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Sammanfattning 
 

De arbetssökande som har intervjuats har beskrivit att ett arbete är oerhört viktigt, för att fylla 

vardagen med något meningsfullt och bidra med något till omvärlden.    

I tidigare forskning och dagspress har vi funnit att det kan innebära problem att få komma in 

på den svenska arbetsmarknaden för den individ som har ett utländsktklingande namn. 

Tidigare forskning visar på att det är enklare att få komma på en arbetsintervju om du har ett 

svensktklingande namn jämfört med ett utländsktklingande namn. Det vi vill lyfta fram i 

denna studie är de subjektiva upplevelserna respondenter upplever kring att vara arbetslös 

samt om deras namn kan utgöra ett hinder för att få komma på arbetsintervju. 

Denna kvalitativa studie syftar till att ta reda på om ett utländsktklingande namn har negativ 

påverkan på att få komma på arbetsintervju, huruvida de berörda i studien uppfattar namnets 

betydelse och sina egna möjligheter på arbetsmarknaden. Sex kvalitativa intervjuer har skett 

på Arbetsförmedlingen i Örebro. En har genomförts med en personal vid Arbetsförmedlingen 

och de andra fem har gjorts med individer med utländsktklingande namn som idag söker 

arbete.  Vårt urval har bestått av att intervjua arbetssökande individer i Örebro kommun. 

     Intervjuerna hade fokus på att undersöka huruvida ett utländskt namn har påverkan på 

individens möjligheter att få komma på arbetsintervju.   I intervjuerna har det dock 

framkommit att de arbetssökande anser att deras namn har viss betydelse när det gäller att få 

komma på arbetsintervju, ett svenskt namn väger tyngre än ett utländskt. Intervjupersonerna 

har påpekat att det kan vara andra attribut som spelar roll, exempelvis kultur, utbildning, 

utseende eller språkproblem. Arbetsgivare tar då det säkra före det osäkra, att kalla de med 

svenskt namn före de med utländsktklingande namn att få komma på arbetsintervju.  

      

 

 

Nyckelord: diskriminering, stigmatisering, stämpling, arbetslöshet, stämplingsteori, 

rasism, namnbyte, kultur 
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Abstract 
 

The applicants have described that having a job is extremely important to fill out the everyday 

life with something meaningful and to make a contribution to the society. 

From previous research and in the daily press, we have seen that in the labor market that it can 

be a problem if an individual has a foreign name. If you have a Swedish conformed name, it 

gets easier towards being called to a work interview. This study implied to study individuals 

with non-Swedish conformed names and their alleged difficulties with having a work 

interview. To contact the interview persons, help have been handed from the Work 

Employment Agency in Örebro, Sweden. Six qualitative interviews have been performed; five 

of these have been with individuals with foreign names, that currently are searching for work 

and one of these has been with one of the staff at the agency. The interviews have revealed 

that the name had some significance when it comes to being called to a work interview. A 

Swedish conformed name outweighs a foreign name in some cases. During the interviews 

focus was laid on how the applicants described their feelings and experiences of being 

declined a work interview because of their foreign names.  The interviewees pointed out that 

there may be other attributes that are important; such as culture, education, appearance or 

language difficulties. Employers will then rather be safe than sorry, therefore, they call those 

with Swedish conformed names instead of those with foreign names.  

Keywords: foreign names, discrimination, stigmatization, stamping, unemployment, 

labeling theory, racism, name change, culture  
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Inledning 
 

En bred arbetslöshet i dagens svenska samhälle är ett faktum, trots åtgärder och lösningar 

finns det alltid sociala grupper som står utan arbete en längre tid. Korpskog och Fredriksson 

(2013) hänvisar till livstidsprognosen, enligt den tar det i flesta fall 7 år innan en flykting som 

kommit till Sverige står på egna ben och är självförsörjande. Staten står för kostnaden de tre 

första åren innan ansvaret sedan läggs över på kommunen. Vad det är som utgör detta hinder 

att bli självförsörjande kan ha ett flertal bakomliggande faktorer. Svårigheten att få komma till 

en arbetsintervju eller att få ett arbete grundar sig dels på utbildningskrav eller tidigare 

erfarenheter inom ett visst yrke. Enligt Korpskog & Fredriksson (2013) blir läget för de med 

grundskoleutbildning på CV:et onekligen värre, även att enbart ha gymnasial utbildning är en 

nackdel (Korpskog & Fredriksson, 2013). Andra hinder som finns gäller för individer med ett 

icke svenskklingande namn, där utgör för- och/eller efternamnet ett eventuellt hinder för att få 

komma på arbetsintervju. Bursell (2012) framhäver att det är svårare för en person med ett 

utländskklingande namn att få komma på arbetsintervju och att dubbelt så många ansökningar 

måste skickas ut för att få samma gensvar som en infödd svensk (Bursell, 2012). Rooth (2007) 

förklarar att individer med icke svenskklingande namn som har en hög utbildning att stödja 

sig på, blir åsidosatta och en infödd svensk med lägre meriter får förtur på ett erbjudet arbete. 

Detta är vanligt förekommande enligt Rooth (2007) och frågan om varför det är så kan te sig 

självklar såväl oklar. Giddens (2007) beskriver fördomar som åsikter och attityder människor 

har gentemot varandra, ofta kopplat till sociala positioner. Diskriminering utgör själva 

beteendet mot en mer utsatt grupp. Om det rör sig om fördomar, diskriminering eller rasism är 

svårt att identifiera, men alla delar kan spela roll varför just den gruppen oftare döms ut 

(Giddens, 2007). Vårat intresse kring detta ämne växte sig starkare efter en genomförd B-

uppsats där syftet var att undersöka före detta kriminella och deras möjligheter och hinder att 

få ett arbete i Örebro. Inför planeringen av C-uppsatsen ville vi rikta in oss på ett liknande 

ämne, men gällande en annan folkgrupp, vilket i sin tur mynnade ut i personer med ett icke 

svenskklingande namn. Den tidigare forskningen visar en stor räckvidd i deras resultat, detta 

eftersom de vi valt att undersöka har varit av kvantitativ karaktär. Vi har därför utgått ifrån att 

titta djupare på just en situation som arbetslös och det utanförskap det kan innebära om man 

bär på ett stigma. Vi har som avsikt att fånga de subjektiva upplevelserna, något vi saknat i de 

tidigare forskningarna.  

 

Syfte 

 

Syftet är att undersöka vad respondenterna anser angående sin situation som arbetslösa.  

Studien syftar även till att undersöka om och på vilket sätt individer med ett icke 

svenskklingande namn upplever svårigheter att få komma på en arbetsintervju på grund av 

sina namn. Studien syftar även till att undersöka hur personalen på Arbetsförmedlingen 

uppfattar namnets betydelse vid arbetssökande och vilka förklaringar som kan finnas hos 

individen, i förhållande till valda teorier.  

     

Frågeställningar 

 

1. Vad anser respondenterna angående deras situation som arbetslösa? 
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2. Upplever individer med ett icke svenskklingande namn att namnet kan utgöra ett hinder vid 

arbetssökandet? I så fall på vilket sätt?  

3. Varför sker det diskriminering från arbetsgivares sida på grund av att en individ innehar ett 

icke svensktklingande namn? I så fall, vad beror det på?  

4. Hur ser personalen på Arbetsförmedlingen i Örebro på de eventuella svårigheterna för en 

person med ett icke svenskklingande namn att få komma till arbetsintervju? 

Tidigare forskning och litteratur 

Namnets betydelse vid arbetssökandet 

 

Rooth (2007) framhäver att etnisk diskriminering är vanligt förekommande bland arbetsgivare 

på den svenska arbetsmarknaden. Det är vanligt förekommande att invandrare från 

Mellanöstern och Afrika upplevt någon form av diskriminering vid arbetssökandet. Delar man 

upp invandrare och infödda i grupper märker man en betydlig skillnad, framför allt att 

arbetslösheten är mycket högre för invandrare jämfört med arbetslösheten för infödda 

svenskar. Till skillnad från infödda visar det sig även att arbetslösheten bland invandrare inte 

tycks minska även om de har en högre utbildning (Rooth, 2007). Rooths (2007) undersökning 

visade att genomsnittligen 50 procent av kallelsefrekvensen var högre för skickade 

ansökningar med svenska namn jämfört med ansökningar med arabiskt klingande namn. Det 

visade sig även att de ansökningar med svenskklingande namn gav mer kvalificerade yrken 

jämfört med de med arabiskt klingande namn, där relativt många fick lågkvalificerade yrken. 

Syftet med Rooths (2007) undersökning var att ta reda på utsträckningen av etnisk 

diskriminering och om det utgör ett hinder vid arbetssökandet för personer med utländsk 

bakgrund samt att undersöka hur arbetsansökningar behandlas av arbetsgivare, om de 

behandlas olika om de kommer från en infödd svensk eller en individ med arabiskt klingande 

namn. Resultaten mynnar ut i två teorier, statistisk diskriminering och preferensbaserad 

diskriminering. Dessa två teorier används eftersom de kan förklara varför kallelsefrekvensen 

mellan ansökande med arabiskt klingande namn och ansökande med ett svenskklingande 

namn skiljer sig åt.  

     I Bursell (2012) framkom det att det är svårare för en person med arabiskt klingande namn 

att få komma på arbetsintervju. Om den arbetssökande har ett utländskt namn måste denne 

skicka in dubbelt så många arbetsansökningar jämfört med en person med ett svensk namn. 

Det påvisas även att om en person byter till ett mer svenskklingande namn, skapar detta större 

möjligheter för att få komma på arbetsintervju (Bursell, 2012).   

     Bursell (2012) har studerat på vilket sätt ett utländskt namn kan vara ett hinder på den 

svenska arbetsmarknaden och om stigma och diskriminering förekommer gentemot individer 

med namn härstammat från Mellanöstern eller Afrika. I en av studierna gjordes ett test där 

arbetsansökningar skickades till ungefär 1700 arbetsgivare i 16 olika områden. 

Testpersonerna utgjorde två grupper med antingen individer med svenskklingande namn eller 

individer med afrikanska respektive arabiska namn. Samtliga testpersoner hade likadana 

meriter.  I studien har det påvisats etnisk diskriminering när det gäller när arbetsgivare 

återkopplar till de som har sökt arbete, då de i den gruppen med svenskklingande namn fick 

dubbelt så många återkopplande samtal efter arbetsansökan jämfört med den gruppen med 

utländsktklingande namn, trots likadana meriter.  

 
     The overall result of the experiment was that Swedish-named applicants were called back twice as  

     often as foreign-named applicants with equal merits (Bursell, 2012, s. 30).  
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Även Arai och Skogman Thoursie (2007) har granskat huruvida ett utländskt namn har 

påverkan på att få arbete jämfört med att ha ett svenskt namn. De har jämfört invandrare som 

under 1990-talet bytte till svenskklingande namn gentemot individer som valt att behålla sina 

utländska namn. Det finns en skillnad i att de som numera har ett svenskt namn (kallad 

Swedish-conformed names) får komma på fler arbetsintervjuer än de som behållit sina 

utländska namn (Arai & Skogman Thoursie, 2007).   

 
     For example, an individual can increase the probability of being called to a job interview  

     and get a better chance to present her skills to employers by changing to a Swedish- 

     conform name (Arai & Skogman Thoursie, 2007, s. 3).  
 

Det menas alltså att det är enklare för en individ med svenskklingande namn att bli kallad till 

en arbetsintervju jämfört med någon med utländskklingande namn. Arai och Skogman 

Thoursie (2007) nämner att individer byter namn med anledning av att passa bättre in i den 

dominerande kulturen.  

     Immigrants have all faced a sudden change in their cultural surrounding. The new society is a  

     strong source of influence, making some old names so unattractive for some immigrants that they  

     decide to abandon  these names for names that are more in accordance with their new dominating  

     cultural environment (Arai & Skogman Thoursie, 2007, s. 6).  

Arai och Skogman Thoursie (2007) nämner statistisk diskriminering som innebär att till 

exempel arbetsgivare kan applicera attribut eller stereotypiska värderingar gentemot en 

individ som tillhör en specifik grupp. På detta sätt kan ett namn då associeras till en grupp, om 

en individ då byter från ett utländskklingande namn till ett svenskt namn kan då denne inte 

associeras med minoritetsgruppen som det utländskklingande namnet härrör från. På detta sätt 

kan den kulturella bakgrunden döljas i och med byte av namnet. Det vanligaste namnet att 

byta från är Mohammed i olika stavningar, det är även vanligt att ändra stavning i namnet; till 

exempel från Z till S (Arai & Skogman Thoursie, 2007).   

     de los Reyes och Wingborg (2002) beskriver rekrytering av arbetare som ett instrument för 

etnisk diskriminering, där kvalifikationer och kompetenser är centrala begrepp. Höglund 

(2002, i de los Reyes och Wingborg, 2002) beskriver en metod som använts i Holland som är 

en så kallad discrimination testing som är ett fältexperiment där testpersoner förses med 

fiktiva kvaliteter och meriter. Detta för att den enda skillnaden mellan testpersonerna ska vara 

den etniska tillhörigheten. Intervjuer har även skett med arbetsgivare i Holland och Frankrike 

som då visat på att det förekommer fördomar mot arbetssökande som inte är infödda samt 

påvisat en böjelse för vita infödda. Likartade studier har förekommit i Danmark och 

Storbritannien som påvisat att arbetsgivare är tveksamma när det gäller påstådda reaktioner 

från sina kunder samt övriga anställda när det gäller fördomar mot de arbetssökande. En större 

undersökning har skett i Norge där chefer har undersökts, närmare 80 % av dessa tror att det 

sker diskriminering av invandrare vid arbetsrekrytering (de los Reyes & Wingborg, 2002).   

     de los Reyes och Wingborg (2002) beskriver indirekt diskriminering ”… indirekt 

diskriminering, det vill säga krav eller tillvägagångssätt som framstår som neutrala, men som i 

praktiken ger sämre möjligheter för medlemmar i en etnisk grupp” (de los Reyes & 

Wingborg, 2002, s. 16). Det innebär att indirekta komponenter inom diskriminering kan 

existera även inom den svenska arbetsmarknaden. En förklaring till detta kan vara att en stor 

del av dagens arbetsrekrytering sker via större nätverk, med grund i att diffusare 

kvalifikationskrav mellan organisation och individ har växt under tid (de los Reyes & 

Wingborg, 2002).  

     Det har även skett en undersökning av den svenska motsvarigheten till arbetsförmedling 
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(employment agencies) där bland annat danska arbetsförmedlingar ofta tar hänsyn till 

önskningar från arbetsgivare när de inte önskar invandrare eller flyktingar. I en fransk studie 

förekommer det vissa kodmeddelanden vid annonsering av arbeten, där arbetsgivaren på ett 

nästintill osynligt sätt förmedlar att de inte önskar invandrare (de los Reyes & Wingborg, 

2002).  

     En annan sorts diskriminering som de los Reyes och Wingborg (2002) nämner är den inom 

den informella ekonomin, vilket menas gentemot odokumenterade invandrare. Detta är 

vanligare i EU-länder i södra Europa än övriga EU-länder. Dessa individer anställs aktivt till 

dåliga och illegala arbeten med grund i att de är billigare arbetskraft och har svårare att 

försvara sig gentemot extremare former av exploatering. ”De erfar alltså en förvänd form av 

positiv diskriminering under urvalsprocessen, och får sedan i jobbet lida under en negativ 

diskriminering med arbetsvillkor som den infödda befolkningen inte skulle tolerera” (de los 

Reyes & Wingborg, 2002, s. 17). På detta sätt kan invandrare uppleva en positiv 

diskriminering i och med att de erhåller ett arbete framför andra, men i nästa steg blir det 

negativ diskriminering eftersom de erfar sämre arbetsvillkor i de arbeten som övriga 

befolkningen inte hade accepterat.   

     de los Reyes och Wingborg (2002) beskriver utifrån le Grand och Szulkings (1999) 

forskning angående förhållandet vad gäller löneskillnader mellan invandrare och infödda. Ett 

omfattande empiri har påvisat bland annat att den genomsnittliga lönen för män födda 

utomlands är lägre än för män födda i Sverige. För kvinnor är löneklyftan något mindre, här 

är vistelsetiden i Sverige en komponent som tas stor hänsyn till. Jämfört med männen är 

vistelsetiden i Sverige en lika betydelsefull komponent. Dessutom dras en slutsats angående 

skillnad beroende på individens ursprungsland; om en individ kommer från norra eller västra 

Europa eller ett icke-europeiskt industriland är dessa individers lönenivåer direkt jämförbara 

med lönerna hos infödda svenskar. Män från utomeuropeiska länder har genomsnittligen en 

sämre lön, jämfört med infödda svenska män. Dock är inte detta kompatibelt med individer 

som är födda utomlands, men flyttat till Sverige i unga år där lönenivån ligger ungefär på 

samma nivå som infödda svenskar (de los Reyes & Wingborg, 2002).  

     Martinsson (1998, i de los Reyes & Wingborg, 2002) menar även att invandrare aldrig 

kommer upp i samma lönenivåer som infödda svenskar, detta oavsett vilken utbildning, 

position på arbetsmarknaden, kön, bostadsort med mera individen innehar.   

     Slutsatsen är entydig: Invandrare har överlag lägre medelinkomster och undersökningen  

     har tydliggjort att människor med samma formella kunskaper som svenskar inte behandlas  

     likvärdigt på den svenska arbetsmarknaden (Martinsson, 1998, i de los Reyes  

     & Wingborg, 2002, s. 27).  

Dock är det skillnad på om en individ innehar ett svenskt medborgarskap eller inte, de som 

har svenskt medborgarskap har i genomsnitt högre lön (de los Reyes & Wingborg, 2002).    

 

Politiska satsningar och samhällsförändringar 

 
Franzén (2000) förklarar att det skedde satsningar på 1970-talet för att invandrare skulle få 

extra stöd för att få arbete. 10 år efter satsningen var arbetslösheten dubbelt så stor bland 

invandrare och ytterligare 10 år framåt fortsatte siffrorna att stiga. Vid den tiden fanns det 

tillgänglig statistik som gick att tyda på att det fanns grupper som hade det avsevärt svårare att 

komma in på arbetsmarknaden. "Svårigheterna ökar i stort sett med det geografiska och 

kulturella avståndet mellan hemlandet och Sverige. Vissa etniska markörer, dvs. yttre 

iakttagbara skillnader som exempelvis svart hudfärg och slöja tycks spela in (Franzén, 2000, 

s. 181). Franzén (2000) framhäver att de "enklaste" jobben, har idag försvunnit och ersatts 
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med enklare lösningar, exempelvis maskiner som kan skötas av endast en person där det förut 

krävdes flera personer per maskin. De flesta arbeten idag kräver en utbildning, samtidigt har 

flexibiliteten ökat vilket innebär att dagens ungdom förmodligen inte kommer att ha samma 

arbete livet ut som för 30-40 år sedan. Samhällsorientering som språk och databehandling 

utgör en bas för de bästa kunskaperna, ytterligare specialisering kan byggas på. Det viktigaste 

är att ha en grund, annars blir en individ enligt Franzén (2000) sårbar i den föränderliga 

arbetsmarknaden där kompetensen ökas i takt med arbetsmarknadens krav. I dagens läge har 

anlända flyktinggrupper haft det betydligt svårare att få en fot in på den svenska 

arbetsmarknaden. Vistelsetiden i Sverige för att bli självförsörjande har blivit avsevärt längre 

och låga utbildningar gör det svårare för invandrare att konkurrera på svensk arbetsmarknad. 

Slutligen förklarar Franzén (2000) att rasism och diskriminering mot invandrar- och 

flyktinggrupper påverkar de höga talen av arbetslösa, likaså förändringar i det svenska 

samhället samt den snabba förändringen gällande utbildningskrav. Det är inte ett typiskt 

svenskt fenomen att invandrare jämfört med den infödda befolkningen har det svårare att 

komma in på arbetsmarknaden, istället är det något som gäller i stort sett hela västvärlden 

(Franzén, 2000).  

 

Sammanfattning av tidigare forskningen 

 

Bursells (2012) studie påvisade att en individ med ett utländskt klingande behöver skicka 

ungefär dubbelt så många arbetsansökningar jämfört med en individ med ett svenskt namn. 

Fiktiva ansökningar skickades ut, där individerna oavsett svenskt eller utländskt namn, hade 

likadana meriter.  

     Rooth (2007) i sin tur genomförde en undersökning huruvida ett arabiskt klingande namn 

hade påverkan på individers möjlighet till att komma på arbetsintervju. Svarsfrekvensen 

visade sig vara 50 % högre för de ansökningar skickade av de med ett svenskt namn jämfört 

med de ansökningar från individer med arabiskt klingande namn. Ansökningarna var fiktiva 

och även där hade alla liknande meriter.  

     Arai och Skogman Thoursie (2007) studerade invandrare som kommit till Sverige under 

90-talet, vissa av dessa bytte till svenska namn medan vissa valde att behålla sina utländska 

namn. Studien syftade till att studera namnets betydelse med fokus på kallelsefrekvensen till 

arbetsintervjuer, det framkom att de som bytt till svenska namn har lättare att få ett arbete.  

    de los Reyes och Wingborg (2002) beskrev liknande studier som gjorts i bland annat 

Holland och Danmark där rekrytering av arbetare kan vara ett verktyg för etnisk 

diskriminering. Även i dessa studier har det jämförts mellan infödda och utländska namn, då 

fältexperiment gjorts med fiktiva arbetsansökningar där etnisk tillhörighet eller utländskt 

namn ska vara den enda skillnaden mellan arbetsansökningarna. Det visade sig även här att ett 

utländskt namn har lägre kallelsefrekvens.  

     Franzén (2000) förklarar arbetslösheten bland invandrare från 70-talet fram till 

sekelskiftet, det skedde satsningar som skulle leda till förbättring, men slutade i att 

arbetslösheten blev större. Det berodde till viss del på industrialiseringen, men även på 

främlingsfientlighet och diskriminering. Slutligen förklarar Franzén att det är svårare att i 

dagens samhälle få ett arbete om en person är lågutbildad samt att rasism och diskriminering 

mot invandrar- och flyktinggrupper påverkar de höga talen av arbetslösa (Franzén, 2000).  

     För att sammanfatta ovanstående studier kan vi se att utländskt klingande namn har 

påverkan på individens möjlighet att komma på arbetsintervju.  
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Teoretiska analysredskap 

 

Vi har valt att analysera resultat och empiri med hjälp av stämplingsteori, arbetslöshet samt 

diskriminering och rasism.  

     Stämplingsteorin har valts på grundval av att vi anser att det kan finnas rimliga skäl att 

undersöka huruvida det råder en dold stämpling av personer med ett icke svenskklingande 

namn. Stämplingsteorin används för att se om vissa personer blir stämplade som avvikare, ett 

begrepp som svetsas samman med stämplingsteorin och används som stöd i denna uppsats är 

och stigmatisering och diskriminering.  

     Arbetslöshet är ett problem i världen och då även i Sverige. Vi har funnit att arbetslöshet 

för invandrare är i regel vanligare än för svenskar. Arbetslöshet kan vara mentalt slitsamt och 

arbetslösa individer kan uppleva att vardagen känns tom och meningslös om det inte finns 

något att stiga upp till på morgonen. Det sociala och det ekonomiska kapitalet påverkas 

avsevärt om en individ saknar ett arbete. Vi är medvetna om att arbetslöshet inte är en teori, 

men avsnittet är placerat under teori eftersom vi använder begreppet i vår analys.  

    Ytterligare begrepp vi valt att analysera vår empiri med är diskriminering och rasism. 

Diskriminering innebär kortfattat att en part utövar diskriminering mot en annan part, detta 

kan gälla till exempel makttillgång till olika resurser. Den parten som blir diskriminerad 

uppfattas av en annan som udda, en avvikare. Rasism i sin tur är en slags diskriminering som 

förespråkar särbehandling, då ofta mot en specifik folkgrupp med basis i utseende och 

etnicitet.  

 

Arbetslöshet och betydelsen av att ha ett arbete    
 

Giddens (2007) menar att dagens anställningsförfaranden skiljer sig från tidigare decennier på 

så sätt att det är svårare för unga att få ett arbete, detta skapar i sin tur otrygghet för vad som 

komma skall. Förr var det enklare att få en fast anställning, men så är det inte idag i och med 

samhällets nedskärningar där många människor tvingas från sina arbeten. Ett exempel från 

industrin är att förr krävdes det två eller fler personer för att sköta en maskin, idag räcker det 

med en person alternativt genom automekanik (Giddens, 2007).  

     ”För det flesta upptar arbetet större del av livet än någon annan verksamhet” (Giddens, 

2007, s. 573). Giddens (2007) beskriver vidare att många anser arbetet förknippat med något 

jobbigt, där individen sliter och vill helst slippa helt och hållet. Detta är komplext eftersom det 

innebär mer än bara något negativt betingat, när det finns människor som drabbats av 

arbetslöshet som då istället anser arbetslösheten som jobbigt. Faktorer som spelar in när det 

gäller att arbeta är till exempel den ekonomiska biten, där lön är en av de viktigaste 

beståndsdelarna för att tillfredställa sina vardagliga behov. Ett arbete ger även en grad av 

aktivitetsnivå för att utöva sina personliga färdigheter samt att det ger struktur i en individs 

tillvaro (Giddens, 2007). Giddens (2007) menar även att ha ett arbete att gå till, ger även 

tillgång till andra platser för att anamma variation i vardagen, eftersom andra uppgifter utförs 

än de som görs i hemmiljön. Att ha ett arbete ger även en tidsmässig struktur vilket i sin tur 

frambringar en organisatorisk struktur i livet eftersom det finns något att gå upp och göra 

varje dag. Framförallt inrymmer själva arbetsmiljön möjligheten till sociala kontakter, att 

träffa vänner som kan generera i att tillsammans delta i aktiviteter. Om arbetslöshet uppstår, 

är det vanligt att vissa vänskapsband avslutas. Att ha ett arbete ger även en känsla av att känna 

en social identitet i förhållande till ens personlighet (Giddens, 2007).   

     Giddens (2007) menar även att upplevelsen av arbetslöshet har emotionella effekter på en 

individ, speciellt om en fast anställning har avslutats och arbetslöshet uppstår. Vardagen kan 
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då upplevas som tom och meningslös. Giddens (2007) menar att studier som gjorts av 

arbetslösa individer påvisar att dessa individer genomgår ett antal faser när de acklimatiserar 

sig till sin nya situation som arbetslösa. Upplevelsen av detta ter sig vara olika från person till 

person, men den första reaktionen brukar vara känslor av chock. Detta efterföljs senare av en 

optimism i att de kämpar för nya möjligheter att få ett arbete. När det visar sig att denna 

nyvunna optimism visar sig inte vara realistisk, kan detta då generera i pessimism och vissa 

depressiva symptom. Om en individ varit arbetslös under lång tid finner individen slutligen en 

acceptans för sin arbetslöshet och kan då se ljusare på sin situation (Giddens, 2007).  

     Slutligen poängterar Giddens (2007) att arbetslösheten har varit väldigt låg i Sverige 

genom åren, men aldrig varit så pass hög som den är idag. 

 

Stämplingsteorin  
 

Enligt Goffman (1972) avgör varje samhälle vilka medel som används för att dela upp 

människor i kategorier, samt vilka personliga attribut för medlemmarna i varje kategori 

uppfattas som vanliga och naturliga samt attribut som ses som ovanliga och av avvikande 

karaktär. De kategorier av människor man sannolikt kan komma att stöta på avgörs av den 

sociala miljön och när en främling dyker upp brukar den första anblicken av denne vara 

tillräcklig för att kunna kategorisera och fastställa dennes egenskaper och sociala identitet. 

Den sociala miljön bygger omedvetet upp krav på hur en person bör vara, vi blir medvetna om 

att vi har haft föreställningar om hur en person ska vara när vi märker om dessa krav uppfylls 

eller ej. Om en främling inte uppfyller de krav som ställts, kan det av omgivningen framgå 

som att denna person besitter ett attribut av exempelvis en oönskad egenskap som för 

omgivningen gör honom eller henne olik de andra i samma kategori. Personen gör då 

automatiskt en förflyttning från en vanlig människa till en utstött människa. Denna typ av 

stämpling innebär ett stigma (Goffman, 1972).  

     Giddens (2007) förklarar grunden för stämplingsteorin där samspelet mellan avvikare och 

icke-avvikare är i fokus. För att förmå oss att få en uppfattning om avvikelsens natur måste 

man enligt stämplingsteorin ta reda på varför en människa blir försedd och stämplad med en 

benämning som för omgivningen ses som avvikande. Giddens (2007) förklarar att de som 

besitter en högre maktposition och står för bland annat lag och ordning är de som starkast 

bidrar till de vanligaste och viktigaste stämplingskällorna. De olika etiketter som kategoriserar 

de avvikande rollerna är på det sättet ett uttryck för dagens maktstruktur i samhället. De olika 

avvikelserna definieras exempelvis av de rikas syn på de fattiga, männens kvinnosyn och av 

majoriteten i ett samhälles syn på minoriteter (Giddens, 2007).  

     Den avgörande faktorn enligt Becker (i Giddens, 2007) är inte det avvikande beteendet 

som gör att någon kan klassas som avvikare, det rör sig om skeenden som är orelaterade till 

beteendet, exempelvis samspelet mellan olika grupper eller personer. Detta utgör en avsevärd 

inverkan på om en person faktiskt blir stämplad som avvikare eller inte. Vidare beskriver 

Giddens (2007) möjliga avgörande faktorer som kan komma att bestämma kategorin 

avvikande kan eller inte kan appliceras. Dessa rör sig kring attribut såsom en individs klädstil, 

på vilket sätt denne pratar eller den etniska bakgrund individen har. "Stämplingen påverkar 

inte bara hur andra uppfattar en viss individ utan även individens självbild" (Giddens, 2007, s. 

591). Becker (i Hilte, 1996) hade ett grundantagande att ett avvikande beteende hör samman 

med de reaktioner omgivningen visar, det avvikande beteendet har alltså ingen självständig 

existens utanför den sociala kontexten. Avvikandet beskrivs som en produkt av en uppgörelse 

mellan en viss social grupp och en person som omgivningen i den sociala gruppen uppfattar 

som annorlunda, en sorts regelbrytare exempelvis. Tillämpning av regler är något som 

framgår i Beckers (i Hilte, 1996) resonemang om avvikande beteende. Den som sticker ut från 

den sociala gruppens kontext och inte lever efter gruppens regler upplevs och stämplas som 
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avvikare. "Avvikandet är inte en egenskap hos handlingen personen utför, utan snarare en 

konsekvens av att andra tillämpar regler och sanktioner på en "förbrytare" (Becker, i Hilte, 

1996, s. 117). Enligt Becker (i Hilte, 1996) är påståendet att samhället genom tillämpning av 

regler skapar det avvikande beteendet hos en person fel och har inget att göra med 

avvikandets orsaker. Stämplingsteorin handlar om vägen in i ett avvikande beteende och hur 

det kan förstås, det rör sig inte om bakomliggande orsaker. "...de faktorer som disponerar en 

person för ett avvikande beteende lämnas därhän till förmån för de faktorer som är 

verksamma i utvecklingen av ett avvikande beteende. Den handling som skapar avvikarna och 

det avvikande beteendet är gruppmedlemmarnas tillämpning av ett existerande regelverk på 

andra människor och stämplingen av dem som outsiders" (Becker, i Hilte, 1996, s. 118). 

 

Stigma och stigmatisering 
 

Goffman (i Hilte, 1996) förklarar att en stämpling blir aktuell först när vi uppmärksammar 

någon slags skillnad mellan en individs förväntade sociala identitet och dennes faktiska 

sociala identitet. En annan väsentlig förutsättning för att en stämpling ska bli aktuell är att 

personen besitter en egenskap som av omgivningen ses som misskreditabel. Termen stigma 

används som en beskrivning av en egenskap som är djupt misskrediterande. Det finns tre 

centrala typer av begreppet stigma, det första benämner författaren som kroppsliga 

missbildningar, den andra typen beskrivs som fläckar på den personliga karaktären vilket kan 

innefatta att personen som besitter detta stigma har en psykisk funktionsnedsättning, har suttit 

i fängelse eller är exempelvis alkoholist eller arbetslös. Det tredje och sista exemplet benämns 

som ett stambetingat stigma, innefattande ras, nation och/eller religion (Goffman, i Hilte, 

1996). 

Goffman (i Giddens, 2007) förklarar stigma som ett begrepp som utgör de kännetecken eller 

tydliga drag som sticker ut från ett givet socialt sammanhang och från majoritetens 

värderingar, detta skiljer i sin tur ut en individ eller grupp med dessa attribut. Vidare resulterar 

det i att den enskilda individen eller gruppen blir betraktade på ett misstänksamt eller fientligt 

sätt. Stigmans olika skepnader kan ha fysiska, biografiska och kontextuella drag. Detta kan 

innebära fysiska funktionshinder, kriminellt förflutet eller tillhörigheten i en grupp som 

innebär dåligt inflytande på personen. Goffman (i Giddens, 2007) menar att ett stigma sällan 

grundar sig på säkra källor och konkreta förhållanden, utan att det mer grundar sig på 

uppfattningar som ofta är falska som stereotypiserats av majoriteten av samhället. En 

anledning till att samhället stigmatiserar individer och grupper handlar mycket om att få social 

kontroll över dem, som är en inneboende faktor i stigmatiseringen. Detta kan innebära att en 

individ i vissa fall aldrig kan bli fullt accepterad av samhället eller undkomma att bli 

stigmatiserad (Giddens, 2007). 

     I objektiv mening består stigmatiseringen enligt Goffman (i Hilte, 1996) av en förflyttning 

mellan statuspositioner, från en högre till en lägre. Konsekvenserna kring denna förflyttning 

är att individens självbild förändras. Goffman definierar detta med en fas individen genomgår, 

en fas där den stigmatiserade personen tillägnar sig de uppfattningar och övertar andras 

inställning om hur det är att inneha ett visst stigma. Goffman (i Hilte, 1996) beskriver att de 

som blir stämplade genomgår en moralisk degradering, hur de förhåller sig till sina 

misskrediterande egenskaper kan se olika ut. Beroende på hur synlig den misskrediterande 

egenskapen är, skiftar sättet att förhålla sig till sitt stigma. Denna fas leder senare till att 

individen blir bekant med sitt stigma samt dess konsekvenser det kan leda till (Goffman, i 

Hilte, 1996).  
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Diskriminering och rasism  
 

Westin (2000) beskriver diskriminering med att det betyder åtskillnad mellan två parter, den 

som diskriminerar innehar någon form av överläge mot den andra parten när det gäller till 

exempel resurser, makt eller någon form av legitimitet. Kort sagt frångår diskriminering det 

faktum att lika behandling ska genereras. Diskriminering drabbar individer eller grupper som 

upplevs framstå av en part som udda, detta i sin tur rör relationer mellan sociala aktörer. Alla 

sorters grupper kan antas bli utsatta för diskriminering samt utsätta andra för diskriminering 

(Westin, 2000).  

     Giddens (2007) beskriver begreppet diskriminering med att det är en konkret handling 

riktad mot en specifik grupp och då gruppen och dess medlemmars tillgång till resurser eller 

möjligheter som är öppna för andra. Ett exempel är att en invandrare inte ska inneha samma 

tillgång till ett arbete, arbetet ska vara avsatt åt den ”egna” populationen (Giddens, 2007).    

     Westin (2000) beskriver rasism som en slags diskriminering, men samtidigt en slags 

ideologi. Det är då en samling idéer som berättigar och på så sätt försvarar särbehandling eller 

kategorisering utefter specifika grunder. Det menas då att degradera en folkgrupp i ett 

samhälle med basis i utseende (fenotypiska markörer) som oftast går hand i hand med 

etnicitet (Westin, 2000). ”I ett rasistiskt samhälle legitimeras åtskillnaderna av den härskande 

folkgruppen och de upprätthålls med samhällets aktuella medel” (Westin, 2000, s. 314). En 

rasistisk ideologi kan alltså karakteriseras i situationer såsom samhällets sociala, politiska och 

ekonomiska struktur. Trots detta finns det i länder som inte använder sig av rasistiska 

ideologier, organisationer och rörelser som arbetar för att rasistisk ideologi ska implementeras 

politiskt (Westin, 2000).   

 
     Hence, xenophobia is a psychological or cognitive phenomenon rooted in some individuals  

     expressed as negative ideas, stereotypes or attitudes about ethnic out-groups. Xenophobic  

     employers are unwilling to employ immigrants or ethnic minorities, regardless of their credentials 

     (Bursell, 2012, s. 13).  
 

Det menas alltså att främlingsfientlighet
1
 är ett fenomen som är utkristalliserat hos vissa 

individer och deras sätt att utagera negativa idéer, stereotyper eller attityder gentemot vissa 

etniska minoriteter. Orsaken till att vissa arbetsgivare tenderar att vägra anställa icke etniska 

medborgare är oklar, men eftersom ett kognitivt fenomen sitter i en individs huvud är det 

troligtvis någon bakomliggande orsak som kan förklara varför detta sker.  

 

Metod 

Val av metod  

  

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, detta för att få en djupgående 

orientering utifrån respondenternas egna erfarenheter och upplevelser. Enligt Bryman (2002) 

är kvalitativ forskning intresserad av subjektiva upplevelser och ord, en kvantitativ 

undersökning har mer intresse i statistik i form av siffror. ”I en kvalitativ undersökning är det 

                                                           
1
 Främlingsfientlighet innebär att ta avstånd från eller uppvisa fientlighet mot nya människor. Idag används 

främlingsfientlighet till viss del som en synonym till rasism, där båda begreppen används som att ta avstånd 
från invandrare och flyktingar. Skillnaden på rasism och främlingsfientlighet innebär att en rasistisk ideologi 
grundar sig i ideologiska fördomar när det gäller till exempel egenskaper, främlingsfientlighet grundar sig ofta i 
att människor från olika kulturer bör leva åtskilda eller att en kultur står högre i rang än en annan 
(Nationalencyklopedin, 2013).   
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deltagarnas perspektiv – vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt – som är 

utgångspunkten” (Bryman, 2002, s. 272). Orsaken till att vi valt just kvalitativ ansats är för att 

den har individens subjektiva upplevelser i fokus och kan sin tur generera i en större förståelse 

för ämnets realitet. Detta i vårt fall diskriminering på arbetsmarknaden på grund av att inneha 

utländskt namn, med avgränsning när det gäller att få komma på en arbetsintervju. Detta anser 

vi ge oss en större och bredare subjektiv kunskap om området utifrån respondenternas 

upplevelser, än om en kvantitativ ansats valts där fokus är mer på siffror och diagram. En 

annan orsak till att vi valt en kvalitativ ansats är att den tidigare forskningen som presenterats 

i denna studie är mestadels av kvantitativ metod. Med grund i detta ville vi se vad en 

kvalitativ metod kan påvisa och då eventuella skillnader jämfört med den tidigare 

forskningen.    

Urval av respondenter och informanter 

 

Vi har valt att använda oss av ett så kallat målinriktat urval. Bryman (2011) rekommenderar 

forskare inom kvalitativ forskning att använda sig av ett målinriktat urval, speciellt om 

forskningen grundar sig på intervjuer. Urvalet går ut på att forskaren söker sig till 

respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna i studien (Bryman, 2011). Vårt krav på 

respondenter är att de ska ha ett utländskklingande namn och vara arbetssökande. Kontakt har 

tagits med Arbetsförmedlingen i Örebro eftersom det ansågs vara ett målinriktat urval då 

individer som är inskrivna söker arbete. Vi fick hjälp av en handläggare att hitta respondenter 

relevanta för just vår studie. En informantintervju har skett med en personal för att få reda 

deras åsikter på problemet samt intervjuer med sex arbetssökande med utländskklingande 

namn.  

     Kriterierna vi hade var att de arbetssökande vi ville intervjua ska ha ett utländsktklingande 

namn, de behöver inte invandrat till Sverige, dock blev det så att samtliga av våra 

respondenter är invandrare. Ett annat kriterium är att namnet ska ha österländskt påbrå, alltså 

till exempel inte namn som kommer från England, Finland eller Frankrike.   

     En nyckelinformant är ett vanligt begrepp när en forskare gör efterforskningar på fältet, 

denne informant ger nyttig information om en specifik omgivning och om händelser och 

individer av stor vikt (Bryman, 2002). En nyckelinformant i detta fall kan vara den personal vi 

varit i kontakt med först på Arbetsförmedlingen, som senare hjälp oss i sökandet efter 

relevanta respondenter att intervjua som kan svara på studiens syfte och frågeställningar.  

Tillvägagångssätt  

 

Med tanke på att studiens syfte är att ta reda på om individer med utländskklingande namn 

upplever diskriminering på grund av deras namn vad gäller att få komma på arbetsintervju, 

kändes Arbetsförmedlingen som ett relevant val. Kontakt togs via mail 16 oktober 2013, 

Claes Hagelvik på Arbetsförmedlingen kontaktade oss två dagar senare och tackade ja till ett 

samarbete. Han hänvisade i sin tur till Magnus Samuelsson som arbetar med nyanlända 

invandrare och således personer med utländskt namn. En informantintervju genomfördes den 

26 november med handläggaren Fekreyesus Yohannes vid Arbetsförmedlingen och den 26 

november respektive 28 november genomfördes intervjuer med arbetssökande. Två olika 

intervjuguider skrevs till vardera intervjutillfälle. Intervjuerna innehöll 15 respektive 16 

frågor, samtliga intervjuer spelades in med en inspelningsanordning för att sedan 

transkriberas. Vardera intervju tog mellan 20-30 minuter att genomföra och ägde rum i ett 

grupprum på Arbetsförmedlingens lokaler, intervjuerna ägde rum i samband med de 

arbetssökandes ordinarie möten med deras handläggare.  

    En av författarna höll i samtliga intervjuer medan den andre antecknade och höll koll på 

inspelningsanordningen.   
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Val av intervjumetod 

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2002) förklarar att 

intervjuer inom kvalitativ forskning är vanligtvis ostrukturerade eller semistrukturerade.  En 

semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2002) ett antal förvalda teman som ska behandlas 

under intervjun, som även kan kallas för en intervjuguide. Respondenten är dock fri att 

formulera svaren som denne vill och det är även möjligt för forskaren att gå ifrån 

intervjuguiden för att ställa frågor utanför denna. Dock ska dessa ha relevans för intervjun.  

Under intervjun behöver frågorna inte komma i samma ordning som i intervjuguiden, dock 

ställs de vanligtvis i utgångsordningen (Bryman, 2002). Vi har valt semistrukturerade 

intervjuer eftersom det känns tryggt att ha en intervjuguide att utgå ifrån med förbestämda 

frågor, men att det går att frångå dessa är bra eftersom det inte blir lika uppstaplat. Intressanta 

och nödvändiga faktorer som uppkommer under intervjun kan vara viktiga delar som hade 

missats om en strukturerad intervju använts där följdfrågor inte bör ställas. Intervjufrågorna 

har utgått från studiens syfte och frågeställningar, men har även koppling till vad vi läst inom 

tidigare forskning samt den teoretiska bakgrunden.  

 

Konstruktion av intervjuguide  
 

Enligt Bryman (2002) är en intervjuguide inom semistrukturerade intervjuer med förbestämda 

teman som är relevanta för studien, där frågor är förberedda utifrån dessa teman.  

Intervjuguiden (se bilaga) utformades med utgångspunkt i studiens syfte och dess 

frågeställningar samt tidigare forskning inom området och den teoretiska bakgrunden, det vill 

säga stämplingsteori samt arbetslöshet och betydelsen av att ha ett arbete.   

     Vi konstruerade två olika intervjuguider, en till intervjun med personal och en för 

arbetssökande vid Arbetsförmedlingen i Örebro. Intervjuguiden till personalen innehöll 15 

frågor och den till de arbetssökande innehöll 16 frågor (se bilaga 1). Intervjuerna skiljde sig åt 

på så sätt att intervjuerna med de arbetssökande avsåg att undersöka dessa individers 

subjektiva upplevelser av att bli stämplade inför en arbetsintervju. Intervjun med personalen 

avsåg att undersöka Arbetsförmedlingen som verksamhets syn på detta, men även till viss del 

på informantens egen syn på problemet med grund i att informanten själv hade erfarenhet 

inom det vi undersökte hos respondenterna. Fokus låg dock till största delen på 

verksamhetens synvinkel.   

Databearbetning   

 

Intervjuerna som gjordes på Arbetsförmedlingen spelades in med hjälp av en 

inspelningsanordning. Trost (1997) tydliggör att en fördel med inspelning är att det är enklare 

för intervjuaren att koncentrera sig på vad intervjupersonen säger under intervjun. Trost 

(1997) menar även att det är viktigt att påvisa till intervjupersonen att inspelning är frivilligt, 

då flitiga anteckningar ofta görs under intervjun (Trost, 1997). Samtliga sex intervjuer 

spelades in, alla respondenter godkände detta.   

     Intervjuerna har transkriberats. Trost (1997) beskriver att transkribering är när 

intervjuaren efter intervjun lyssnar igenom intervjun i sin helhet och därefter skriver av hela 

inspelningen ordagrant. Enligt Bryman (2002) är transkribering ett vanligt tillvägagångssätt 

inom kvalitativa intervjuer, eftersom det då är enklare att få med deltagarnas egna åsikter och 

på vilket sätt de förmedlar dessa åsikter. När transkriberingen genomfördes skrevs endast ord 

ner, till exempel skrevs pauser, hummanden, suckar eller handrörelser inte ner.   

    Citat från respondenterna som framkommer i studien har bearbetats på så sätt att de blivit 

anpassade till en akademisk text. Vi har därför exkluderat "hummanden", skratt och slangord, 
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vi gjorde detta för att få en läsvänlig text och vi anser inte att citaten tappat sin andemening på 

grund utav det. 

Analysmetod  

 

Enligt Bryman (2011) används inkommen data i en analys för att tolka de framkomna 

resultaten, i denna fas kommer de egentliga forskningsresultaten fram och forskaren får då en 

överblick huruvida kopplingen mellan de framkomna resultaten och hur dessa ser ut (Bryman, 

2011). Bryman (2011) förklarar tematisk analys som ett sökande efter centrala teman. "De 

olika teman och subteman som har identifierats utgör i grunden återkommande motiv i den 

text som tillämpas på data" (Bryman, 2011, s. 528). I denna studie har vi tematiserat resultatet 

utifrån frågeställningarna för att göra det lättare och tydligare i analysen. Detta för att 

underlätta och tydliggöra både för oss, för läsaren samt analysen i sin helhet. Teorier vi har 

valt att analysera utifrån är stämplingsteorin med subbegreppen stigmatisering och 

etikettering samt samt utifrån arbetslöshet och betydelsen av att ha ett arbete, dessa är således 

uppdelade efter olika teman.  

Litteratursökning  

 

Artiklar har sökts på Örebro universitets databaser; Social services abstracts, Google scholar, 

Libris och Summon. Artiklarna som handlat om namnets betydelse vid arbetsanskaffning har 

använts och då icke svenskklingande namns betydelse i att få komma på arbetsintervju. 

Sökord som använts har varit: stigma, stigma*, stigmatization, cultur*, culture*, cultural, 

ethnic*, ethnical, work, work*, workplace*, discrimination, racism. Dessa sökord har använts 

i olika kombinationer och även på svenska. För att få svenska publikationer på engelska har 

sökordet “Sweden” lagts till kombinerat med ovanstående sökord.  

     Inkluderings- och exkluderingskriterier har varit att studierna ska helst vara publicerade 

och genomförda i Sverige, gälla en större folkgrupp (till exempel inte stämpling gentemot 

endast individer från ett specifikt land) och ska ha vetenskaplig grund.   

     Vi har även sökt i relevant litteratur på Örebro universitetsbibliotek och Örebro 

stadsbibliotek.  

Källkritik 

 

Avhandlingen av de los Reyes och Wingborg (2002) kan vi inte se vara publicerad av något 

universitet, utan är istället utgiven av Integrationsverket. En avhandling är företrädelsevis 

publicerad av ett universitet eller en högskola, men denna avhandling påträffades under 

sökning på sökmotorn Libris vilket gör att vi anser denna valid och av relevans för vår studie. 

Vi anser även att eftersom Integrationsverket är en statlig myndighet som ligger under 

Riksdagen, gör att vi anser detta vara en pålitlig källa i vår studie. De övriga studierna under 

tidigare forskning är samtliga publicerade av ett universitet eller en högskola.        

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

 

”Reliabilitet avser frågornas tillförlitlighet snarare än deras relevans på frågan hur vi mäter” 

(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010, s. 104). Ett annat begrepp för reliabilitet är 

replikerbarhet, dessa innebär att studien ska kunna göras om och då påvisa liknande resultat 

vilket då visar på en hög reliabilitet (Djurfeldt et al., 2010). Vi tror att många som är i 

liknande situation som respondenterna känner likadant, vilket även framgick under 

intervjuerna att så är fallet. Vi tror således att om studien görs om, kommer även den påvisa 

liknande resultat. Som beskrivet tidigare ur Bryman (2002) är kvalitativ metod inte intresserad 
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av någon form av statistik, utan det är respondenternas subjektiva upplevelser som är i fokus. 

Således kan replikerbarheten anses tämligen hög medan reliabiliteten anses något lägre.    

”Validitet avser undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, dvs. hur väl 

de frågor vi ställer till våra intervjupersoner ger svar på det vi vill undersöka” (Djurfeldt et al., 

2010, s. 104). Validitet handlar alltså om giltigheten i det som mäts eller det som undersöks 

(Djurfeldt et al., 2010). Vi anser att validiteten i denna studie är hög eftersom intervjufrågorna 

har ställts utifrån studiens syfte, frågeställningar samt tidigare forskning. Vi har även 

konstruerat frågorna med tanke på studiens teoretiska utgångspunkter: stämplingsteorin samt 

arbetslöshet och då betydelsen av att ha ett arbete.   

Generaliserbarhet i sin tur innebär enligt Bryman (2011, s. 168) ”… i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra grupper och situationer än dem som varit 

aktuella i den specifika undersökningen”. Bryman (2011) hävdar dock att mål att generalisera 

är vanligare inom kvantitativ metod eftersom kvalitativ metod som tidigare beskrivet är mer 

intresserad av att ta reda på individers subjektiva upplevelser av specifika kontexter medan 

kvantitativ metod är mer intresserade av att förklara med hjälp av siffror i form av tabeller och 

statistik (Bryman, 2011). På grundval av senaste har vi inte varit intresserade av att 

generalisera med tanke på att det är en kvalitativ studie som framställts. Bryman (2011) 

beskriver även representativitet, om urvalet är representativt för en större population inom 

den valda gruppen. ”Man kan i strikt bemärkelse inte generalisera utöver denna population…” 

(Bryman 2011, s. 169).  Vi tror att arbetslösa individer med utländskt klingande namn anser 

ungefär likadant i denna fråga. En fråga som ställdes i intervjuerna var konstruerad för att ta 

reda på generaliserbarheten, där respondent 1,2,3,5 samt Fekreyesus tror att det är många som 

upplever att ett utländsktklingande namn kan vara ett hinder när det gäller att få komma på 

arbetsintervju. De sex respondenterna som intervjuades var alla från olika länder och 

världsdelar (Sri Lanka, Libanon, Kina, Tunisien, Makedonien samt Fekreyesus som är från 

Eritrea) vilket vi anser öka generaliserbarheten. Detta i och med att vi tror att individer ofta 

umgås med personer från sitt hemland och då även till viss del för in deras åsikter i just denna 

fråga.     

Etiska överväganden 

 

Det finns fyra etiska principer som en forskare måste förhålla sig till, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011).  

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte och ha 

blivit informerade att studien tillämpar frivilligt deltagande (Bryman, 2011). 

Intervjupersonerna har blivit informerade om vad studiens syfte är och att respondenterna har 

tillfrågats och tackat ja till intervjun.  

Samtyckeskravet innebär att de tillfrågade kan välja att delta eller neka till att delta i 

studien och då även välja vilken information om respondenten som ska nyttjas (Bryman, 

2011). Inom detta krav ska respondenterna även få frågan om de samtycker till att intervjun 

spelas in (Kvale, 1997).  Respondenterna fick förfrågan om medverkan i studien och de fick 

då möjligheten att neka till deltagande. Alla som ställde upp på intervjun godkände att 

intervjun spelades in.  

Konfidentialitetskravet innebär att de personuppgifter som tillkommer om 

respondenterna måste lagras på en plats där endast forskarna kan ha tillgång till dessa 

uppgifter (Bryman, 2011). Den personal vi intervjuade fick frågan om anonymitet men detta 

var inte ett krav från hans sida. De respondenter som blivit intervjuade har av etiska skäl blivit 

avidentifierade. För att tillgodose detta krav har alla uppgifter samt inspelningsmaterial 

lagrats på en lösenordsskyddad dator som endast vi har tillgång till.  
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Nyttjandekravet i sin tur innebär att all inkommen information endast får användas i det 

syfte som insamlingen har, det vill säga till aktuell studie (Bryman, 2011). Informationen som 

inkommit har eller kommer inte användas i något annat än studiens syfte och allt 

intervjumaterial kommer att raderas när studien är färdigställd.  

     Vi anser inte att studien är av känslig karaktär utifrån respondenternas synvinkel, trots att 

det kanske kan uppfattas på så sätt utifrån studiens titel. Respondenterna var väldigt öppna 

och upplevdes inte alls antyda på att ämnet var obekvämt att prata om.  

     Vid vissa tillfällen formulerade respondenterna sina svar utifrån generella samhällsdrag där 

de själva marginaliserade in sig i samhälleliga fack. Intervjuerna syftade till att få 

respondenternas egna uppfattningar i ämnet, men vi anser trots allt att respondenterna har 

återberättat sin syn på ämnet, det vill säga samhällsstrukturen som de då relaterar till sig 

själva.         

Metoddiskussion 

 

Vissa av frågorna i intervjuguiden var ställda på ett sätt så att vissa av respondenterna till en 

början inte förstod vad frågan innebar på grund av språksvårigheter. Frågorna skulle således 

varit formulerade på ett enklare sätt. Dock förstod samtliga respondenter frågorna som 

ställdes, efter vidare förklaring. För att öka generaliserbarheten hade en kvantitativ metod 

kunnat användas som ett komplement, dock var detta inget intresse i denna studie.  

     Som beskrivet under tidigare stycken anser vi att de valda metoderna (kvalitativ ansats; 

semistrukturerade intervjuer och målinriktat urval) är relevanta i vår studie. Detta med 

bakgrund i att vi ville undersöka individers subjektiva upplevelser av diskriminering och 

stämpling på grund av att inneha ett utländskt namn.  

     Resultatet har analyserats med stämplingsteorin samt arbetslöshet och då betydelsen av att 

ha ett arbete. Stämplingsteorin anser vi relevant eftersom vi anser det vara en slags stämpling 

att på förhand döma personer med ett utländsktklingande namn innan de har fått komma på 

arbetsintervju. Arbetslöshet är något som är gemensamt för de arbetssökande vilket vi anser 

vara en relevant utgångspunkt för analysverktyg.  

     Att vi kontaktade Arbetsförmedlingen i sökandet efter respondenten var även det ett givet 

val eftersom deras verksamhet arbetar med individer som söker arbete.  Under resultatdelen 

har vi valt att skriva ner empirin genom respondentbeskrivningar, detta på grund av att de till 

viss del har olika syn på ämnet. I analysen kommer de dock sammanbindas genom att 

jämföras både med varandra och med den teoretiska bakgrunden.  

Resultat och analys 

 
I kommande avsnitt beskrivs respondenterna och de resultat som framkommit. Detta kommer 

att analyseras med hjälp av studiens teoretiska redskap vilka är stämplingsteori med 

subbegreppen stigma och arbetslöshet. När respondenterna benämns, avses de fem 

arbetssökande som intervjuats. Den personal som intervjuats, nämns vid namn. 

Intervjupersonerna kommer att beskrivas var för sig, detta är beroende på att de har till viss 

del olika syn på ämnet. Under analysen kommer de att bindas samman och jämföras i 

förhållande till de teoretiska redskapen.  
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Presentation av respondenterna  
 

Intervju har skett med Fekreyesus Yohannes 26 november 2013. Fekreyesus arbetar på 

Arbetsförmedlingen som handläggare sedan cirka 10 år tillbaks. Han kommer ursprungligen 

från Eritrea i östra Afrika. Han beskriver att Arbetsförmedlingen hjälper och stöttar individer 

som är arbetslösa, hjälpen kan vara kurser i arbetssökande, hjälp att skriva CV, förslag på 

arbetsplatser att söka jobb på med mera. När det gäller invandrare eller individer med 

utländskt namn gäller samma princip som övriga arbetssökande med skillnaden att det erbjuds 

en speciell CV-hjälp som i praktiken främst inriktar sig på individer som inte innehar kunskap 

att använda dator eller internet. Fekreyesus säger som exempel att det går att vara inskriven 

under sin studietid eller har ett säsongsarbete eller timanställning där arbetstimmarna kan 

variera mycket.  

     Fekreyesus uppskattar att 30-40 % av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i Örebro 

har utländskt bakgrund, de allra flesta med icke svenskklingande namn. Fekreyesus ger 

exempel på Ahmed eller Mohammed.  

 
     Framförallt tror jag att den största skillnaden är att de arbetssökande med utländsk bakgrund är i  

     genomsnitt inskrivna under en mycket längre tid än en genomsnittlig svensk (Fekreyesus).  
 

Fekreyesus menar alltså att personer med utländsk bakgrund tenderar att ha svårare att komma 

ut på svensk arbetsmarknad än en etnisk svensk.  

     Fekreyesus upplever att det är svårare för en individ med ett icke svenskklingande namn 

att få komma på arbetsintervju gentemot en individ med ett svenskt klingande namn. ”Varför? 

Det är väl så att lika barn leka bäst. Jag tror att man har lättare att göra med någon som har 

samma bakgrund som sig själv” (Fekreyesus). Han upplever att det sker diskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden, men enligt hans upplevelse handlar det mer  om en rädsla för det 

som är nytt snarare än någon form av rasism. Fekreyesus själv har haft väldigt tur i sitt eget 

arbetssökande, trots sitt utländsktklingande namn. Han har istället framhävt sin bakgrund som 

något positivt och anser att han stack ut på ett positivt sätt ifrån de andra arbetssökande. Han 

har upplevt vissa känslor av misstro gentemot honom själv från kollegor, men inte så mycket.    

     Jag tror på något sätt att man inte lika stor tilltro till att en person med utländskt namn har samma  

     kompetens som en svensk. Man tror att det är skillnad. Det beror också på vilket land det gäller.  

     Om det är en engelsman eller spansk så tror jag inte att det spelar lika stor roll egentligen, det är  

     mest från mellanöstern eller Afrika som jag tror det är mest fördomar mot (Fekreyesus).      

Fekreyesus tror att det blir skillnad om en individ byter från ett utländskt namn till ett 

svenskklingande namn på vissa sätt, en del arbetsgivare kan uppfatta det som positivt, att den 

arbetssökande verkligen gör allt för att få ett arbete. En del kan uppfatta det tvärtom, så det är 

olika. Han tror inte att det är så vanligt att byta namn, dock upplever han att det är vanligare 

bland högutbildade invandrare att byta till ett svenskt namn som satsar hårt i sin karriär och 

gör allt för att få ett arbete de är utbildade för.  

     Fekreyesus säger att den krävs mer politiska satsningar för att motverka diskriminering på 

arbetsmarknaden, men vad som borde göras är svårt att sätta fingret på. Det kan motverka sitt 

syfte genom att viss positiv särbehandling inte är bra. Politiken är rädda för just positiv 

särbehandling. Han tror att förr eller senare kommer förändring att ske, dock kan detta ta tid 

och kanske borde påskyndas något. Att öppna ögonen hos folk genom informations – och 

opinionsbildningar är kanske en lösning.   

     Fekreyesus tror att det kan ske olika former av diskriminering beroende på var individen är 

från och då dennes namn. Om den arbetssökande är från England eller Spanien tror han inte 

att det spelar så stor roll. Om det är från övriga världen så vet arbetsgivaren inte riktigt vad 
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denne är kapabel till, en slags rädsla eller misstro. Ofta får Arbetsförmedlingen förfrågningar 

från arbetsgivare och skickar då tillbaks förslag på ett antal namn som kan vara aktuella. Då är 

den enklare från vår sida att skicka Kalle som har gått i svensk skola än Muhammed som gått 

i en irakisk skola. Det blir lite att man tar det osäkra före det osäkra för att ha en bra relation 

till arbetsgivaren, detta ska inte ske men tyvärr sker det sådant. Det händer att arbetsgivare 

säger att de bara vill ha förslag på svenska arbetssökande, men detta är inget vi sysslar med på 

Arbetsförmedlingen. De får en lista på aktuella namn, oavsett ursprung eller namn, så får 

arbetsgivaren i sin tur välja ut vilka denne vill kalla till intervju. Sammanhanget blir dock 

likadant eftersom vi vet att arbetsgivaren kommer välja bort de med utländskt namn, dock har 

Arbetsförmedlingen i sin tur påvisat det faktum att det inte är okej att önska på så sätt.  

     Slutligen belyser Fekreyesus det faktum att detta ämne är bra att ta upp, att problemet 

måste lyftas.  

 

Respondent 1 

 

Respondent 1 är 48 år, kommer från Sri Lanka och har bott i Sverige i 22 år. Han bor 

tillsammans med sin fru och sina två barn. Han jobbade tidigare på Sri Lanka på en 

bilverkstad som hans far ägde samt som kock på en restaurang. I Sverige har han i 17 år 

jobbat på en järnverkstad i Örebro, efter det jobbade han på en golfbana i 4 månader fram till 

november 2013, han är numera arbetslös. Han har inte varit i kontakt med 

Arbetsförmedlingen allt för lång tid men uttrycker att han får ett stort stöd från dem, särskilt 

då de ser till hans intresse och drömyrke inom restaurangbranschen, vars gymnasiala meriter 

vilar på. Han får hjälp med att ringa samtal, stöd vid besök av olika arbetsplatser samt hjälp 

att skriva och ge ut CV. Respondent 1 har upplevt att vissa arbetsgivare ser ner på honom 

eftersom han har ett utländskt namn, vilket han inte är helt säker på, men uttrycker att det 

känns så. Han anser även att ett CV skickat av en svensk väger tyngre för en arbetsgivare 

jämfört med ett CV från en med utländskt namn. Han hävdar att flera i liknande sits känner 

samma sak i liknande situationer. Respondent 1 anser att det råder etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden och att det är ett problem, han har sökt flera arbeten som blivit nekade och 

han har blivit åsidosatt trots sina kvalifikationer. Han uttrycker att han blir besviken när något 

sådant sker och att det är jobbigt att ens efternamn och bakgrund kan påverka chanserna att få 

komma på arbetsintervju, "Dom kanske inte litar på oss". Något som respondent 1 önskar är 

en eller flera provanställningar, han tror att det skulle kunna gynna honom för att kunna visa 

vem han är och inte bli dömd på förhand på grund av efternamn och bakgrund, "Vi är också 

människor". Han går nu på A-kassa, en inkomst som knappt räcker till att försörja familjen, 

han är garanterad att få jobba på golfbanan en sommar till, men det är för långt ifrån. Hans 

största framtidsplaner är nu att få ett arbete, dels för att kunna försörja sig själv och sin familj, 

men även för att det utgör en viktig sysselsättning.  

Respondent 2  

 

Respondent 2 är 32 år och kommer ifrån Libanon, hon har bott i Sverige i 4 år. Hon är gift 

och har två barn, hela familjen bor i Sverige. I Libanon är hon utbildad lärare och i Sverige 

har hon haft insticksjobb
2
 på en förskola och är timanställd på en lokal snabbmatskedja. Hon 

läser nu på komvux; SFI (Svenska För Invandrare) samt grundsvenska. Respondenten har 

                                                           
2
 Insticksjobb, eller instegsjobb, är ett subventionerat arbete som nyanlända invandrare får för att lära sig det 

svenska språket bättre samt för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Instegsjobb erbjuds alla 
invandrare som fått uppehållstillstånd någon gång under de senaste 36 månaderna (Arbetsförmedlingen, 
2013). 
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idag varit arbetslös i cirka 3,5 år. I dagsläget känner hon uppgivenhet eftersom 

Arbetsförmedlingen inte har erbjudit henne någon intervju på ett bra tag, hon har istället stöd 

från vänner och familj som tipsar henne om arbeten hon skulle kunna söka. Hon nämner för 

övrigt att stödet som vänner och familj ger henne är otroligt viktigt, då uppgivenhet och 

ledsamhet uppstår ofta när arbetslösheten blir allt för påfrestande.  

     Hon tror att hennes utländska namn har betydelse, hon hävdar att en arbetsgivare hellre 

väljer till exempel en som heter Hanna före henne. Hon poängterar även att arbetsgivare 

känner en rädsla för att anställa henne eftersom de inte vet vad de kan vänta sig. 

Arbetsgivaren vet till exempel hur en svensk är uppfostrad eller vad för skola denne har läst 

på, de kan bli tveksamma om de anställer en person med utländskt namn eftersom de inte vet 

hur utbildningen i ett annat land ser ut och då kan det bli så att arbetsgivaren tar det säkra föra 

det osäkra. Hon tror även att andra problem kan vara att hon inte är svenskfödd, det svenska 

språket eller det faktum att hon är muslim och bär hijab. Hon har inte känt sig påtagligt 

diskriminerad men hon tror att det förekommer diskriminering på grund av ett utländskt 

namn. Respondenten berättar att flera av hennes vänner och bekanta har upplevt 

diskriminering, trots svensk universitetsutbildning har de svårt att få komma på arbetsintervju.  

 
     Ett arbete betyder väldigt mycket. Jag lever på denna jord och vill bidra med det jag kan i form av  

     ett arbete. Jag är en aktiv människa, så varför ska jag sitta utan ett arbete? Jag har arbetat tidigare  

     och är duktig, så varför får jag inget jobb? Jag har läst och studerat och försökt vara en bra  

     människa, så jag tycker att jag förtjänar ett arbete (Respondent 2).     

Respondent 3  
 

Respondent 3 kommer från Kina och har varit i Sverige i tio års tid. Hon är 37 år gammal och 

har tidigare i sitt hemland jobbat med stroke-patienter på ett sjukhus. Hon har 

universitetsutbildning som sjuksköterska i Kina och har även läst olika kurser i Sverige, 

främst inom området psykologi och beteendevetenskap. I Sverige har hon jobbat som tolk, 

reklamutdelare, forskare samt butikschef och marknadsassistent, hon är sedan ett år tillbaka 

arbetslös och går på A-kassa. Respondent 3 kom i kontakt med arbetsförmedlingen via en vän 

när hon var nyanländ till Sverige och inte kunde hantera det svenska språket, hon upplever att 

hon fått och får ett stort stöd från hennes handläggare och sina vänner när hon varit i 

positionen som arbetssökande. Hon har erfarenheter att bli nekad att få komma på 

arbetsintervju, vilket resulterat i att hon känner sig oduglig och ledsen. Respondent 3 har hört 

att om en person har ett utländskt namn kan det drabba ens chanser att ens få komma på en 

arbetsintervju, hon hävdar själv att hon känt sig dåligt bemött, men kan inte riktigt sätta 

fingret på varför, det kan bero på olika saker. Respondent 3 kan därför inte hävda sig att hon 

har blivit diskriminerad eller nekad till arbete på grund av hennes namn, men tror att det är 

vanligt förekommande för personer i liknande sits. Enligt respondent 3 innebär arbete en 

utveckling av ens livsfilosofi, man ska kunna mötas av motgångar och kunna lösa dem och 

framtidsplanerna hon har bygger på att bli lycklig, kunna anpassa sig till miljön och känna sitt 

eget värde.  

Respondent 4  

 

Respondent 4 är 32 år gammal och kommer ursprungligen från Tunisien, han har varit i 

Sverige i ett år och sju månader och bor tillsammans med sin fru och hennes barn. Just nu 

studerar respondent 4 på svenska för invandrare (SFI) med målet att bli klar till januari 2014. I 

Tunisien jobbade respondent 4 som bagare, badvakt och truckförare, i Sverige har han haft ett 

vikariat som kökspersonal på en skola under sex månader, han är nu arbetslös sedan sju 

månader tillbaka. Han har varit inskriven på arbetsförmedlingen ända sen han kom till 
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Sverige, just nu skickar han ut CV till alla möjliga arbetsplatser, men att ansökningarna bara 

landar på "OK, vi har mottagit din ansökan" eller ett rakt "nej". Respondent 4 anser att han får 

mycket stöd från arbetsförmedlingen, men att det är svårt att få jobb. Vänner och utbildning är 

en viktig grundpelare, men respondent 4 har inget utav det, vilket han känner försvårar det 

mesta. När respondent 4 blir nekad en ansökan hävdar han att det bara är att acceptera det, 

men han ställer sig alltid frågan varför och vill veta anledningen till det. Han tror inte att de 

nekade ansökningarna beror på att han har ett utländskt namn och tror inte att andra upplever 

det heller utan tror snarare att det beror på vad arbetsgivaren är ute efter samt den 

arbetssökandes kvalifikationer. Ett arbete betyder mycket och är viktigt för respondent 4, det 

innebär en vettig sysselsättning som genererar en inkomst och en mening med livet, att sitta 

hemma är ingenting han föredrar. Hans framtidsplaner är därför att få ett fast jobb och en 

rimlig lön. Dels för att skapa en balans för sig själv, men även en balans i hushållet då hans 

fru jobbar alldeles för mycket.  

Respondent 5  

 

Respondent 5 är 30 år gammal och kommer ifrån Makedonien, hon har bott i Sverige i 

ungefär 1,5 år. Hon är gift med en makedonisk man som bott i Sverige i ett antal år och på det 

viset hamnade även hon i Sverige. I hemlandet har hon en kandidatexamen i sjukgymnastik 

och en masterexamen i business administration.  Respondent 5 började på SFI nästan direkt 

när hon kom till Sverige, både SFI och grundläggande komvux gick väldigt fort. Hon fick 

insticksjobb på en förskola där hon arbetade i sex månader och har sedan dess varit arbetslös. 

Att bli nekad arbetsintervju anser hon vara stressigt och jobbigt, men att det bara är att ta nya 

tag och försöka igen. Stödet från Arbetsförmedlingen anser hon vara bra.  

     När vi under intervjun nämner diskriminering på grund av namn anser hon att hon inte 

varit inne i arbetsmarknaden så länge och har svårt att svara på det. Hon tror dock att det är 

svårare för en person med ett utländskt namn en person med svenskt jobb att få arbete eller att 

få komma på arbetsintervju. Hon tror mycket av detta beror på att Sverige har varit ett isolerat 

land i många år, med jämförelse gentemot Makedonien som ligger i mitten av Balkan som 

alltid har varit influerat av människor från olika länder med olika namn och kulturell 

tillhörighet. Hon tror att Sverige måste öka sin tolerans mot människor från andra länder för 

att länder har så mycket att lära av varandra, men att det krävs anpassning som i sin tur kräver 

tid. Hon har diskuterat diskrimineringsproblematik tidigare men andra utländska vänner som 

bor i Sverige, att detta är något som en människa förväntar sig vid flytt till annat land. Hon 

tror även att det är olika var i världen man kommer från. Hon tror inte att det sker så mycket 

fördomar gentemot engelsmän eller amerikaner, dock tror hon att personer från Balkan, 

Mellanöstern eller Asien får utstå mer fördomar. Detta tror hon beror på att vi är olika som 

människor på grund av olika kulturer, européer och amerikaner har mer således liknande 

kultur än de tidigare nämnda.  

     Hon anser att diskriminering helt naturligt för ett samhälle, människor kommer alltid hitta 

saker att göra uppdelningar samt se olikheter. Om en person med utländskt och en person 

söker ett arbete och de har ungefär samma kompetenser, anser respondent 5 att svensken 

kommer få gå in och det är ett helt naturligt tillvägagångssätt.  

     Ett arbete betyder väldigt mycket för respondenten och det är viktigt att hitta sin plats i 

samhället för att göra något för andra människor. Hon anser det väldigt svårt att bara sitta 

hemma, jag vill ut och träffa människor och då är ett arbete ultimat för socialisering med 

andra. En dröm respondent 5 har, är att i framtiden få en forskningsplats vid ett universitet, 

hon vill väldigt gärna ha en svensk doktorsexamen. Om detta inte går kan hon tänka sig att 

arbeta med bemanningsrekrytering eller konsultuppdrag inom human resources.       
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Sammanfattning av respondenterna 

 

Slutligen kan vi se ett visst mönster i respondenternas tankesätt. Samtliga respondenter 

förutom respondent 4 anser att namnet kan ha påverkan på en individs möjlighet att bli kallad 

till arbetsintervju. Respondent 2,3,5 samt Fekreyesus anser att det kan vara andra faktorer som 

även har påverkan, exempel kan vara rädsla för det som är nytt, olika kulturer, 

språksvårigheter eller yttre attribut. Samtliga respondenter nämnde att ett arbete är oerhört 

viktigt i att få den dagliga strukturen att fungera samt att de vill bidra med något till sin 

omvärld.   

 

Betydelsen av att ha ett arbete  

 

Alla respondenter som deltog i intervjuerna är eniga om att ett arbete är viktigt, dels för att 

klara sig ekonomiskt och en annan viktig del för att ha en sysselsättning. De svarar olika 

gällande vad som utmärker just arbete som sysselsättning. De flesta lägger stor vikt vid att det 

inte är sunt att endast sitta hemma, de måste ha något att göra som uppfyller sin vardag, vilket 

i detta fall är ett arbete.  

    Enligt Giddens (2007) ger arbete en grad av aktivitetsnivå för att utöva sina personliga 

färdigheter, det bidrar även till en struktur i ens tillvaro. Att ha ett arbete att gå till ger även 

tillgång till andra platser för att anamma variation i vardagen, eftersom andra uppgifter utförs 

än de som görs i sin hemmiljö. Att ha ett arbete ger även en tidsmässig struktur vilket i sin tur 

frambringar en organisatorisk struktur i livet eftersom det finns något att gå upp och göra 

varje dag (Giddens, 2007). Detta kan kopplas till respondenternas åsikter om att ha ett arbete, 

enkelt uttryckt att ha någonting att göra och känna variation i vardagen. Respondent 3 och 5 

går in djupare på ämnet, respondent 5 säger bland annat att man hittar sin plats i samhället och 

möjligheterna att socialisera med andra människor växer. Respondent 3 säger att ett arbete 

innebär motgångar som man måste möta, vilket innebär något positivt för respondent 3. För 

respondent 3 innebär även ett arbete utmaningar en individ kan ställas inför, som då kan 

generera i att dennes sociala och praktiska kompetens utvecklas.   

     Giddens (2007) förklarar att själva arbetsmiljön innebär möjligheter till sociala kontakter, 

att träffa vänner som kan generera i att tillsammans delta i aktiviteter. Ett arbete ger även en 

känsla av att känna en social identitet i förhållande till sin personlighet (Giddens, 2007). Detta 

avsnitt kan kopplas till respondenternas åsikter då de just betonar att det är viktigt med 

samverkan för att hitta sin sociala plats i samhället, detta då genom en sysselsättning i form av 

ett arbete. Alla respondenter är eniga om att det uppstår en besvikelse när de blir nekade 

arbete eller att få komma på arbetsintervju, vilket i sin tur genererar i känslor av uppgivenhet 

över att vara arbetslös, trots den starka viljan och de ambitioner personen besitter.  

     Giddens (2007) menar att upplevelsen av arbetslöshet har emotionella effekter på en 

individ, speciellt om en fast anställning har avslutats och arbetslöshet uppstår, kan vardagen 

kännas tom och upplevs ofta genom känslor av uppgivenhet, chock och depressiva symtom. 

Om en individ varit arbetslös under lång tid finner individen en acceptans för sin arbetslöshet 

och kan se ljusare på sin situation (Giddens, 2007). Detta kan kopplas till respondenternas 

åsikter som beskrivs ovan, de symptom som Giddens nämner passar väl in i deras tankesätt. 

Alla respondenter var trots allt positiva inför framtiden och väldigt målinriktade i att finna ett 

sätt att förbli lyckliga på, vilket kan kopplas till det Giddens nämner om att individen 

accepterar sin arbetslöshet och ser ljusare på sin situation vilket i detta fall är de 

framtidsplaner respondenterna har.  
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Stämplingsteori som analysverktyg 
 

I teoriavsnittet presenteras de teorier som kommer att utgöra material för vår analys. 

Däribland benämns stämplingsteorin. Vi har valt denna teori på grundval av att vi ser etnisk 

diskriminering som en form av stämpling, detta eftersom invandrare utgör en minoritet i det 

svenska samhället. Även det begrepp som finns inom stämplingsteorin (stigmatisering) har 

kommit att användas vid analysen för att få en större bredd för vårt resultat. 

Kategorisering 

 

Respondent 1 och 2 uttrycker att deras efternamn och bakgrund har en betydelse när deras 

ansökningar blir nekade, de känner att arbetsgivarna inte ser dem som pålitliga.  

 
     "Arbetsgivaren vet till exempel hur jag är uppfostrad eller vad för skola jag har läst på, de  

     kan bli tveksamma om de anställer mig eftersom de inte vet hur utbildningen i mitt  

     hemland ser ut och då kan det bli så att arbetsgivaren tar det säkra före det osäkra" (Respondent  

     2). 
 

Respondent 3 yttrar sig om att när hennes ansökningar har blivit nekade tyder hon det som att 

det är henne det är "fel" på och bestämmer sig då för att jobba på att kunna "sälja sig själv 

bättre" för att bättre kunna samverka med det svenska samhället. 

    Enligt Goffman (1972) avgör varje samhälle de metoder som används för att dela upp 

människor i kategorier, samt vilka personliga attribut som för medlemmarna i varje kategori 

uppfattas som vanliga och naturliga. De kategorier av människor man sannolikt kan komma 

att stöta på avgörs av den sociala miljön och när en främling dyker upp brukar den första 

anblicken av denne tillräcklig för att kunna kategorisera och fastställa dennes egenskaper och 

sociala identitet (Goffman, 1972). Just det respondenterna har berättat kan kopplas till det 

avsnitt från Goffman (1972).  

    Flera av respondenterna känner sig avvisade av arbetsgivare på grund av deras utländska 

bakgrund, det kan kopplas till vad Goffman (1972) skriver om kategorisering då vi ständigt 

delar upp samhället i olika grupperingar varav vissa värderas högre och vissa mindre, socialt 

såväl ekonomiskt. När en arbetsgivare då nekar en person på grund av utländsk bakgrund kan 

vi då se att invandrare tillhör en viss kategori, en kategori som för svenska samhället kan ses 

som mer eller mindre främmande. Ett exempel på det kan vara det respondent 2 säger att 

arbetsgivare kan känna sig tveksamma då de inte är bekanta med hennes bakgrund 

innefattande exempelvis utbildning i hemlandet. De väljer då istället att välja en person från 

en kategori som känns mer bekant för dem, exempelvis en svensk kvinna som tillhör 

medelklassen. Vi tyder även utifrån respondent 2:s citat kopplat till Goffman att hon är 

medveten om att människor delar upp varandra i kategorier och att någon med mer makt, i 

detta fall en arbetsgivare som styr och ställer med ansökningar, ser till att kategoriseringens 

kuggverk sätts i bruk, det kan ske medvetet såväl omedvetet. 

 

Stigmatisering 

 

"Vi är också människor", "Dom kanske inte litar på oss" (Respondent 1). Fekreyesus tror att 

en svensk arbetsgivare har lättare att interagera med någon av samma bakgrund, att det råder 

etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden är ett faktum enligt honom, någonting 

som främst grundar sig på rädsla och osäkerhet. 

    Goffman (i Giddens, 2007) förklarar stigma som ett begrepp som utgör de kännetecken 
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eller drag som sticker ut från majoritetens värderingar som i sin tur skiljer ut den individ eller 

grupp med dessa attribut. Vidare resulterar det i att den enskilda individen eller gruppen blir 

betraktade på ett misstänksamt eller fientligt sätt (Goffman, i Giddens, 2007).  

    Att svenska arbetsgivare kan känna en osäkerhet kring att anställa en person med utländsk 

bakgrund kan kopplas till Giddens avsnitt som angetts ovan. Då Sverige och det svenska 

folket kan ses som en majoritet vars värderingar och levnadssätt stämmer överens med 

varandra kan en minoritetsgrupp, exempelvis invandrare utmärka en grupp vars attribut och 

värderingar inte stämmer samman med den svenska. Vilket i sin tur utgör en kategorisering 

som bidrar till att just majoritetsgruppen ser annorlunda på minoritetsgruppen. Respondent 5 

lyfter fram i intervjun att hon anser att Sverige har varit och fortfarande är ett tämligen 

isolerat samhälle och att toleransen bör ökas mot andra grupper eftersom Sverige trots allt är 

ett mångkulturellt samhälle. Ingen av respondenterna har haft en tanke på att deras namn kan 

utgöra ett hinder för att få komma på arbetsintervju, men efter en tid av fundering börjar de 

tänka att det eventuellt kan vara så. De hävdar alla att det är ett faktum och att flera vänner 

runt omkring dem har upplevt det som så, bara att det är svårt att sätta fingret på det. Goffman 

(i Hilte, 1996) beskriver olika typer av stigma en person kan besitta, det kan exempelvis 

innefatta att en person är alkoholist eller arbetslös. En annan typ av stigma kan vara 

stambetingat, detta stigma innefattar ras, nation och religion (Goffman, i Hilte, 1996). Utifrån 

Goffmans beskrivningar av hur ett stigma kan te sig kan vi se att ett efternamn av särskild sort 

kan ses som ett stambetingat stigma, likaså kan ett stigma te sig i att någon är arbetslös. 

Denna tolkning görs utifrån att ett utländsktklingande namn kan för omgivningen ses som 

ovanligt, viket i sin tur väcker tankar om personen med det utländsktklingande namnet också 

är ovanlig gentemot den sociala gruppen (samhället). Likaså utgör arbetslöshet en form av 

stigma då det sticker ut från samhällets normer om att ha ett arbete för att hålla sig själv och 

sitt samhälle intakt såväl socialt och ekonomiskt. 

    

Värdering och stereotypisering 

 

Goffman (i Giddens, 2007) menar att ett stigma sällan grundar sig på säkra källor och 

konkreta förhållanden, utan att det mer grundar sig på uppfattningar som ofta är falska som 

stereotypiserats av majoriteten av samhället. En anledning till att samhället stigmatiserar 

individer och grupper handlar mycket om att få social kontroll över dem, som är en 

inneboende faktor i stigmatiseringen. Detta kan innebära att en individ i vissa fall aldrig kan 

bli fullt accepterad av samhället eller undkomma att bli stigmatiserad (Giddens, 2007).  

    Fyra av respondenterna anser att det råder etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och att 

namnet har betydelse, i alla fall vad de har hört av andra, men de har själva aldrig upplevt att 

deras namn och efternamn har utgjort något hinder. De ställer sig dock frågan varför de blir 

exkluderade eller nekade att få komma på intervju, respondent 2 säger att det kan bero på 

rädsla och osäkerhet, respondent 3 tror att ens sociala attribut kan utgöra ett hinder, 

respondent 1 tror att arbetsgivare ser dem som opålitliga och respondent 5 tycker att Sverige 

inte är tillräckligt öppna för andra kulturer. Detta kan innebära att det råder en dold 

stigmatisering av personer med utländsk bakgrund, därför går detta att koppla till Giddens 

avsnitt ovan. Sverige har idag blivit mer öppensinnat för andra kulturer, men vi bär 

fortfarande på stereotypiseringar, vilket automatiskt kan generera i negativa uppfattningar 

som enbart går att motverka om man själv är öppensinnad, respondenterna anser att vi ändå är 

väldigt försiktiga med sådant som är nytt för oss, där av den dolda stämplingen.   
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Analys utifrån diskriminering och rasism  

 

Respondent 1,2,3,5 samt Fekreyesus anser att det förekommer diskriminering gentemot 

personer med utländskt klingande namn, när det kommer till möjligheten att bli kallad till 

arbetsintervju. Respondent 1 menar att arbetsgivaren kanske inte litar på dem, med bakgrund i 

att respondent 1 har en annan etnisk tillhörighet. Respondent 2 menar att det kan på grund av 

att hon är muslim och bär hijab. Respondent 5 tror det kan vara på grund av att Sverige är ett 

land som varit isolerat i många år och är rädda för det som är nytt.  

     Westin (2000) menar att diskriminering innebär åtskillnad mellan två parter, att en grupp 

innehar någon form av överläge mot en annan part som kan upplevas som udda. Giddens 

(2007) menar att diskriminering är en konkret riktad handling mot en grupp och då gruppens 

tillgång till resurser som är öppna för andra (Giddens, 2007). I detta fall kan arbetsgivaren ses 

som den dominerande gruppen som då innehar makt att utöva diskriminering och på detta sätt 

exkludera andra som av den dominanta gruppen kan upplevas som udda. Ett konkret exempel 

på denna slags diskriminering, kan då vara att inte kalla personer med utländskt klingande 

namn till arbetsintervju.     

     Westin (2000) beskriver rasism som en slags diskriminering, men då riktat mot andra 

etniciteter än den som utövaren själv tillhör. I detta fall kan respondenternas åsikter påvisa att 

rasism förekommer, detta på grund av att de som intervjuats är av annan etnisk härkomst och 

deras åsikter kan således kopplas direkt till rasism. Westin (2000) beskriver även att 

fenotypiska markörer, det vill säga yttre attribut, kan härledas i rasism. Detta kan kopplas till 

respondent 2 som sa under intervjun att hon bär hijab, vilket hon tror kan göra en skillnad i att 

få ett arbete.    

Slutdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka om och på vilket sätt individer med ett icke 

svenskklingande namn upplever svårigheter att få komma på en arbetsintervju på grund av 

sina namn. Studiens syfte var även att ta reda på hur personalen på Arbetsförmedlingen 

uppfattar om namnets betydelse vid arbetssökande samt hur respondenterna anser angående 

sin situation som arbetslösa. 

     Utifrån första frågeställningen och även genom hela studien kan vi se att namnet har en 

betydelse när det handlar om hur attraktiv en person är på arbetsmarknaden. Respondenterna 

må inte ha uppmärksammat det eller känt att de upplevt det så, men vid närmare tanke vet de 

att andra i liknande situation känner så och att de själva trots allt har blivit åsidosatta på grund 

av deras namn. I Bursells (2012) studie undersöker hon på vilket sätt ett utländskt namn kan 

vara ett hinder på den svenska arbetsmarknaden och om stigma och diskriminering 

förekommer gentemot individer med mellanöstiskt eller afrikanskt namn. Testpersonerna 

utgjorde två grupper med antingen individer med svenskklingande namn eller individer med 

utländskklingande namn. Samtliga testpersoner hade samma meriter.  I studien påvisades det 

etnisk diskriminering när arbetsgivaren återkopplar till de som har ansökt om arbete, då de i 

den gruppen med svenskklingande namn fick dubbelt så många återkopplande samtal efter 

ansökningen jämfört med den andra gruppen, trots likadana meriter (Bursell, 2012). Flera 

studier har påvisat att det råder etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden, bland 

annat Arai och Skogman Thoursie (2007), Rooth (2007) och de los Reyes och Wingborg 

(2002). Det vi har uppmärksammat i vår studie är att det finns fler faktorer som orsakar etnisk 

diskriminering förutom bara en individs för- och efternamn, detta eftersom vi har gjort en 

kvalitativ studie och fångat de subjektiva upplevelserna från respondenterna. Enligt det 

respondenterna har uttalat sig om kan vi se att efternamnet utgör ett hinder i spridda 
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bemärkelser, exempelvis om en arbetsgivare läser ett CV skickat av en med ursprung från 

mellanöstern pekar även bakgrund och kultur in.  

Respondent 2 nämner bland annat:  

 
     Arbetsgivaren vet till exempel hur jag är uppfostrad eller vad för skola jag har läst på, de kan bli  

     tveksamma om de anställer mig eftersom de inte vet hur utbildningen i mitt hemland ser ut och då  

     kan det bli så att arbetsgivaren tar det säkra före det osäkra.   
 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att namnet ligger till grund för arbetsgivarens uppfattning 

om hur denne person är och har varit, detta genom att utgå utifrån personens för- och 

efternamn. Arbetsgivaren vet förmodligen genom ett CV att den arbetssökande kommer från 

ett annat land, har studerat där, har ett annat modersmål och är uppväxt i en annan kultur. Hur 

en arbetsgivare tänker då kan absolut variera, men sett till respondenternas berättelser kan vi 

se att arbetsgivarna ser på de arbetssökande med misstänksamhet vilket minskar deras chanser 

till arbete.  

     Med koppling till den teoretiska bakgrunden om stämplingsteorin har vi även kunnat se att 

det råder en dold stämpling, inte enbart på arbetsmarknaden utan även i det svenska samhället 

överlag. Enligt Goffman (1972) avgör varje samhälle de metoder som används för att dela upp 

människor i kategorier, samt vilka personliga attribut som för medlemmarna i varje kategori 

uppfattas som vanliga och naturliga (Goffman, 1972). Även Lemert (i Payne, 2005) förklarar 

att en del människor ibland tvingas in i ett socialt system som innefattar en kategorisering 

eller stämpling av dem som avvikande (Payne, 2005). Sett till respondenternas åsikter kan vi 

se att kategorisering sker av olika grupper, vilka som dömer ut vilka varierar, men det rör sig 

oftast om en större majoritetsgrupp kontra en minoritetsgrupp. Respondent 5 sa bland annat 

att människor alltid kommer finna saker att peka på och göra uppdelningar och finna 

olikheter, det är helt enkelt en typisk bild av ett samhälle. Att personer med ett icke 

svenskklingande namn blir åsidosatta på arbetsmarknaden kan även ses som en kategorisering 

grundat på rädsla och osäkerhet bland arbetsgivare att beblanda sig med personer från andra 

kulturer. 

     Den andra frågeställningen, hur personalen på Arbetsförmedlingen i Örebro ser på de 

eventuella svårigheterna för en person med ett icke svenskklingande namn att få komma till 

arbetsintervju har besvarats med hjälp av Fekreyesus Yohannes som jobbar som handläggare 

på Arbetsförmedlingen. Det visar sig enligt hans erfarenheter inom yrket att personer med ett 

icke svenskklingande namn, att dessa utgör en stor andel av de inskrivna på 

Arbetsförmedlingen och att de har svårare att få ett arbete. Yohannes (2013) tror att man har 

lättare för att umgås med människor från sin egen bakgrund (se citat s. 23).   

     Vi har funnit att var individen är från i världen spelar stor roll, till exempel de los Reyes 

och Wingborg (2002) nämner att ursprungslandet har betydelse: om en individ kommer från 

norra eller västra Europa eller ett icke-europeiskt industriland, har dessa individers namn inte 

lika stor betydelse, de kan tillämpas bättre på den svenska arbetsmarknaden. Även Yohannes 

(2013) tror att det är skillnad på var individen är från (se citat s. 23). Yohannes (2013) menar 

att detta kan förklaras med att det handlar om olika kulturer; europeiska länder och andra I-

länder har mer gemensamt kulturellt än länder i Mellanöstern och Afrika. Respondent 5 

nämnde liknande, att det inte är lika mycket fördomar mot till exempel amerikaner eller 

engelsmän, detta anser respondent 5 kan bero på att länderna har liknande kulturer. Vi tror 

således att detta stämmer, kulturell tillhörighet är ett aktuellt och känsligt ämne i dagens 

Sverige vilket även påverkar arbetsmarknaden. Vi tror att det är en avsevärd skillnad om det 

inkommer en arbetsansökan till en arbetsgivare där en person heter Mohammed och är från 

Irak eller Brian från England. Namnet Mohammed klingar då sämre än Brian, mycket på 

grund av kulturell tillhörighet eller rädsla för det som är nytt.  
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     Just detta kan vara en förklaring till varför individer med utländskklingande namn inte får 

komma på lika många arbetsintervjuer som en person med ett svensktklingande namn. 

Arbetsgivarna kan helt enkelt vara rädda för att deras system (arbetsplatsen) påverkas för 

mycket av information utifrån så att systemet förändras negativt.  

     Franzén (2000) förklarar att det skedde satsningar på 1970-talet för att invandrare skulle få 

extra stöd för att få arbete. 10 år efter satsningen var arbetslösheten dubbelt så stor bland 

invandrare och ytterligare 10 år framåt fortsatte siffrorna att stiga. Vid den tiden fanns det 

tillgänglig statistik som gick att tyda på att det fanns grupper som hade det avsevärt svårare att 

komma in på arbetsmarknaden. "Svårigheterna ökar i stort sett med det geografiska och 

kulturella avståndet mellan hemlandet och Sverige. Vissa etniska markörer, dvs. yttre 

iakttagbara skillnader som exempelvis svart hudfärg och slöja tycks spela in (Franzén, 2000, 

s. 181). Utifrån den tidigare forskningen har vi sett att det har skett förändringar för att en 

invandrare lättare ska få chansen till att arbeta, men att antalet arbetslösa ändå tycks öka. Flera 

av respondenterna betonar dock vissa satsningar som gjorts för dem. Vissa av respondenterna 

har blivit tilldelade ett så kallat insticks- och/eller instegsjobb, ett hjälpmedel för att komma in 

på arbetsmarknaden genom att jobba en kortare period inom något yrke, något som var helt 

nytt för oss. En insats som denna är dock kortvarig och har inte gett någon av respondenterna 

något förlängt vikariat, de har istället lämnats som arbetssökande igen. Fekreyesus nämner 

flera anledningar till varför det råder etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden 

och de flesta tycks stämma med våra tankar om problemet, att det rör sig om osäkerhet, 

försiktighet och viss rädsla. 

     När det rör sig om betydelsen av att ha ett arbete som utgör den fjärde frågeställningen ser 

vi till både det teoretiska avsnittet samt respondenternas åsikter att ett arbete utgör en viktig 

sysselsättning och att arbetslöshet ger en känsla av uppgivenhet. Förutom en sysselsättning 

betyder ett arbete en chans att socialisera och interagera sig med andra människor, att bli en 

del av samhället. Vi stödjer oss till Giddens (2007) som säger att ett arbete ger en struktur i 

tillvaron och ger en grad av aktivitetsnivå för att utöva och utveckla sina personliga 

färdigheter. Ett arbete innebär även en variation i vardagen, det vill säga att man gör 

någonting annat värdefullt utanför hemmet (Giddens, 2007). Ett fast arbete är någonting som 

alla respondenter saknar, de saknar alltså den struktur ett arbete utgör, vilket drabbar dem på 

ett negativt sätt. Det vi själva kunde fastslå var att arbetslöshet innebär en emotionell press. 

Någonting som Giddens (2007) nämner är att upplevelsen av arbetslöshet har emotionella 

effekter på en individ, speciellt om en fast anställning har avslutats och arbetslöshet uppstår, 

kan vardagen kännas tom och upplevs ofta genom känslor av uppgivenhet, chock och 

depressiva symtom (Giddens, 2007). Alla respondenterna såg dock ljust på sin situation trots 

känslor av uppgivenhet, de har bekantat sig med sin arbetslöshet och är fast beslutna att få ett 

arbete. Giddens (2007) nämner att om en individ varit arbetslös under lång tid finner 

individen en acceptans för sin arbetslöshet och kan då se ljusare på sin situation (Giddens, 

2007).  

     Yohannes (2013) beskrev att vissa arbetsgivare då och då önskar att Arbetsförmedlingen 

inte skickar invandrare eller personer med utländsk bakgrund, att de bara vill ha svenskar till 

arbetsintervjun. Angående denna företeelse, beskrev även de los Reyes och Wingborg (2002) 

i sin forskning att detta förekommer på arbetsförmedlingar i Frankrike och Danmark vilket 

påvisar att detta inte är en svensk företeelse utan är mer globalt. Yohannes (2013) sa under 

intervjun att Arbetsförmedlingen inte sysslar med sådant, utan arbetsgivaren får en lista på 

aktuella personer, oavsett namn, som kan vara passande för intervjun. Dock anser Yohannes 

(2013) att problemet inte försvinner även om Arbetsförmedlingen inte tar hänsyn till sådana 

önskemål, kommer arbetsgivaren ändå kalla de med svensktklingande namn till 

arbetsintervju. Vi anser att det är ett bra ställningstagande av Arbetsförmedlingen, även om 
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problemet inte löses på detta sätt, men dock kanske en bit på vägen i kampen mot etnisk 

diskriminering på svensk arbetsmarknad.    

Slutsatser 
 

Vi vill sammanfattningsvis påpeka och fastslå att det råder etnisk diskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden, dels kan vi se det i den tidigare forskningen som beskrivits i 

tidigare avsnitt. Den tidigare forskningen har varit av kvantitativ ansats, det har därför varit 

väldigt givande att göra en kvalitativ studie då vi anser att vi fått de subjektiva upplevelserna 

på papper. Det vi fick ut mest av var från respondenternas tyckanden och erfarenheter. Det vi 

har uppmärksammat i vår studie är att det finns fler faktorer som orsakar etnisk 

diskriminering förutom bara en individs för- och efternamn, detta eftersom vi har gjort en 

kvalitativ studie och fångat de subjektiva upplevelserna från respondenterna. I intervjuerna 

uppmärksammade vi att respondenterna anser att deras namn kan utgöra ett hinder för att få 

komma på arbetsintervju, men att arbetsgivaren som nekar en ansökan inte bara utgår efter 

namnet på ett objektivt sätt. Respondenterna fick oss istället att tänka på att det grundar sig på 

ett flertal faktorer runt ens efternamn. Ett efternamn kan förmodligen få en arbetsgivare att 

tänka på hur personen är samt vilken bakgrund och den kultur personen tillhör. Det vi vill få 

fram är alltså att arbetsgivare säkerligen ser till alla CV'n som skickas in, men att många 

utesluts på grund av att flera har ett icke svenskklingande namn, även om de har samma 

kvalifikationer som en person med ett svenskt namn, spelar även bakgrund och kultur in som 

utgör subfaktorer som orsakar de hinder med att ha ett utländskklingande namn. Även om 

etnisk diskriminering varit ett långtgående ämne, så har det skett förändringar av det bättre 

slaget genom åren, om vi ser långt tillbaka. Vi anser dock att detta problem kommer att förbli 

ett problem under en väldigt lång tid. Sverige ses idag som ett mångkulturellt samhälle, och 

det är sant, vi svenskar är väldigt mottagliga för att ta emot invandrare. Dock så kommer det 

ofta över att många hävdar att de ska följa våra normer och traditioner. Vi håller dock mycket 

för oss själva, enligt vårt tyckande. Med det vill vi säga att Sverige är relativt ett trångsynt 

samhälle, där av osäkerheten för andra kulturer som orsakar etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden, men vi är på väg att bli mer öppensinnade, dag för dag.  
 

Förslag på vidare forskning 

 

Ett förslag på vidare forskning är att använda sig av en kvantorienterad ansats som ett 

komplement för att få större insyn och bredare kunskap när flera respondenter tillfrågas om 

detta ämne. Något som skulle vara intressant är att intervjua individer som varit längre tid i 

Sverige, kanske ger annat resultat på grund av annan syn på arbetsmarknaden. Att se detta i 

ett genusperspektiv kan generera i en större och bredare kunskap mellan könen, i denna studie 

har ingen hänsyn tagits till om respondenterna är kvinnor eller män.   

 

Praktiska implikationer 
 

Vi tror att detta kan generera i en större förståelse för problemet och att det är en aktuell fråga 

i dagens Sverige, det vill säga etnisk diskriminering.     
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Bilaga  

 

Intervjuguide  

 

Intervjuarna redogjorde för de etiska förhållningsprinciperna innan intervjun samt tillfrågade 

respondenten om godkännande av inspelning av intervjun.    

 

Frågor till personalen.  

 

1. Kan du berätta lite om dig själv och dina dagliga arbetsuppgifter?   

2. Kan du berätta hur Arbetsförmedlingen i Örebro fungerar för arbetssökande 

invandrare?  

3. Vilka krav ställer ni på arbetssökande vid Arbetsförmedlingen?   

4. Hur ser arbetssituationen ut för individer med icke svenskklingande namn?  

5. Tror du att det är för en individ med icke svenskklingande namn att få komma på 

arbetsintervju än en person med svenskklingande namn? Varför i så fall?  

6. Hur tror du de blir bemötta av arbetsgivare?  

7. Tror du att det sker stämpling/diskriminering mot individer med utländskt namn på 

svensk arbetsmarknad? Vilka erfarenheter har du i detta?  

8. Finns det stöd från Arbetsförmedlingen när det gäller personer med icke svenskt 

klingande namn? Eller arbetar ni utifrån samma principer för alla arbetssökande?    

9. Tror du att det blir skillnad om en individ byter från ett utländskt namn till ett mer 

svenskklingande namn? Får de komma på fler arbetsintervjuer på det sättet?  

10. Tror du att det är vanligt att byta till ett mer svenskklingande namn? I så fall, varför 

vill man det?  

11. Anser du att det behövs mer politiska insatser för att minska diskriminering på svensk 

arbetsmarknad? Samhällsförändringar?  

12. Kan det ske diskriminering på grund av var individen är från? (till exempel araber, fd. 

jugoslaver, somalier, romer, finnar etc.)   

13. Tror du att personer med icke svenskklingande namn utgör en markant del av 

arbetslösa i Sverige? Finns det statistik för detta?    

14. Vet du hur detta har sett ut i ett tidsperspektiv?  

15. Är det något du vill tillägga eller anser vi har missat?   

 

 

Frågor till de arbetssökande.  

 

1. Kan du berätta om dig själv och din bakgrund? Hur gammal är du? Vilket land är du 

från? Hur länge har du bott i Sverige?   

2. Vad arbetade du med innan du kom till Sverige? Vad har du för utbildning?  

3. Har du haft något arbete i Sverige?  

4. Hur kom du i kontakt med Arbetsförmedlingen? 

5. Hur länge har du varit arbetssökande?  

6. Känner du att du har stöd från omgivningen vid sökandet av arbete? 

Arbetsförmedling/vänner/familj?  

7. Hur upplever du när du blir nekad att få komma på arbetsintervju? Känner du dig 

orättvist behandlad, på vilket sätt?   

8. Hur upplever du att du blir bemött/mottagen på arbetsmarknaden?  

9. Har du känt dig diskriminerad på grund av ditt utländska namn av arbetsgivare?  
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10. Tror du namnet/efternamnet utgör ett hinder för att få komma på arbetsintervju? Anser 

du att din bakgrund påverkar din möjlighet till att få arbete? På vilket sätt? Varför tror 

du att det är så? 

11. Anser du att du har svårare att få komma på arbetsintervju än en person med 

svenskklingande namn?  

12. Vet du fler i liknande situation som upplever samma som dig?  

13. Upplever du att det råder etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden? 

Varför tror du att det sker sådan diskriminering?  

14. Vad och hur mycket betyder ett arbete för dig? 

15. Vad har du för framtidsplaner? 

16. Är det något du vill tillägga eller anser vi har missat?  
 


