligt Gradin att ungefär 71 procent av segregationen mellan svarta och vita helt 

enkelt beror på rasism. En del av förklaringen till segregationen enligt Gradin (2018:18) beror 

således på diskriminering vad gäller möjligheten till kvalificerad utbildning och trygga 
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bostadsområden för den svarta befolkningen – men framförallt beror det på rasism på 

arbetsmarknaden. Forskningens slutsats om att diskriminering verkar vara den avgörande 

faktorn för segregationen på arbetsmarknaden i Sydafrika, ger studien en viktig utgångspunkt 

för att i analysen kunna tolka och förstå unga svartas möjligheter till jobb på en arbetsmarknad 

med till synes ojämlika villkor. 

 
2.3 Bakgrundens inverkan på individens möjligheter på arbetsmarknaden 

I detta avsnitt presenteras forskning med fokus på hur individens bakgrund i form av bland 

annat bostadsområde och typ av utbildning har påverkan på dennes möjligheter till arbete. 

 

Robert Erikson och Jan Jonsson (1998:19) vid Stockholm universitet har genomfört en 

kvantitativ studie om hur individens sociala bakgrund påverka dennes klassposition och 

inkomst. Detta med bakgrund i att tidigare forskning visar på korrelation mellan yrkesinkomst 

och social bakgrund, varav de utforskar detta i en svensk kontext som innebär relativt låga 

inkomstskillnader på arbetsmarknaden i jämförelse med andra länder. Resultatet visar att 

social bakgrund har påverkan på individens nivå och typ av utbildning, prestation i skolan 

samt arbetserfarenhet – vilket leder till löneskillnader mellan sociala grupper som både består 

och ökar över tid (Erikson et al, 1998:31). Mekanismer som reproducerar dessa skillnader på 

arbetsmarknaden menar de är sociala nätverk, favoritism, produktivitet och aspirationer. 

Sociala nätverk innebär att individer från en priviligierad social bakgrund ofta har ett större 

kontaktnät och därmed bättre möjligheter på arbetsmarknaden vad gäller yrken och löner. 

Favoritism innebär att det vid rekrytering föredras att anställa någon med liknande livsstil och 

bakgrund. Produktivitet innebär att arbetsgivare föredrar att anställa någon från en viss social 

bakgrund då det innebär en viss social och praktiskt kompetens samt hög utbildning. Slutligen 

innebär aspirationer att barn med en viss social bakgrund och socioekonomisk status möjligen 

har högre aspirationer och värdesätter ett välbetalt och kvalificerat arbete högre än barn med 

lägre socioekonomisk status (Erikson et al, 1998:32–33). Forskningens resultat hjälper oss 

således att förstå och tolka hur bakgrund kan ha inverkan på segregation på arbetsmarknaden i 

Sydafrika, och därmed hur den kan påverka unga svartas möjligheter till arbete. 

 
Derek Yu (2013:545) undersöker i sin publikation Youth unemployment in South Africa 

revistited vilka faktorer som påverkar ungas möjligheter till arbete i kontexten av Sydafrika, 

med fokus på deras bakgrund. Yu’s arbete visar bland annat att det är åldersgruppen mellan 
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18–34 år som är den mest utsatta vad gäller arbetslöshet, varav majoriteten av dessa är svarta 

och från fattigare förhållanden. I sitt arbete kategoriserar han arbetslösa i olika grupper då han 

menar att det finns olika typer av arbetslöshet. Genom att kategorisera dessa kunde Yu 

(2013:559) visa på att gruppen arbetslösa som aktivt söker nytt arbete, så kallade “narrow 

unemployment”, ofta har tidigare arbetserfarenhet och nyligen har blivit uppsagda. 

Gemensamma karaktärsdrag för denna grupp var att de ofta är vita, bor i rikare områden, är 

utbildade i högre grad och även generellt äldre än den andra gruppen. Gemensamma 

karaktärsdrag för den andra gruppen arbetslösa som inte aktivt söker arbete, så kallade 

“discouraged work seekers”, var att de ofta är svarta, bor i fattigare områden, är lågutbildade 

och generellt yngre. Lösningen Yu (2013:560) föreslår för att minska arbetslösheten på lång 

sikt för gruppen “discouraged work seekers” är utbildning, och i synnerhet att öka 

tillgängligheten och kvaliteten på utbildningarna i fattigare områden. Yu’s forskning fungerar 

därmed som utgångspunkt för syfte och analys i denna studie då han visar att skillnaden 

mellan arbetslösa unga till stor del baseras på socioekonomisk bakgrund och därmed även 

hudfärg, vilket gör att unga svarta personer är drabbade av en mer långsiktig arbetslöshet än 

unga vita personer. Studien fungerar även som avgränsning för åldersintervallet studiens urval 

baseras på. 

 
3. Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metodologiska överväganden presenteras. Vidare diskuteras 

etiska överväganden och västerländsk standard av kunskap som präglar vår förförståelse och 

intervjuroll. Slutligen beskrivs alternativa kriterier för bedömning av studiens reliabilitet och 

validitet anpassade för kvalitativ forskning. 

 

3.1. Val av metod 

För att undersöka hur unga svarta i Kapstaden upplever möjligheten till arbete lämpade sig en 

kvalitativ metod bäst, då metoden möjliggör djupare förståelse för intervjupersonerna och 

deras subjektiva upplevelser (jfr Bryman, 2014:340–41). Studiens undersökningsmetod har 

lagt vikt vid formuleringar, upplevelser och kontexten som studien genomförs i, i syfte att 

skapa en djupare förståelse om just intervjupersonernas upplevelser. Därmed har vi även 

synliggjort vår förförståelse som forskare kring kontexten vi undersöker (se avsnitt 3.3.1.). 

Studien intog vidare ett tolkande synsätt med kunskapsteoretisk inriktning. Genomgående 

fokus i studien har således varit förståelse, tolkning och beskrivning av vad 
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intervjupersonernas upplevelser beror på (jfr Bryman, 2014:40). 
 
 
Datainsamlingsmetoden som använts är kvalitativa och semistrukturerade intervjuer för att 

möjliggöra förståelse för intervjupersonernas erfarenheter, upplevelser och känslor. Frågorna i 

intervjuguiden var baserade på studiens syfte och frågeställningar samt tematiserades utifrån 

teori och tidigare forskning (se Bilaga 2). För varje fråga hade kompletterande följdfrågor 

förberetts och beroende på intervjupersonernas svar ställdes dessa för att säkerställa att vi höll 

oss till ämnet eller för att få tydligare och mer beskrivande svar. Vi förhöll oss således till 

intervjuguiden som en riktlinje under intervjuerna, men med viss anpassning för att intervjun 

och samtalet skulle kännas öppet och naturligt. 

 
3.2. Urval och tillvägagångssätt 

Studien genomfördes i Kapstaden där vi bodde under två månader för datainsamling och 

analys. Urvalet för studien bestod av unga svarta i åldern 18–34 som bor i Kapstaden. Urvalet 

var delvis målstyrt till åldersintervallet 18–34 år, baserat på Yu’s (2013:545) forskning som 

visar att arbetslösheten bland svarta i Sydafrika är som högst inom detta åldersintervall. Denna 

avgränsning av urvalet bedömde vi relevant utifrån studiens syfte samt rimligt utifrån de 

resurser och tidsbegränsning som undersökningen innebär. 

 
Urvalsmetoden som användes var bekvämlighetsurval, då vi sökte frivilliga intervjupersoner 

via grupper i olika forum online. Intervjupersonerna kontaktade således oss via dessa kanaler 

och anmälde intresse för deltagande i studien. Trots risken för att vissa grupper inte nåddes 

med denna strategi, ansåg vi tillvägagångssättet mest effektivt i och med att vi inte hade några 

kontakter i landet och var där under begränsad tid. Vidare då ämnet kunde upplevas som 

känsligt motiverades studiens urvalsmetod även genom att vi behövde intervjupersoner som 

frivilligt ville delta och dela med sig av sina upplevelser. Det frivilliga deltagandet kunde dock 

innebära att de som ville delta var frivilliga med anledning av att de har erfarenheter av 

diskriminering eller svårigheter att få arbete, och därmed riskera att vi endast fick ett 

perspektiv på upplevelserna. Vi tog hänsyn till detta genom att tolka deras upplevelser i 

relation till tidigare forskning och teori, samt att det under intervjuerna ställdes frågan om 

sysselsättningen hos deras familj och vänner för att få en bredare bild. Vidare påverkade 

känsligheten i ämnet vår intervjuroll. Vi försökte därmed använda oss av respekt, reflexivitet 

och omtanke för att skapa tillit till oss och trygghet för intervjupersonerna, både i utformande 

av intervjufrågorna och i det personliga mötet med dem (jfr Kvale och Brinkmann, 2015:4). 
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Även om bekvämlighetsurval som urvalsmetod enligt Bryman (2011:433–34) passar bra för 

en kvalitativ metod, var vi medvetna om att urvalsmetoden innebär svårigheter att 

generalisera, vilket inte heller var syftet med studien. Med denna metod fanns däremot risken 

att vi exkluderade de fattigaste som inte har tillgång till dator eller internet, och därmed 

kanske de som står längst utanför arbetsmarknaden. Däremot beskrev fyra av 

intervjupersonerna att de växt upp under fattiga förhållanden och med låg socioekonomisk 

status (se Tabell 1). Trots urvalsmetoden ser vi därmed att resultatet kan vara representativt ur 

ett analytiskt och teoretiskt perspektiv - då vi tror att deras upplevelser även kan spegla de 

unga svarta som lever under fattigare förhållanden. 

 
Vid första kontakten med intervjupersonerna fick de ta del av missivbrevet innehållande 

information om studiens syfte, intervjuns upplägg och de forskningsetiska principerna (se 

Bilaga 1.1). Efter detta bokades tid och plats för intervjuerna in. För att skapa bästa 

förutsättningar för intervjupersonerna att känna sig bekväma och trygga genomfördes dessa 

enskilt och på intervjupersonernas val av plats. Längden på intervjuerna varierade mellan 45 

till 70 minuter genom fysiska träffar på olika caféer. Vid intervjutillfällena spelades intervjun 

in med ett muntligt godkännande från intervjupersonerna. Vi närvarade båda två vid samtliga 

intervjuer varav en av oss höll i intervjun medan den andra ställde eventuella kompletterande 

följdfrågor. Totalt intervjuades sex personer varav tre av intervjupersonerna var män och tre 

kvinnor. Efter att intervjuerna var genomförda påbörjades transkribering av materialet samt 

anonymisering av information som skulle kunna identifiera intervjupersonerna. 

 
3.2.1. Tillvägagångssätt vid analysen 

Efter att transkriberingen var genomförd började vi tillsammans koda materialet. 

Kodningsprocessen inleddes genom att vi identifierade nyckelord i materialet för att 

sammanfatta empirin på ett överskådligt sätt (jfr Dalen, 2015:78). Därefter delade vi in det 

kodade materialet i kategorierna individuell bakgrund, social position, sociala kategorier samt 

strukturella aspekter. Dessa kategorier var baserade på teori och tidigare forskning och 

relaterade till studiens frågeställningar. Därefter delades kategorierna in i tre huvudsakliga 

teman som studiens analys och diskussion strukturerades efter (jfr Dalen, 2015:82). Dessa 

teman var intersektionalitet, habitus och strukturer. Till analysen sammanställdes även en 

tabell med demografisk information om intervjupersonerna baserat på deras egna uttalanden 

(se Tabell 1). En post i tabellen är ”status på socioekonomisk bakgrund”. Det syftar på vår 
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tolkning av deras uttalanden och beskrivningar om bland annat deras uppväxtområde, 

familjeförhållanden och ekonomiska förutsättningar och anges utifrån medel eller låg (jfr 

Andrew, 2010:198). Citaten som använts i analysen har angivits på engelska för att inte missa 

intervjupersonernas viktiga poänger. Grammatiska fel har däremot korrigerats för att 

underlätta förståelse för läsaren. 

 
3.3. Etiska överväganden 

Vid genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002:7-14) forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Vi har även reflekterat över västerländsk kunskap och utifrån 

det redogjort för vår förförståelse och roll som intervjuare. 

 
3.3.1. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Informations- och samtyckeskravet innebär att vi som forskare ska informera 

intervjupersonerna om studiens syfte och att deras medverkan är frivillig under hela processen 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Kravet har säkerställts genom att intervjupersonerna via 

missivbrev (se Bilaga 1) och vid intervjutillfället fick information om studien, intervjun och de 

forskningsetiska principerna samt att de när som helst kunde avstå från sin medverkan eller 

från att besvara vissa frågor. Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas 

personuppgifter ska behandlas med konfidentialitet, det vill säga med anonymitet och 

försiktighet (Vetenskapsrådet, 2002:12). Hänsyn togs till kravet genom att benämna 

intervjupersonerna som IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6 i analysen samt genom att inte ta med 

sådan information eller uppgifter som riskerade deras anonymitet. Nyttjandekravet innebär att 

de uppgifter som samlats in om intervjupersonerna enbart får och ska användas till denna 

studie, och inte för något annat ändamål eller av annan part (Vetenskapsrådet, 2002:14). Det 

kravet har uppfyllts genom att informationen som intervjupersonerna lämnat enbart används 

för denna studie. 

 

3.3.2. Intervjurollen, förförståelse och västerländsk kunskap 

Bob Pease (2010:41) diskuterar i sin bok Undoing privilege hur den västerländska dominansen 

satt en global standard för det “moderna samhället” och som ett ideal för hela världens 

samhällen. Pease menar att det utifrån det är viktigt att förstå sin egen position i världen samt 
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bredda synfältet för att förstå den subjektiva verkligheten av andra levnadssätt och perspektiv. 

Med det sagt, var det viktigt för oss som forskare att förstå vår egen roll som bärare av 

västerländsk kunskap och hur vår förförståelse kunde påverka våra tolkningar och analyser. 

 
Förförståelse kan beskrivas som åsikter och uppfattningar man på förhand har om det som ska 

studeras (Dalen, 2015:17). Gemensamt för vår förförståelse var tolkningen av Kapstaden som 

en stad av två separata världar. Där de svarta bor i fattiga kåkstäder och de vita i stadens ”fina” 

områden samt en arbetsmarknaden präglad av rasism, där de svarta har svårt att få jobb. Vi 

hade båda en relativt simplifierad bild av hur detta upprätthölls men väl i Kapstaden fick vi 

omedelbart nya insikter. Något vi förvånades över var att rasismen på arbetsmarknaden var 

mer öppen och förgivettagen än vad vi tidigare trott. Vi fick även nya insikter om problem 

med främlingsfientlighet gentemot invandrare från andra afrikanska länder, och om starka 

grupperingar inom den svarta befolkningen utifrån folkgrupper. Genom att vi under studien 

mötte och samtalade med intervjupersonerna samt upptäckte landet och dess kultur på olika 

sätt nyanserades således vår förförståelse. För att minska inverkan av förförståelsen var vi 

bland annat noga med att ställa frågor och lyssna på deras upplevelser och uppfattning av 

deras egen situationen på arbetsmarknaden istället för att söka bekräftelse av vår förutfattade 

bild. I kodning och analys av empirin försökte vi genomgående att ifrågasätta vår tolkning av 

det intervjupersonerna sagt, och i vissa fall bekräfta med intervjupersonerna om vår tolkning 

var korrekt enligt deras mening. 

 
Vi vill även belysa vår position som intervjuare ur ett etiskt perspektiv, och främst vår sociala 

position som vita västerländska studenter som intervjuar unga svarta i Kapstaden om 

arbetslöshet. Det fanns en maktdimension och ett eventuellt metodologiskt problem i att vi är 

två vita personer från Sverige och ett svenskt universitet, som försökte förstå segregation på 

arbetsmarknaden i Sydafrika. Det fanns en risk i att de unga svarta personerna vi intervjuade 

om deras upplevda möjligheter på arbetsmarknaden skulle kunna känt sig obekväma. Som 

tidigare nämnt i avsnitt 3.2 innebär kvalitativa intervjuer generellt en känslighet i relation till 

ämnet och personerna som studeras, varav vi anser att det förstärktes i relation till vår position 

av privilegium och makt. Intervjurollen krävde därmed fingertoppskänsla för att skapa ett 

samtal baserat på tillit. Samtliga intervjuer inleddes med ”kallprat” och samtal över en kopp 

kaffe eller lunch, där vi fick chansen att lära känna varandra bättre på ett personligt plan. Vi 

ville att vårt genuina engagemang för dem och deras erfarenheter skulle genomlysas under 

samtalet och intervjun, och betonade att det var just deras upplevelser vi var intresserade av. 
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Intervjuerna blev längre än förväntat då vi enligt vår upplevelse ofta fick både långa och 

personliga svar. Efter de genomförda intervjuerna bjöd samtliga intervjupersoner hem oss till 

dem för att se hur de bor och möta deras familjer. Det upplevde vi som att de kände tillit till 

oss i vår intervjuroll, trots positionen av makt och privilegium. 

 
3.4. Alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ forskning 

Nedan redogörs för hur alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ forskning tagits i 

beaktning. Vi har valt att använda oss av Yardleys (2000:218–219) bedömningssystem som är 

utformat för att bemöta den kritik som kvalitativa studier får gällande svårigheten i att bedöma 

dess validitet och reliabilitet. 

 

Sensitivitet för kontexten 

Det första kriteriet är att studiens kontext ska behandlas med sensitivitet av oss som forskare 

(Yardley, 2000:220). Detta kriterium bedömde vi viktigt för studien då den berör frågor som 

arbetslöshet och diskriminering i ett land med strukturellt rasistisk historia. Tidigare har vi 

belyst hur vi utifrån vår intervjuroll och västerländsk kunskap förhållit oss till kontexten. Vi 

vill även belysa hur vi som forskare försökt skapa en uppfattning om kontexten. Innan vi åkte 

till Sydafrika läse och såg vi dokumentärer om sociala förhållanden i Kapstaden för att försöka 

få förståelse om den kontext som intervjupersonerna befinner sig i, varav förståelsen även 

fördjupades samt nyanserades under tiden i Kapstaden. 

 
Engagemang, strikthet, tydlighet och koherens 

Det andra kriteriet handlar om engagemang, metodologisk och teoretisk kunskap i ämnet som 

studeras. Det handlar även om noggrannhet i datainsamlingen samt tydlighet, reflexivitet och 

koherens i analys och presentation av materialet (Yardley, 2000:221). Vårt personliga 

engagemang för ämnet baseras på ett engagemang för orättvisor varav det fördjupades i och 

med de ojämlika villkor på Kapstadens arbetsmarknad som vi blivit medvetna om utifrån 

intervjupersonernas berättelser. Vår metodologiska och teoretiska kunskap kommer främst 

från tidigare kurser i sociologi på Örebro Universitet. Vidare har processen gällande urval, 

intervjugenomförande och analys grundligt redogjorts för samt att överensstämmelse och 

tydlighet i studiens forskningsfrågor, syfte, teori, tidigare forskning och metodval 

genomgående har eftersträvats. Vi har i analysen av materialet diskuterat och redovisat 
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resultatet med tydlig koppling till intervjuerna genom citat samt återkoppling till 

intervjupersonerna om vår tolkning är korrekt utifrån deras mening. 

 
Effekt och betydelse 

Det fjärde kriteriet handlar om att studien ska ha potential att förändra och tillföra något för 

det som studeras (Yardley, 2000:223). Studiens mål är att bidra med en ökad förståelse för 

unga svarta personers upplevelse av möjligheten till arbete, vilket skulle kunna bidra till att 

intervjupersonerna påverkas positivt i den mening att deras perspektiv och upplevelser 

uppmärksammas. 

 
4. Teori 
I detta avsnitt presenteras teorin som studiens syfte, frågeställningar och analys baseras på. 

Det teoretiska ramverket består av habitus och kapital, social position, intersektionalitet samt 

social skiktning. Syftet med studien är att undersöka hur unga svarta personer upplever 

möjligheten till arbete, varav det teoretiska ramverket möjliggör tolkning och förståelse av 

deras upplevelser utifrån både deras individuella bakgrund och landets strukturellt rasistiska 

historia. 

 
4.1. Habitus och kapital 

I denna studie kan insikt om individens bakgrund bidra med en djupare förståelse för hur unga 

svarta i Kapstaden upplever möjligheten till arbete, och även hur det påverkar deras sociala 

position på arbetsmarknaden. I studien kommer således habitus och kapital att användas för att 

förstå hur bakgrund och resurser kan påverka unga svartas upplevda och faktiska möjligheter 

på arbetsmarknaden. 

 
Att socialisation och uppväxt formar människan och dennes intressen, förutsättningar och 

livsstil kan förklaras genom begreppet habitus. Bourdieu beskriver habitus som internaliserade 

strukturer och som en uppsättning dispositioner och förmågor i individens medvetande som 

påverkar dennes sätt att förstå och tolka verkligheten (Bourdieu, 1990:53). Hur 

förkroppsligandet av strukturer går till beror på ens position i det sociala rummet enligt 

Bourdieu (2004:15). Denna studie tillämpar tolkning av position i det sociala rummet som 

social position på arbetsmarknaden enligt avsnitt 4.4. Habitus formar även en uppfattning för 
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hur man ska bete sig i olika sociala kontexter – en känsla för “hur spelet går till” och vart man 

“hör hemma”. 

 
Vidare så kan Bourdieus (1996:73) begrepp kapital beskrivas som en individs ekonomiska, 

sociala och kulturella tillgångar. Ekonomiskt kapital kan kort beskrivas som ekonomiska och 

materiella tillgångar, kulturellt kapital som kulturell kompetens och utbildning samt socialt 

kapital som nätverk och relationer. Beroende på sammanhanget får kapitalformen en 

värdering socialt och utgör då ett symboliskt kapital. Värdet på kapitaltillgångarna behöver 

således erkännas av andra i sammanhanget för att de ska bli användbara och upplevas 

värdefulla. Om en grupp eller individ besitter ett stort symboliskt kapital, oavsett form, får de 

genom värderingen även en viss status och maktposition i sammanhanget. Sammanhanget 

som i denna studie kommer analyseras är Kapstadens arbetsmarknad, varav dess normativa 

och dominerande kultur sätter reglerna för vilka kapitalformer som har ett högt värde. Det 

sätter därmed även förutsättningarna för vilka individer och grupper som gynnas på 

arbetsmarknaden. 

 
Vidare är det centrala med Bourdieus teori för studiens syfte hur förkroppsligandet av 

strukturer, det vill säga habitus, påverkar individens möjlighetshorisont. För individen vars 

habitus och sociala position möjliggör en viss typ av skolgång till exempel, kommer individen 

se denna skolgång som möjlig. För en person däremot vars sociala position och habitus inte 

möjliggör samma skolgång, kommer den både ha och uppleva andra möjlighetshorisonter (jfr 

Bourdieu, 1990:26). Uppväxten och lärandet från familjen kommer även influera dennes 

tolkningar av vad som är möjligt. På så sätt kan habitus påverka både nivån av lärandet och 

resultatet i skolan och därmed föra med sig en ojämlikhet inför själva skolgången, där de som 

sett skolgången som självklar har andra villkor från början än de som kanske inte ens vågat 

drömma om det. Skolgången i sig kan även påverka individens sätt att se på möjligheter och 

vad som upplevs som valbart för dennes framtid. Det vill säga, att denne kommer att 

förkroppsliga vissa sannolikheter - en viss sannolikhet för utbildning, betyg eller yrkesval till 

exempel. Skolgångs-exemplet visar på så sätt på hur habitus och aspekter i individens 

bakgrund påverkar vilka möjligheter denne ser. Det visar även på hur habitus och bakgrund 

kan leda till att individen får med sig en viss form och mängd kapital på arbetsmarknaden, 

och därmed hur dennes sociala position påverkar möjligheterna till arbete. 

 
Vi vill dock problematisera Bourdieus teori något, vilket han även själv gör. Det går att 
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argumentera för att hans teori utgår ifrån ett etnocentriskt perspektiv. Bourdieu menar att de 

sociala positionerna i samhället är föränderliga, varav vi tolkar det som att positionerna kan 

förändras över tid samt uttryckas eller kännetecknas på olika sätt beroende på samhälle (jfr 

Bourdieu, 2004:13–15). Att positionerna kan kännetecknas på olika sätt beroende på samhälle 

anser vi viktigt att betona, då hans teori om hur habitus formar ens möjligheter utgår ifrån ett 

västerländskt samhälle, medans den sociala kontexten i Sydafrika är särskilt präglad av sin 

strukturellt rasistiska historia. Vi ser därmed en viktig aspekt att med teori om social skiktning 

i avsnitt 4.3 tolka intervjupersonernas upplevelser i ljuset av landets historia. Med 

medvetenhet om detta anser vi att modellen inte behöver ge uttryck för etnocentrism – utan ge 

uttryck för hur mekanismer och strukturer formar individers sociala positioner i samhällen 

och därmed på arbetsmarknaden. 

 
4.2. Intersektionalitet 

För att kunna tolka hur unga svarta personers upplevelse av möjligheten till arbete kan skilja 

sig åt och vad dessa beror på, har studien valt att tillämpa ett intersektionellt perspektiv. 

Perspektivet avses även användas i relation till begreppet habitus för att tolka aspekter som 

påverkar unga svartas sociala position i kontexten Kapstaden. 

 
Professorn Kathy Davis (2008) analyserade i sin artikel Intersectionality as buzzword hur 

intersektionalitet som perspektiv kan användas för att utveckla feministiska teorier, genom att 

analysera och problematisera skillnader inom gruppen kvinnor. Perspektivet syftar således till 

att synliggöra ojämlikheter och olika maktpositioner inom grupper utifrån social 

kategorisering. Social kategorisering kan beskrivas som en kategoriseringsprocess av 

individer till motsatta grupper baserat på skillnader i exempelvis hudfärg, kön eller klass. I 

processen sker det även en värdering, där den ena gruppen ses som norm och därmed 

överordnad, och den andra gruppen som underordnad - varav ojämlikhet bildas. Ett 

intersektionellt perspektiv möjliggör utifrån detta analys av hur olika sociala kategoriseringar 

inom en grupp leder till komplexa och överlappande maktordningar (jfr Lykke, 2010:50). 

Med ett intersektionellt perspektiv måste även hänsyn till kontexten tas, då värderingen av 

sociala kategorier är kontextbundet utifrån tid och samhälle. 

 
Kontexten av Kapstadens arbetsmarknad är central i studien i och med Sydafrikas strukturellt 

rasistiska historia som innebär en särskilt underordnad position för unga svarta personer, som 

därmed påverkar deras förutsättningar på arbetsmarknaden (jfr Lykke, 2010:78). Det innebär i 
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kontexten att den vita befolkningen som överordnad är normen på arbetsmarknaden på basis 

av social kategorisering utifrån hudfärg. Vidare finns det inom gruppen unga svarta ytterligare 

kategoriseringar på basis av exempelvis kön och klass, vilket innebär intersektionalitet i en 

grupp. Detta skapar en komplex sammanvävd maktordning av olika sociala kategoriseringar 

som måste förstås utifrån kontexten. I denna studie vill vi problematisera värderingen av unga 

svarta på basis av hudfärg, men även belysa andra sociala kategoriseringar inom gruppen 

unga svarta som kan innebära olika möjligheter och upplevelser för dem på arbetsmarknaden. 

 
Kritik mot ett intersektionellt perspektiv kan lyftas gällande huruvida det hjälper eller stjälper 

att belysa olikheter inom en grupp. Frågan kan ställas om det snarare förstärker skillnader 

inom en grupp genom att belysa dess olikheter, och att det förstärker betydelsen och 

rangordningen av dem. Studiens syfte är däremot att använda perspektivet i relation till 

habitus för att belysa andra eventuella aspekter än hudfärg samt söka nyanser i olika 

upplevelser och möjligheter inom gruppen unga svarta. 

 
4.3. Social skiktning 

För att förstå och tolka unga svarta personers individuella upplevelser utifrån ett strukturellt 

perspektiv, vilket bottnar i landets strukturellt rasistiska historia, så har vi tillämpat en teori 

om social skiktning. 

 
Social skiktning kan definieras och förstås som en konsekvens av systematisk ojämlikhet 

(Edling & Liljeros, 2016:13). Det uppkommer och upprätthålls genom upprepade sociala 

handlingar, och dess negativa konsekvenser kommer från systematiskt bemötande på ett visst 

sätt av en viss social grupp över tid (jfr Weber, Roth & Wittich, 1978:4–5). Sociologen Max 

Weber menar att handlingarna kan vara både avsiktliga och ej avsiktliga. De avsiktliga 

handlingarna handlar om att aktivt exkludera en grupp från vissa sammanhang, att till 

exempel vid rekrytering bestämma sig för att man vill ha en viss typ av individ. Det kan 

således jämföras med det som Erikson & Jonsson beskriver som favoritism (1998:31). 

Oavsiktliga handlingar är däremot baserade på vanor enligt Weber (1978:4–5). Det centrala är 

att det utifrån handlingarna kan uppstå ojämlikhet mellan grupper, då en viss social grupp 

bemöts på ett visst sätt. Vidare är en grupps resurser och sociala status i samhället relativ i 

förhållande till andra gruppers resurser och status. Detta kan leda till ojämlikhet då en viss 

grupp får möjlighet att samla på sig mer resurser och rättigheter än vad andra grupper har 

möjlighet eller tillgång till. Resurser tolkas i denna studie utifrån Bourdieus kapital (se avsnitt 
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4.1). Det vill säga, vilka ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter en individ eller grupp 

har att hävda sina intressen och rättigheter. Beroende på vilka kapitalformer som får ett 

symboliskt värde på Kapstadens arbetsmarknad och vilka grupper som får tillgång till det, får 

således de med ett högt symboliskt kapital även möjligheten att hävda sina intressen i det 

sammanhanget. Det är därmed en viktig aspekt för hur social skiktning uppstår och 

reproduceras (jfr Edling et al, 2016:12). 

 
4.4. Social position 

I studien används begreppet social position för att beskriva intervjupersonernas position på 

Kapstadens arbetsmarknad. Vi tolkar deras sociala position som ett resultat av hur olika 

sociala kategorier värderas samt utifrån deras habitus och bakgrund, i relation till strukturella 

aspekter. Begreppet kommer utifrån tolkningen därmed användas för att försöka förstå unga 

svartas sociala position på en arbetsmarknad med ett strukturellt rasistiskt förflutet, genom 

skiktningsprinciper, ett intersektionellt perspektiv och utifrån deras habitus - och hur 

positionen kan gynna eller missgynna deras möjligheter. 

 
Individens habitus är ett resultat av och resulterar i en viss position i det sociala rummet enligt 

Bourdieu (2004:16). Det sociala rummet kan enligt Bourdieu ses som en metafor för den 

sociala värld individen befinner sig i, varav vi tolkar och använder beskrivningen av det 

sociala rummet som Kapstadens arbetsmarknad. Som nämnt är kontexten av Kapstadens 

arbetsmarknad med dess strukturellt rasistiska historia viktig att betona och ta hänsyn till i 

tolkningen av deras sociala position, då den i sig positionerar unga svarta på 

arbetsmarknaden. 

 
4.5. Sammanfattning av teori 

Med intersektionalitet som perspektiv kan olikheterna inom gruppen unga svarta belysas för 

att förstå hur olika typer av social kategorisering kan innebära olika förutsättningar och 

sociala positioner på arbetsmarknaden. Med habitus och kapital som teori möjliggörs 

förståelse och tolkning av intervjupersonernas upplevda och faktiska möjligheter utifrån deras 

bakgrund. Med social skiktning som teori kan vi tolka intervjupersonernas upplevelser utifrån 

ett makroperspektiv - närmare bestämt hur arbetsmarknaden i sig kan bidra till social 

skiktning, en viss social position samt ett mindre upplevt handlingsutrymme hos 

intervjupersonerna. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultatet av vår intervjustudie. Analysens upplägg baseras på studiens 

frågeställningar och studiens teoretiska ramverk varav dess teman är: intersektionalitet, 

individuell bakgrund och strukturer. Resultatet presenteras med stöd av intervjupersonernas 

citat för att med vår tolkning och resonemang utifrån teori och tidigare forskning lyfta centrala 

aspekter. Nedan visas en tabell för att ge en kort presentation om intervjupersonerna. 

 
Modell 1. Demografisk sammanställning av intervjupersonerna baserat på deras egna uttalanden 

 

Intervjuperson Ålder Kön Sysselsättning Status på 
socioekonomisk 

bakgrund* 

Född i 
Sydafrika 

Har varit 
arbetslös 

IP1 32 Kvinna Studerande Låg Ja Ja 

IP2 25 Man Arbetande Låg Nej Ja 

IP3 19 Kvinna Arbetande Medel Ja Nej 

IP4 23 Man Arbetande Låg Ja Ja 

IP5 29 Man Arbetande Medel Nej Nej 

IP6 32 Kvinna Arbetande Låg Ja Ja 

*Se beskrivning av definitionen och hur vi kommit fram till denna i avsnitt 3.2.1. 
 
 

5.1. Unga svarta möter rasism och diskriminering på arbetsmarknaden 

I avsnittet diskuteras hur sociala kategoriseringar och strukturer formar unga svartas sociala 

position på Kapstadens arbetsmarknad, och hur det kan påverka deras upplevda och faktiska 

möjligheter till arbete. 

 

Enligt tidigare forskning är segregationen mellan den svarta och vita befolkningen fortfarande 

tydlig på arbetsmarknaden trots apartheids avskaffande (Gradin, 2018:18). I samtliga 

intervjuer framkom upplevelser som styrker forskningen men även upplevelser som kan 

tänkas förklara varför det ser ut som det gör. Vid frågan om deras egna erfarenheter av att 

söka arbete berättade de om möten med både fördomar och rasism. En av intervjupersonerna 

berättade följande: 

 
They’ve told me “oh, we thought you were white”. I still have one email, and that’s 
when I gave up. “Let’s interview all the white people first, and then if there’s more 
positions we’ll come back to you”. (IP5) 
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IP5’s upplevelse visar på rasism från arbetsgivare där han öppet blir nekad ett jobb på grund 

av sin hudfärg. Samtliga intervjupersoner hade upplevt liknande händelser och det visar både 

på rasism och på diskriminering rent juridiskt utifrån Bill of rights. IP5 beskriver, “I still have 

one email”, vilket visar att arbetsgivare inte verkar bry sig om att dölja diskrimineringen då de 

uttrycker sig som de gör via mejl. Det indikerar även på att de inte tycks ha en tanke på 

eventuella repressalier, trots att deras bemötande bryter mot konstitutionen. Att arbetsgivare 

verkar ha möjlighet agera på det här viset kan därmed tolkas som ett institutionaliserat 

handlande som formats utifrån landets historia, exempelvis präglat av att den vita 

befolkningen under apartheid hade monopol på kvalificerade yrken. IP1 berättar om hennes 

bild av arbetsgivares agerande: 

 
You do have the people who feel like “we want to hire everyone who needs to be 
hired”. But then, they’ll put white in front. [...] And then they’ll put the rest further 
down, and the cleaner will be a black person. (IP1) 

 

IP1 beskriver således en ytterligare nivå av diskrimineringen än den IP5 beskrivit. Hon 

beskriver arbetsgivare som anställer svarta, men att “they’ll put white in front”. Det 

intervjupersonerna upplever verkar handlar därmed både om att arbetsgivare väljer vita 

personer i första hand, men att de även systematiskt placerar dem svarta på hierarkiskt låga 

positioner i verksamheten. Intervjupersonerna verkar således både möta direkt rasism genom 

att bli nekade på grund av deras hudfärg, men även indirekt rasism genom att arbetsgivare på 

grund av hudfärg systematiskt placerar dem på de hierarkiskt lägsta jobben. Detta styrker 

Gradins (2018:3) beskrivning om att segregationen på arbetsmarknaden till stor del handlar 

om att lågkvalificerade yrken domineras av den svarta befolkningen. Huffman & Cohen 

(2004:902) menar vidare att segregationen förstärks då den svarta befolkningen är i majoritet, 

vilket ju är fallet på Kapstadens arbetsmarknad. Även om det som beskrivs kan tolkas som 

strukturella rester från apartheid, kan således även storleken på den svarta befolkningen i 

sammanhanget av Kapstadens arbetsmarknad vara en faktor bakom den segregation 

intervjupersonerna beskriver. Det vill säga, även om apartheid juridiskt inte finns kvar, tycks 

dess mekanismer finnas kvar med en slags strukturell uppfattning om att kvalificerade jobb är 

till för den vita befolkningen. IP5 hade också ett exempel på hur han uppfattar att arbetsgivare 

går runt lagen med utarbetade system: 

 
You might be forced to hire a black person, because the labor law says that there is some 
quantity of people that needs to be hired. Some companies will just put these peoples 
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name up. So you are Vicky, but your name on your pay slip will be whatever, like a 
local name. So when the department of labor comes, they don’t come and look for the 
people, they just look at the names. [...] But in reality, on the floor, there’s only white 
people. But on the pay slips or on the shed of names that you have as a company, you’ve 
covered what you need to cover. That is happening a lot. (IP5) 

 

IP5 beskriver hur organisationer ersätter traditionellt vita personers namn med “local names”, 

där han syftar på generellt svarta personers namn, för att ha möjlighet att gå runt lagen och 

därmed ha möjlighet att anställa vita personer. Hans beskrivning visar hur långt 

organisationer verkar vara villiga att gå och att det verkar ske öppet genom utarbetade system. 

Det IP5 säger indikerar även på att det enligt hans uppfattning är ett vanligt förekommande 

system hos arbetsgivare. Detta kan tolkas som ett systematiskt sätt att tillhandahålla resurser 

och möjligheter till den vita befolkningen att reproducera sin position och status på 

arbetsmarknaden, vilket enligt intervjupersonernas upplevelser verkar resultera i att den svarta 

befolkningens resurser och möjligheter begränsas. 

 
Det som intervjupersonerna vidare vittnade om var att svart hudfärg även verkar värderas 

olika beroende på hudtonen. Enligt deras utsagor så verkar det vara så att ju ljusare hy, desto 

fördelaktigare för möjligheten till arbete. En av intervjupersonerna beskrev det enligt 

följande: 

 
Even if I’m black and he’s black [points at partner], but he’s more black. That means 
that I’d get the job, because I’m “better” black. I’m a lighter black. (IP3) 

 
 
IP3 beskriver hur hennes hudfärg som är ljusare än hennes partners, verkar ge henne en fördel 

för möjligheten till arbete. Hon säger “better black”, vilket tydligt indikerar att en ljusare hy 

ses som “bättre” enligt hennes uppfattning. I ett samhälle där vit hy setts som överordnat både 

historiskt och strukturellt, och som än idag verkar göra det, så verkar även hudtonen bli något 

som villkorar intervjupersonernas möjlighet till arbete. Det indikerar på hegemoniska 

föreställningar om hudtonens betydelse med vit hy som normen, varav det verkar skapa en 

hierarki i hudtonen som påverkar vem som gynnas och missgynnas på arbetsmarknaden. 

 
5.1.1. Skillnader i upplevelser och möjligheter beroende på nationalitet och kön 

Med tolkning av intervjupersonernas upplevelser utifrån ett intersektionellt perspektiv 

framkom det även att deras upplevelser är präglade av social kategorisering på basis av 

nationalitet. Deras upplevelse är som nämnt att man som ung svart missgynnas av sin hudfärg, 
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men att man som ung svart invandrare även missgynnas ytterligare på arbetsmarknaden. 

Intervjupersonerna som är unga svarta invandrare vittnade om möten med fördomar från 

arbetsgivare baserat på deras nationalitet, som framförallt verkar komma till uttryck utifrån 

uppfattningen om att de inte har förståelse över hur den sydafrikanska arbetsmarknaden 

fungerar. IP5 berättar om hur detta präglade möjligheten till arbete när han flyttade till 

Sydafrika: 

 
 

But when I got here, I realized that I couldn’t get a job as a flight attendant, being a 
foreigner. They wouldn’t hire me, only because I’m a foreigner. (IP5) 

 
 
Intervjupersonen menar att han inte kunde få jobb, enbart på grund av anledningen att han är 

invandrare. Utifrån hans upplevelse kan det således tolkas som att den sociala 

kategoriseringen på basis av nationalitet innebär att gruppen invandrare ses som underordnad 

och gruppen sydafrikan som överordnad, varav social skiktning uppstår på arbetsmarknaden 

mellan dessa grupper (jfr Edling & Liljeros, 2016:13). Även IP2 har invandrat till Sydafrika, 

och han berättar om hans upplevelse av möjligheten till arbete: 

 
You can get a job but you will find that with your qualifications, and despite the 
qualifications, because you’re from foreign nation they’ll give you a rate that are not 
the standard one. But because you don't have any options, you end up taking the job 
that is paying you crap. (IP2) 

 
IP2 menar att om man är från en “foreign nation”, så har man inte samma möjligheter på 

arbetsmarknaden. Det han säger indikerar även att man verkar bli föremål för utnyttjande 

genom att få lägre löner än vad som är standard. Att arbetsgivare verkar se sig kunna utnyttja 

dem som beskrivet, resonerar vi beror på bland annat just fördomarna. Det kan även tänkas 

bero på att bristen av socialt kapital, då den som invandrat till Sydafrika kan tänkas ha ett 

begränsat nätverk att utnyttja för möjligheten till arbete. Vikten av kontakter för att få arbete 

diskuteras vidare i avsnitt 5.2.1. 

 
Vidare beskriver en annan intervjuperson att trots värderingen av nationalitet, så verkar 

hudfärg i slutändan vara det som spela roll för möjligheten till arbete. Hon beskriver: 

 
If someone comes in to (her workplace) and they are from Congo for example, then 
their English is not very well. Then it’s probably going to be a no. But if you 
(pointing at Sofia) came in to (her workplace), and were looking for a job, you’re a 
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white person, and you’re English is also a bit weird, but we would be positive. Even 
if your English is a bit weird, you’re white so… (IP3) 

 
Hon beskriver från hennes perspektiv som Sydafrikan, att både en svensk och en kongoles har 

en “underlig” engelsk accent, men att på grund av hudfärgen skulle det innebära att den vita 

personen får jobbet. Hennes exempel antyder således att den “underliga” engelskan inte blir 

betydande för den som är vit. Denna skillnad i värderingen av vita och svarta invandrare 

skulle återigen kunna förstås utifrån den hegemoniska vitheten som normen, som verkar vara 

så starkt förankrad i och med landets historia. I slutändan visar detta exempel på att det ändå 

verkar vara hudfärgen som huvudsakligen präglar unga svartas sociala position och 

upplevelser vad gäller möjligheten arbete. 

 
Slutligen är kön en social kategorisering som verkar påverka unga svartas sociala position på 

arbetsmarknaden ur ett intersektionellt perspektiv. Samtliga kvinnliga intervjupersoner och en 

av de manliga intervjupersonerna beskriver att det leder till att kvinnor missgynnas, då det 

manliga könet ses som normativt. IP4 beskriver det enligt följande: 

 
For males, the only problem we have is the long lived racial borders, but for females it’s 
more difficult because it’s a man’s world. (IP4) 

 
Det IP4 menar är att som ung svart person på arbetsmarknaden är rasism “det enda” 

problemet de möter, medan en ung svart kvinna även möter diskriminering på grund av deras 

kön - då det är ”a man’s world”. Den sociala kategoriseringen av kön där kvinna värderas som 

underordnad visar således på intersektionella skillnader inom gruppen unga svarta, vilket även 

verkar innebära skillnader i upplevda möjligheter. Precis som för nationalitet menar dock 

intervjupersonerna att hudfärg i slutändan trots allt är det överordnade även för kön. En 

kvinnlig intervjuperson förklarar: 

 
As a young female it’s hard for me to get a job. But as a black young female, it’s 
even harder for me to get a job. (IP3) 

 
IP3 säger att som ung kvinna är det svårt att få jobb, men att som ung svart kvinna är det ännu 

svårare. Båda deras uttalanden kan utifrån ett intersektionellt perspektiv konkluderas till att 

det inom gruppen kvinnor verkar vara en fördel att vara vit, medan det inom gruppen unga 

svarta verkar vara en fördel att vara man. Även om denna studie vill fokusera på upplevelser 

och intersektionalitet inom gruppen unga svarta, visar deras uttalanden på hur den sociala 

kategoriseringen på basis av hudfärg som underordnar svarta, ständigt tycks vara talande för 
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deras upplevelser. 
 
 
Sammantaget kan vi med ett intersektionellt perspektiv tolka den komplexitet av hur olika 

sociala kategorier värderas, och hur de enligt intervjupersonernas upplevelser verkar påverka 

unga svartas sociala position och möjligheter på arbetsmarknaden (jfr Lykke, 2010:50). Av 

deras upplevelser att döma tycks den sociala kategoriseringen på basis av hudfärg resultera i 

att svart hudfärg ses som underordnad på arbetsmarknaden och vit hudfärg som överordnad, 

varav det tycks vara det som huvudsakligen påverkar samtliga intervjupersoners sociala 

position och möjligheter. Utifrån det kan vi även se en antydan av en hierarkisk ordning av 

den svarta hudfärgen beroende på hudton, där ju ljusare hy desto fördelaktigare för 

möjligheten till arbete. Vi kan även tolka att utifrån den sociala kategoriseringen på basis av 

kön och nationalitet verkar intervjupersonernas upplevelse av möjligheter och förutsättningar 

utifrån deras sociala position skilja sig åt. Intervjupersonernas upplevelser av diskriminering 

och rasism indikerar att den strukturella rasismen från apartheid i högsta grad fortfarande 

påverkar unga svartas möjligheter till arbete samt reproducerar deras sociala position på 

arbetsmarknaden, varav deras uppfattningar om arbetsgivares agerande kan tolkas som 

exempel på hur reproduktionen går till. Att ta kontexten i beaktning är centralt med ett 

intersektionellt perspektiv och även om dessa sociala kategoriseringar och skiktningar inte är 

unika för just Sydafrika, så tycks kontexten av landets strukturellt rasistiska historia ha en 

särskild påverkan på unga svartas sociala position och möjligheter. 

 
5.2. Bakgrund och kontakter som hinder eller möjlighet till arbete 

Tidigare i analysen har ett intersektionellt perspektiv använts för att analysera överlappande 

skillnader baserat på sociala kategorier inom gruppen unga svarta på arbetsmarknaden. Vidare 

analyseras hur intervjupersonernas bakgrund kan påverka deras sociala position och 

möjligheter, samt hur kontakter spelar roll för möjligheten till jobb. 

 

5.2.1. Informella rekryteringar som blockad för jobbmöjligheter 

Samtliga intervjupersoner har uppfattningen om att ett av de största problemen på 

arbetsmarknaden är informella rekryteringar, det vill säga rekryteringar baserade på kontaktnät 

och relationer. IP6 beskriver: 

 

You can go and study how much you want, but if you don’t know someone or don’t 
have any connections, your education means nothing. (IP6) 
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Det IP6 uttrycker är att ens kulturella kapital i form av utbildning inte spelar någon roll om en 

inte har ett stort socialt kapital i form av kontakter. Det kan i sig peka på social ojämlikhet och 

därmed ojämlika möjligheter på arbetsmarknaden för olika sociala grupper, då kontaktnät går 

före kompetens och erfarenhet. Ett visst socialt kapitalet tycks således bli ett symboliskt 

kapital på Kapstadens arbetsmarknad, då det enligt intervjupersonerna värderas högre än det 

kulturella kapitalet (jfr Bourdieu, 1996:73). Den informella rekryteringen tycks vidare bidra 

till ojämlikhet och social skiktning på arbetsmarknaden då rekryteringen på basis av socialt 

kapital leder till att arbetsgivare i första hand tenderar att anställa någon med liknande 

bakgrund och habitus, varav detta verkar missgynna den svarta befolkningen. IP5 förklarade 

hur han ser på detta: 

 
Even though you’re qualified, they will not hire you. It’s about who you know. 
They’ll be asking “did you advertise the job?”. They will say “yes we did, go to the 
newspaper on this certain date and you’ll see it”. But they are not going to hire 
anyone that applied there, they have their own people. And this has created a 
blockage. (IP5) 

 

Rekryteringen verkar enligt IP5’s beskrivning fungera som en form av blockering för den 

svarta befolkningen för möjligheten att få ett visst arbete eller position. Detta då rekryteringen 

baserat på kontaktnät kräver ett visst socialt kapital hos den arbetssökande, vilket kan tänkas 

gynna personer med en viss bakgrund eller habitus och därmed även en viss hudfärg. Det vill 

säga, rekrytering av “their own people”, vilket även kan liknas vid den mekanism som Erikson 

et al (1998:31) beskriver som favoritism. Social skiktning uppstår är när mönster bildas mellan 

individer och gruppers relationer samt sociala handlingar enligt Weber (1978:4–5). Weber 

menar även att handlingarna både kan vara avsiktliga och ej avsiktliga, varav det i fallet med 

rekrytering av “sina egna” i form av favoritism eller på basis av socialt kapital verkar handla 

om avsiktliga handlingar. En faktor som hänger samman med detta är att den vita 

befolkningen historiskt och idag i större utsträckning besitter de högkvalificerade jobben, 

varav arbetsgivare och chefer oftast och generellt är vita personer. Om de då väljer att anställa 

personer med liknande habitus samt liknande socialt och kulturellt kapital som dem, tycks 

unga svartas möjligheter till arbete blockeras i enlighet med IP5’s exempel och skiktningen 

mellan grupperna reproduceras. 

 
Utifrån ett perspektiv av socioekonomisk bakgrund, kan man även tolka att det i kontexten av 
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Kapstadens arbetsmarknad är den vita befolkningen som i större utsträckning har ett socialt 

kapital och habitus som gynnar dem, i och med landets historia (jfr Businesstech, 2018). Detta 

kan även tänkas bero på att den svarta befolkningen historiskt och än idag enligt Gradin 

(2018:18) uteslutits från högkvalificerade jobb. Den svarta befolkningen kan därmed även 

tänkas uteslutas från möjligheten att skaffa resurser i form av socialt kapital att nyttja på 

arbetsmarknaden. Viktigt att poängtera är att handlingarna och relationerna som bildar 

skiktningen även formar vilka resurser grupper har tillgodo på arbetsmarknaden, varav det i 

det här fallet som nämnt bildas en blockad för dem som har litet socialt kapital, medan de som 

har resurser i form av kontakter och relationer också får större möjligheter. På så sätt verkar en 

ojämlik fördelning av kapital upprätthållas genom dessa informella rekryteringar. Därmed 

produceras och reproduceras skiktning på arbetsmarknaden mellan den vita och svarta 

befolkningen. 

 
5.2.2. Utbildning som ett medel för möjligheter - inte anställning 

Gradin (2018:18) beskriver att segregationen mellan svarta och vita framförallt beror på 

diskriminering och rasism på arbetsmarknaden, vilket intervjupersonernas uttalanden 

bekräftar. Han menar även att det beror på diskriminering från staten gällande bland annat 

bristen på kvalificerad utbildning. I avsnitt 5.2.1 beskrev IP6 däremot att kontakter är viktigare 

än utbildning på arbetsmarknaden, vilket indikerar att bristen på utbildning inte är problemet 

enligt henne. Vid frågan om hur hon utifrån den premissen ser på utbildning svarade hon dock 

såhär: 

 
As much as your qualifications doesn’t really mean a thing here in South Africa, I 
still believe that, go out there and get yourself educated so you can be able to stand 
for yourself. In terms of being hired, because of my qualifications I can start my own 
organization instead. (IP6) 

 

IP6 menar att även om utbildning inte leder till anställning då ett socialt kapital i form av 

kontakter är det som krävs, leder det däremot till möjligheten att starta något eget. Ett utökat 

kulturellt kapital i form av utbildning kan därmed tolkas som viktigt då det utökar det faktiska 

handlingsutrymmet i termer av möjligheten att starta eget. Hon säger även “get yourself 

educated so you can be able to stand for yourself”, vilket indikerar på att det handlar om en 

känsla av att kunna stå upp för sig själv som ung svart person på en till synes rasistisk 

arbetsmarknad. Utbildningen kan utifrån teorin om kapital och habitus på så sätt även 

innebära en utökning av det upplevda handlingsutrymmet, då man får ett visst självförtroende 
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samt ökad kompetens att använda sig av (jfr Bourdieu, 1990:26). IP1 beskriver en annan 

viktig aspekt med utbildning: 

 
Education is everything to me. I always say that when you have education, you have 
everything in life. Because without education, you’ll stay in poverty. But at least 
with education you have the choice of doing other things besides just not being 
employed. I could be able to own a business. (IP1) 

 

IP1 menar precis som IP6 att utbildning fungerar som ett medel för möjligheten att starta egen 

verksamhet, och därmed även som ett medel att ta sig ur fattigdom med och utöka sitt 

ekonomiska kapital. Yu (2017:13) beskriver i sin artikel skillnaden mellan unga arbetslösa 

beroende på typ av arbetslöshet där den mest utsatta gruppen generellt består av svarta 

personer från fattigare områden som inte har någon arbetserfarenhet. Yu’s (2017:15) förslag 

till en långsiktig lösning för att få dessa personer i arbete är att öka både tillgängligheten och 

kvaliteten på utbildningar. IP1’s beskrivning “because without education, you’ll stay in 

poverty”, styrker delvis Yu’s förslag om att utbildning är en del av lösningen för att komma åt 

arbetslöshet, men snarare i termer av att minska fattigdom än att minska arbetslösheten i sig. 

Utbildning är således inte hela lösningen enligt intervjupersonerna, då de menar att utbildning 

inte ökar möjligheten till arbete på grund av diskriminering på arbetsmarknaden, även om det 

kan innebära möjligheten att starta egen verksamhet och ta sig ur fattigdom. Det verkar istället 

främst handla om att komma åt rasismen som blockerar deras möjligheter på 

arbetsmarknaden. 

 
5.2.3. Bakgrundens påverkan på unga svartas faktiska och upplevda möjligheter 

Enligt intervjupersonerna verkar det upplevda handlingsutrymmet utöver utbildning även 

påverkas av deras uppväxtområde och socioekonomiska bakgrund. IP4 är uppväxt i ett fattigt 

område enligt hans utsaga, där gängkriminalitet och våld är en del av vardagen. Han beskriver 

hur det kan påverka ens upplevda möjligheter: 

 
I’ve lost my friend and his brother to gunshots, but the thing is that they joined the gang. 
It was their decision. You know the saying, “live by the sword die by the sword”? 
Where I’m from it’s “live by the gun, die by the gun”. So most of the time, because of 
the area around you, there’s no motivation for you to do anything else, cause everyone 
is doing the same thing around you. (IP4) 

 
IP4 beskriver en mentalitet i området som präglar de upplevda möjligheterna för invånarna då 

de verkar ha internaliserat en bild av sin subjektiva verklighet efter “live by the gun, die by 
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the gun”, vilket blir en del av deras habitus. Bourdieu (1990:53) beskriver att habitus är just 

internaliserade strukturer, varav de påverkar individens förhållningssätt till verkligheten, och 

därmed även dennes upplevda möjligheter. Det IP4 säger visar på hur hans habitus är präglat 

av hans uppväxtområde och socioekonomiska bakgrund. Han beskriver att avsaknaden av 

motivation beror på “the area around you”, vilket utifrån Bourdieus (1990:23) teori går att 

tolka som att det resulterar i att han förkroppsligat vissa sannolikheter för vad som är möjligt. 

Om det inte upplevs det sannolikt att ha möjlighet att göra något annat än vad man ser dem 

andra i området göra, verkar området därmed begränsa ens upplevda möjligheter. 

 
Vad gäller den socioekonomiska bakgrundens inverkan på möjligheter, upplever 

intervjupersonerna från medelklassområden det däremot relativt enkelt att få arbete. Deras 

fördelar verkar framförallt komma till uttryck genom att de genom sin uppväxt får ett visst 

habitus, där de i sin tur får med sig ett visst beteende som de gynnas av på arbetsmarknaden. 

IP3 är uppväxt i ett medelklassområde enligt hennes utsaga, och hon beskrev hur hennes 

”beteende” enligt hennes mening ger henne fördelar vad gäller arbete: 

 
Because I know how to behave. The way my partner was raised is different than the 
way I was raised. I was raised for basically eight years of my life in the “right” areas. 
(IP3) 

 

Med “right areas” syftar IP3 på det medelklassområde som hon växte upp i, till skillnad från 

sin partner som växte upp i ett fattigt område. Hon menar att uppväxten i detta område gav 

henne en uppfattning om hur hon ska föra och bete sig, varav IP3 med det även indikerar att 

hon har en uppfattning om vad som är ett accepterat beteende i arbetslivet. Hennes habitus 

utifrån uppväxten i ett medelklassområde tycks således ha gynnat hennes sociala position på 

arbetsmarknaden - då hon har lärt sig ”spelreglerna” på arbetsmarknaden i enlighet med 

normen. Värt att notera här är att när IP3 uttrycker sig med “right areas” bekräftar det även att 

medelklassområden tycks vara normskapande för vilka “spelregler” som är accepterade. 

Således verkar det vara personer med ett visst habitus, ett habitus i enlighet med IP3’s, som 

gynnas av det då de vet hur “spelet går till” i kontexten av arbete - och personer med ett 

habitus präglat av uppväxt i fattigare områden som missgynnas av det då de inte har fått 

samma förutsättningar att bilda en känsla för “spelreglerna”. 

 
Sammanfattningsvis verkar socioekonomisk bakgrund, uppväxtområde och därmed habitus ha 
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inverkan på unga svartas sociala position på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till att 

intervjupersonerna upplever olika möjligheter till arbete. Viktigt att notera utifrån kontexten är 

att den geografiska segregationen baserat på hudfärg är tydlig i Kapstaden sedan apartheid. 

Bostadssegregationen innebär att den svarta befolkningen generellt växer upp i fattigare 

områden med sämre socioekonomiska förutsättningar, och den vita befolkningen i rikare 

områden med bättre socioekonomiska förutsättningar (Businesstech, 2018). Enligt 

intervjupersonerna är informell rekrytering en huvudsaklig mekanism bakom segregationen på 

arbetsmarknaden, då den framförallt tycks gynna den vita befolkningen som generellt har ett 

större socialt kapital. Det kan vidare tänkas bottna i landets historia av apartheid samt i och 

med att den svarta befolkningen är i majoritet utifrån tolkning av tidigare forskning (Gradin, 

2018; Huffman & Cohen, 2004). Vad gäller utbildning som lösning för arbetslösheten som Yu 

föreslår, menar intervjupersonerna dock att utbildningen snarare fungerar som ett medel att ta 

sig ur fattigdom och starta eget – inte för att få anställning. Det indikerar att rasismen tycks 

vara det överhängande problemet på arbetsmarknaden. 

 
5.3. Utnyttjande som konsekvens och reproduktion av unga svartas sociala position 

I tidigare avsnitt har olika sociala kategoriseringar utifrån ett intersektionellt perspektiv, 

socioekonomisk bakgrund och habitus i relation till strukturer analyserats. Analysen har 

fokuserat på hur dessa aspekter verkar påverka unga svartas sociala position samt faktiska och 

upplevda möjligheter på arbetsmarknaden. Sammantaget verkar dock värderingen av deras 

hudfärg vara det främsta och mest avgörande för deras möjligheter på arbetsmarknaden. Med 

ett klassperspektiv i åtanke behöver det dock även poängteras att deras sociala position som 

unga svarta generellt även går hand i hand med en lägre socioekonomisk status, och att även 

det i hög grad verkar påverka unga svartas möjligheter till arbete (Businesstech, 2018). IP1 

berättade hur hon upplevt sig bli bemött: 

 
Some people that are coming from certain backgrounds, find it easier than someone 
who’s coming from poor backgrounds. I know because they look down on you. (IP1) 

 

IP1 menar att personer med en fattig bakgrund upplever det svårare att få jobb än personer 

som inte har det. Enligt hennes egna erfarenheter tar det sig uttryck i att “they look down on 

you”, som att personer från en viss bakgrund ses som mindre värda. Deras sociala position 

som unga svarta på en arbetsmarknad till synes präglad av strukturell rasism, leder således 

enligt IP1’s uppfattning till att de har det svårt att få jobb, men även att de ses ned på. Att de 
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upplever sig som mindre värda tycks även spegla arbetsgivares agerande, då de verkar se sig 

kunna utnyttja deras position. Intervjupersonerna berättade om att de har utnyttjats genom 

informella kontrakt och dåliga villkor exempelvis. IP2 beskrev hans erfarenhet: 

 
It’s informal. It’s always a problem. I was sexually abused at work. I got offered a 
job, to be a manager. [...] but she wanted me to sleep with her to get a contract. So 
she booked a hotel, invited me, and I thought it was for job stuff. But when I went 
there she started to do things I didn't like, cause I’m not that kind of person. So I left, 
and she said “you don't have a job anymore”. I didn't get my pay. (IP2) 

 

Det som uttrycks här av IP2 kan som sagt spegla hur unga svarta utifrån sin sociala position 

verkar värderas på arbetsmarknaden och hur de därmed utnyttjas. IP2 beskriver att kvinnan 

som nämns i citatet upplever sig ha möjligheten att utnyttja honom genom att villkora en 

anställning mot sexuella tjänster. Som tidigare nämnt verkar det även i det här fallet inte 

finnas en tanke om repressalier utifrån kvinnans agerande, vilket även kan tolkas som att hon 

ser IP2’s sociala position som en position utan resurser och möjlighet att göra något åt hur han 

blir behandlad. Som ett resultat av social skiktning mellan den svarta och vita befolkningen på 

arbetsmarknaden kan därmed informella kontrakt, sexuellt utnyttjande och dåliga arbetsvillkor 

tolkas som ett fortsatt resurs-strypande för unga svarta, vilket tycks reproducera segregationen 

och deras sociala position på arbetsmarknaden. 

 
Slutligen vill vi än en gång betona kontexten som en viktig aspekt för unga svartas sociala 

position och därmed deras möjligheter till arbete, då strukturella rester från landets historia 

fortfarande tycks spegla agerande och förhållningssättet hos individer på arbetsmarknaden (jfr 

Giddens, 1984:16-18). Både tidigare forskning och det teoretiska ramverk som tillämpats i 

analysen har således varit viktiga medel för att ha möjlighet att förstå mekanismerna bakom 

segregationen och vad som påverkar unga svarta personers möjligheter till arbete. Enligt 

intervjupersonernas upplevelser tolkar vi dock att landets historia fortsatt verkar ge skiktning 

och ojämlika villkor på arbetsmarknaden alla förutsättningar att gro, och att såren från 

historien och apartheid ännu inte läkt. 

 
6. Slutsats och diskussion 
I det här avsnittet presenteras och diskuteras slutsatser utifrån det som analyserats, genom att 

besvara studiens frågeställningar. Därefter presenteras förslag till vidare forskning. 
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6.1. Slutdiskussion 

Intervjupersonernas upplevelser förmedlar en tydlig bild av att unga svartas sociala position på 

arbetsmarknaden framförallt verkar baseras på den sociala kategoriseringen på basis av 

hudfärg, där de missgynnas. Det verkar i sin tur däremot innebära att unga svarta gynnas ju 

ljusare deras hy är, det vill säga ju närmre en vit hudton de har. Det som kan tolkas som 

bakomliggande deras upplevelser är dock den socioekonomiska bakgrunden, då den svarta 

befolkningen historiskt och än idag generellt är fattigare än den vita befolkningen på grund av 

landets strukturellt rasistiska historia. Det innebär i sin tur att genom diskriminering, informell 

rekrytering på basis av socialt kapital och favoritism samt genom utnyttjande reproduceras 

deras sociala position, då de fortsätter att bli begränsade till arbetslöshet, lågkvalificerade jobb 

och informella kontrakt. En första slutsats kan därmed dras att unga svarta generellt verkar 

uppleva möjligheten till arbete som begränsad, då de möter utmaningar och rasism på 

arbetsmarknaden. 

 
Vidare tycks däremot deras upplevelser vad gäller möjligheten till arbete skilja sig något 

utifrån sociala kategoriseringar på basis av kön och nationalitet. Som ung svart kvinna eller 

ung svart invandrare verkar de missgynnas i dubbel bemärkelse på arbetsmarknaden, även om 

deras svarta hudfärg är det som främst positionerar dem. Enligt deras uttalanden tycks en ännu 

tydligare skiljelinje mellan deras upplevelser av möjligheten till arbete vara deras 

socioekonomiska bakgrund och uppväxt - det vill säga deras habitus. De unga svarta som är 

uppväxta i fattiga områden med en fattig socioekonomisk bakgrund upplever det ännu svårare 

att få jobb än de som är uppväxta i medelklassområden. Det verkar framförallt bero på att de 

från medelklassområden verkar ha lärt sig de normativa “spelreglerna” och beteendet på 

arbetsmarknaden utifrån deras habitus. En andra slutsats är därmed att det verkar finnas 

skillnader i upplevelser vad gäller möjligheten till arbete bland unga svarta i Kapstaden, och 

att den främst beror på kön, nationalitet eller socioekonomisk bakgrund. 

 

Som tidigare forskning visar är arbetslösheten som högst bland den svarta befolkningen, 

samtidigt som de också tenderar att ha lägre löner och jobba i lågkvalificerade yrken. Detta 

kan tolkas som ett resultat av apartheids rasistiska strukturer, varav segregationen kan tänkas 

förstärkas i och med att den svarta befolkningen är i majoritet. Intervjupersonernas 

upplevelser på arbetsmarknaden är präglade av både indirekt och direkt rasism, och styrker 

många av de mekanismer bakom segregationen som tidigare forskning pekar på. Den direkta 
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rasismen möter de när de på grund av sin hudfärg blir nekade jobb eller intervju. Den 

indirekta rasismen tar sig uttryck i att de på grund av sin sociala position som unga svarta, 

utnyttjas av arbetsgivare genom informella kontrakt och att de placeras på hierarkiskt låga 

positioner. Det tolkar vi som att deras sociala position, som framförallt är präglad av deras 

hudfärg, också till stor del baseras på deras generellt låga socioekonomiska status. Det med 

anledning av att den svarta befolkningen generellt i Sydafrika är drabbade av fattigdom, vilket 

i sig är ett resultat av apartheids segregation av bostadsområden och yrken. En tredje slutsats 

är således att även om den unga svarta befolkningen idag inte upplevt apartheid, är deras 

upplevelser vad gäller möjligheten till arbete i högsta grad påverkad av det och måste även 

förstås utifrån det. Det vill säga, även om rasismen inte längre finns rent juridiskt, tar den sig 

än idag uttryck på Kapstadens arbetsmarknad, vilket unga svarta vittnat om i denna studie. 

 
Resultatet bekräftar tidigare forskning men bidrar även med insikt om att ökad tillgång 

utbildning inte är hela lösningen på problemet med arbetslöshet. Studien bidrar även med ett 

intersektionellt perspektiv av segregationen på arbetsmarknaden från unga svartas perspektiv. 

Studiens slutsatser är en beskrivning och tolkning av vad som påverkar unga svartas 

möjligheter till arbete på Kapstadens arbetsmarknad utifrån intervjupersonernas upplevelser. 

Vad som påverkar mer eller mindre är svårt att uttyda, eller vilka aspekter som inte tagits i 

beaktning. Trots det har studien belyst några faktorer som påverkar unga svartas möjligheter 

och framförallt fått en fördjupad bild av deras upplevelser. Att konstatera att diskriminering 

och rasism är ett faktum på Kapstadens arbetsmarknad går att göra utifrån kvantitativ 

forskning och statistik. Vi tror däremot att det här resultatet är viktigt, då det på nära håll 

beskriver konkreta upplevelser av diskriminering och rasism från dem som upplever det. 

 
6.1. Förslag till vidare forskning 

Hur unga svartas sociala position har analyserats i studien är ett exempel på angreppsätt för 

att försöka förstå och tolka vilka aspekter som en grupps upplevda och faktiska möjligheter på 

arbetsmarknaden påverkas av, både på individuell och strukturell nivå. Förslagsvis kan en 

framtida studie använda och applicera denna teoretiska tolkning av social position för att i 

andra sociala kontexter analysera hur andra sociala grupper eller individer upplever sina 

möjligheter till arbete och vilka faktorer som påverkar dem. Resultatet kan däremot tänkas se 

annorlunda ut då kontexten av landets unikt rasistiska historia i hög grad påverkar samtliga 

aspekter i denna studie. Därmed kanske andra aspekter istället behöver tas i beaktning. 



31  

Referenser 
 

Andrews, K. M. (2019). Social vulnerability in old age. In Fillit, M. H., Rockwood, K. & 

Woodhouse, K. (Ed.), Brocklehurst’s textbook of geriatric medicine and gerontology (s. 198- 

204). Philadelphia: Saunders. 

 
Bourdieu, P. (1996). Homo Academicus. Stockholm: Brutus Östlings förlag. 

 
Bourdieu, P. (2004). Praktiskt förnuft: Bidrag till en handlingsteori. Uddevalla: Daidalos. 

Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Stanford, Calif: Stanford University Press. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
Businesstech. (2018). 3 graphs that show what South Africa’s middle class looks like. Hämtad 

2019-05-16 från https://businesstech.co.za/news/finance/260943/3-graphs-that-show-what- 

south-africas-middle-class-looks-like/ 

 
Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning. 

 
Davis, K. (2008). Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what 

makes a feminist theory successful. Feminist Theory, 9(1), 67–85. 

doi:10.11771464700108086364 

 
Erikson, R. & Jonsson, J. O. (1998). Social origin as an interest-bearing asset: Family 

background and labour-market rewards among employees in Sweden. Acta Sociologica, 

41(1), 19-36. doi:10.1177/000169939804100102 

 
Giddens, A. (1984). The constitution of society outline of the theory of structuration. England: 

Cambridge. 

 
Gradin, C. (2018). Occupational segregation by race in South Africa after apartheid. Review 

of Development Economics, 2018, 1–24. doi: 10.1111/rode.12551 

 
Harrison, D. (2013, 7 december). Apartheidsystemets uppgång och fall [Blogginlägg]. 

Svenska Dagbladet. Hämtad 2019-03-08 från 

http://blog.svd.se/historia/2013/12/07/apartheidsystemets-uppgang-och-fall/ 

https://businesstech.co.za/news/finance/260943/3-graphs-that-show-what-south-africas-middle-class-looks-like/
https://businesstech.co.za/news/finance/260943/3-graphs-that-show-what-south-africas-middle-class-looks-like/
https://doi.org/10.1177/1464700108086364
https://doi.org/10.1177%2F000169939804100102
https://doi.org/10.1111/rode.12551
http://blog.svd.se/historia/2013/12/07/apartheidsystemets-uppgang-och-fall/
http://blog.svd.se/historia/2013/12/07/apartheidsystemets-uppgang-och-fall/


32  

 

Huffman, M. L. & Cohen, P. N. (2004). Racial wage inequality: Job segregation and 

devaluation across U.S. labor markets. American journal of sociology, 109(4), 902-936. doi: 

10.1086/378928 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). InterViews: Learning the craft of Qualitative Research 

Interviewing. California: SAGE Publications, Inc. 

 
Lykke, N. (2010). Feminist studies: A guide to intersectional theory, methodology and 

writing. New York: Routledge. 

 
Pease, B. (2010). Undoing privilege: Unearned advantage in a divided world. London: Zed 

Books. 

 
The department of justice and constitutional development of South Africa, (1996). 

Constitution of the Republic of South Africa, Chapter 2. Hämtad 2019-01-27 från 

http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-02.pdf 

 
Vetenskapsrådet., (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

 
Weber, M., Roth, G., & Wittich, C. (1978). Economy and society: An outline of interpretive 

sociology. Berkeley: University of California Press. 

 
Yardley, L. (2000). Dilemmas in qualitative health research. Psychology and Health, (15), 

215-228. doi: 10.1080/08870440008400302 

 
Yu, D. (2013). Youth unemployment of South Africa revisited. Development Southern Africa, 

30(4-5), 545–563. doi: 10.1080/0376835X.2013.830964 

http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-02.pdf
http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-02.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/0376835X.2013.830964


33  

Bilaga 1 
Informationsbrev till intervjupersonerna 

 
 

Örebro University, Sweden 
Essay in Sociology 

Sofia Ljung & Alexander Fors 
Telephone: (+46)736790530 

E-mail: sofiamljung@gmail.com 
 
 

LETTER OF INFORMATION AND CONSENT INTERVIEW VOLUNTEERS 
“The experience of getting a job for black youths in Cape Town” 

 
We are two Swedish students who are writing our essay in sociology. The study is based and written in Cape 
town during april and march, and as the subject line suggests, we would like to dig deeper and try to understand 
how the black youth in Cape town experience the possibilities to find work. There are a lot of studies that shows 
how black people in South Africa is underrepresented in different areas in the labor market, but in our study we 
would like to hear from young black people that might has experienced hardship trying to find employment in 
Cape Town. 

 
We would like to have an interview with you, as a young black person in Cape town who are searching for a job. 
The interview will be around 40 to 60 minutes, where we want to hear your story and experiences on the topic of 
employment in Cape town. We want to hear and hope that you want to share your own story with us. 

 
Note: We are most definitely open for different ways to conduct this interview, for example face-to-face, email, 
skype or cellphone. We are flexible and want to make it most convenient for your participation. 

 
Your participation in this study is voluntary. You may refuse to participate, refuse to answer any questions or 
withdraw from the study at any time. Any information that is collected about you during the study will be kept 
confidential, and in the published results of the study, your name will not be used and no information that 
identifies you will be released. 

 
The purpose of the study 
Our hope is that the study will shine light and give a better understanding of black youths experiences of trying 
to get employment in Cape town. 

 
Compensation 
We are two students so there is not that much we could offer, but as compensation for your time we want to offer 
a lunch, coffee or a movie ticket. We feel, and hope that you also feel, that the interview helps and contributes to 
the topic of employment of black youths in Cape town. 

 
This study will be written in Swedish and for a Swedish audience at our university, but there will be an 
abstract/summary in English that we would be more than happy to provide. 

 
If you have any further questions about the study or any other concerns, don't hesitate to contact us at 
(+46)736790530 or at email sofiamljung@gmail.com. We are so grateful for your participation. 

 
Kind regards, 
Sofia Ljung & Alexander Fors 

mailto:sofiamljung@gmail.com
mailto:sofiamljung@gmail.com
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Bilaga 2 
Intervjuguide (på engelska) 

 
 
Presentation 

Vi berättar om syftet med vår undersökning och vad frågorna kommer att handla om. Vi talar 

även om för intervjupersonerna om de etiska aspekterna och att hen har friheten att avsluta 

när som helst under intervjuns gång eller välja att inte svara på någon fråga. Vi berättar om 

ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta, och frågar även om det är okej att spela in vårt 

samtal. 

 
Demographic/background-questions 

Theme: Habitus and intersectionality 

● How old are you? 

● Do you identify yourself as a man, woman or neither? 

○ If something else, would you like to explain your gender identity? 

● Where do you live? 

○ How is your living situation? Do you live at home with your family, with 

friends/partner or by yourself? 

● Where are you born and raised? 

○ If not in Cape town, when did you move here and why? 

● Please describe your upbringing 

○ Describe your family and friends, social situation, neighborhood 

○ Did you like school? 

● How did it go in school? 

○ Did you have any hobbies/other interests on your spare time? 

○ Religious upbringing? 

● What is your finished educational level? 

○ Primary, secondary or tertiary? 

○ What do you think about your education? Was/is it important to you? If yes, in 

what way? If no, why? 

● How was your ambitions or goals according to a job in your upbringing? 

○ Did you have a dream job? 

● Did you have any role-models or someone that you looked up to in your upbringing? 
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○ If yes - who and why? If no - why not? 

● Is there anything else you would like to add? 
 
 
Current situation 

Theme: Earlier research 

● Do you have a job today? 

○ If yes, tell us about your job. What are you working with? Do you like your 

job? 

○ If no, are you applying for a job and how is it going so far? Have you been on 

an interview? How was that? 

● This might be a broad question, but we understand from research that there is great 

problems with segregation on the labour market here in Cape town. Why do you think 

that is? 

○ Do you feel that your thoughts about it reflects the general view? 

● Can you tell us a little bit about what your friends and family-members are doing. Are 

they working, studying or something else? 

○ Have your friends or family-members, as far as you know, ever had problems 

with getting a job? 

 

Employment and sense of possibilities 

Theme: Habitus, social stratification and intersectionality 

● Have you ever been unemployed? 

○ If yes - can you tell us about your time as unemployed? 

○ What is your experience of it? How did it felt? - Stressful, insightful, exciting… 

○ When were you unemployed? 

○ How long were you unemployed? 

● Have you ever been job searching/applying for a job? 

○ If no - how have you gotten your employments? 

○ If yes - can you tell us about your experience of job searching? What kinds of 

job have you been applying for? How did it go? 

● Do you think that the experiences from being unemployed or job searching can differ 

for people with different sex, ethnicity or backgrounds? 

○ If yes - in which way? If no - why not? 
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● How do you look at your future possibilities when it comes to your career? 

○ Do you have a plan for the future? 

○ Short and long term 

○ Further education? 

○ Do you have a dream job? Do you believe you can get that job? 
 
 
Finish 

● Is there something else that you think we should’ve asked you about? 

○ Is there something else that you would like to tell us? 

● Do you have any further questions? 
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