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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen belyser upplevelserna och identitetsprocesserna hos några personer som har erfarit 
dekvalificering efter migrationen till Sverige. Dekvalificeringen innebär att de inte har fått ett 
arbete i Sverige som matchar deras tidigare utbildning och eventuella yrkeserfarenheter. 
Samtliga informanter har tidigare levt i Irak. De är högutbildade och de flesta har dessutom 
lång yrkeserfarenhet. Numera arbetar de med vård/omsorg, inom integrationsområdet, eller är 
arbetssökande. Analysen, som baserar sig på intervjuer med sju personer, visar på stora 
variationer i erfarenheter och förhållningssätt. De teoretiska begrepp som används för att 
fördjupa förståelsen kring fenomenet behandlar främst identitetsprocesser och strategier i och 
med mindre önskvärda positioner. Känslor av att förlora kontrollen över sin situation, av att 
känna sig nedvärderad och ifrågasatt av andra och av att inte kunna bidra med sina kunskaper 
och förmågor som man skulle önska har de flesta informanterna upplevt under någon period. 
Olika strategier används för att hantera situationen, och inställningen till den egna positionen 
på arbetsmarknaden kan förändras över tid. Situationen kan resultera i förändrade och nya 
identifikationer, men identifikationen med det tidigare yrket kan också upprätthållas.  
 
Nyckelord: dekvalificering, arbete, identitet, strategi  
 

 

 

 

 

 



 
 

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING .............................................................................................................................. 4 

BAKGRUND ....................................................................................................................... 4 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................. 5 

DISPOSITION ..................................................................................................................... 6 

METOD ...................................................................................................................................... 7 

INTERVJUSTUDIEN ......................................................................................................... 7 

INFORMANTERNA ........................................................................................................... 8 

URVALET: VILKA, VARFÖR OCH HUR ....................................................................... 9 

INTERVJUERNA OCH ROLLEN SOM INTERVJUARE ............................................. 11 

ANALYSEN ...................................................................................................................... 14 

FÖRFÖRSTÅELSE OCH OBJEKTIVITET .................................................................... 15 

ETISKA ASPEKTER ........................................................................................................ 16 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI ................................................................................. 18 

SOCIAL IDENTITET ....................................................................................................... 19 

IDENTITETSPROCESSER OCH STRATEGIER ........................................................... 22 

STATUSPASSAGE .......................................................................................................... 24 

ARBETE, IDENTITET OCH STRATEGI ....................................................................... 28 

RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................................... 33 

ISTÄLLET FÖR ETT BLÖDANDE SÅR SÅ ÄR DET BARA ETT ÄRR ..................... 33 

VARFÖR JOBBAR DU SÅDÄR? .................................................................................... 40 

INTE MITT LIV ................................................................................................................ 45 

ATT BARA SITTA HEMMA GÅR INTE ....................................................................... 47 

JAG DRÖMMER OM ATT GÖRA NYTTA FÖR ALLA SVENSKA ELEVER ........... 49 

DET FINNS NEGATIVA, DÅLIGA EXEMPEL, MEN JAG VILL INTE PRATA OM 

DEM .................................................................................................................................. 54 

JA, DET HAR LIKSOM ÄNDRATS HUR MAN TÄNKER .......................................... 57 

AVSLUTANDE DISKUSSION .............................................................................................. 64 

REFERENSER ......................................................................................................................... 67 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE .............................................................................................. 71 

BILAGA 2: MAILFÖRFRÅGAN ........................................................................................... 73 

 



 
 

4

INLEDNING  

 

I inledningen presenteras först en bakgrund till det ämne som uppsatsen behandlar. Därefter 

redogörs för uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras uppsatsens 

disposition.  

 

BAKGRUND  

 

Idag saknar nästan hälften av de nyutexaminerade i Sverige ett arbete som stämmer helt 

överens med utbildningen tre år efter avslutad högskoleutbildning. En stor andel av dessa 

bedömer att deras arbete inte kräver mer än gymnasieutbildning. Flera av personerna i studien 

säger sig ha svårt att hitta ett arbete inom sitt utbildningsområde överhuvudtaget, medan andra 

menar att de främst har svårt att hitta ett sådant arbete där de bor eller som är på heltid. I 

studien uppger vidare de flesta att de är ganska nöjda med sitt arbete, men de som har ett 

arbete inom sitt utbildningsområde är mer nöjda än de som inte har det. (SCB(1), 2009) En 

internetbaserad undersökning visar vidare att så många som var tredje svensk upplever sig 

vara överkvalificerad för sitt arbete. (Randstad, 2012)  

  

Överkvalificeringen verkar bli ett vanligare fenomen i Sverige. De högutbildade blir fler, men 

de kvalificerade jobben ökar inte i samma takt. De som tar ett arbete under sin 

kvalifikationsnivå hoppas för det mesta på att det ska leda vidare, men det är många som 

fastnar i mindre kvalificerade arbeten. (Kollega, 2014) Enligt andra analyser är det främst den 

dåliga matchningen som orsakar problemet. (Ekonomifakta, 2013)  

 

Fenomenet med högutbildade som tvingas ta okvalificerade jobb har diskuterats i radio och 

tidningsartiklar. (SR, 2015) (Metro, 2015) (Metro, 2012) Särskilt svårt att hitta ett arbete som 

matchar utbildningen är det för högskoleutbildade utrikesfödda, särskilt de med utländsk 

utbildning. Färre utrikesfödda än inrikesfödda har dessutom arbete som huvudsaklig 

sysselsättning. (SCB (2), 2009) (IFAU, 2007)  

 

Maciej Zaremba skrev för några år sen en uppmärksammad artikel om Sveriges långsamma 

integrationsprocess, i vissa avseenden otillräckliga svenskundervisning och det faktum att 
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ingen instans registrerar nyanländas utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet. Samtidigt 

som det råder brist på arbetskraft inom vissa branscher så finns det nyanlända med utländsk 

utbildning inom dessa områden, men det finns inget system för att underlätta matchningen 

mellan dessa. (DN, 2009) Zarembas förklaringar till svårigheterna för utrikesfödda på 

arbetsmarknaden har stöd i olika undersökningar. Högutbildade utrikesfödda tror enligt en 

studie att hindren för att få arbete som överensstämmer med utbildningen utgörs av 

avsaknaden av kontakter, språksvårigheter, ett icke-svenskt namn och den utländska 

bakgrunden. (SCB (2), 2009) Utöver dessa hinder uppger forskare också att bristen på 

”Sverige-specifika” kunskaper och en långsam integrationsprocess är några anledningar till 

den svåra arbetsmarknadssituationen bland utrikesfödda. (IFAU, 2007)  

  

I den här uppsatsen kommer fortsättningsvis begreppet dekvalificering användas för 

fenomenet med högutbildade personer som tvingas ta mindre kvalificerade jobb. Som vi kan 

se så råder det ingen större brist på statistik kring dekvalificering i allmänhet och 

dekvalificering bland utrikesfödda i synnerhet. Att media belyser ämnet förekommer också. 

Det finns uppenbarligen ett visst intresse för frågorna. Däremot är det få vetenskapliga 

intervjustudier som beskriver vad dekvalificeringen, eller med andra ord den nedåtgående 

klassresan, innebär för dem som erfar den. (Sohl, 2014) Hur upplevs dekvalificeringen, och 

hur kan den påverka identitetsprocesserna? Det är detta tema som kommer att behandlas i den 

här uppsatsen.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Intervjustudien är baserad på sju personers berättelser om sina upplevelser av dekvalificering. 

Alla dessa personer har tidigare levt i Irak och har migrerat till Sverige i vuxen ålder. De är 

högutbildade personer som har stött på svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. I 

dagsläget har de arbeten som ligger utanför deras respektive utbildningsområden. Studien 

syftar till att belysa dessa personers upplevelser av dekvalificering samt till att undersöka hur 

den förändrade arbetsmarknadspositionen påverkar personernas identitetsprocesser. I 

uppsatsen ämnar jag besvara följande frågeställningar:  

 

� Hur upplevs dekvalificeringen?  

� Vilka aspekter av dekvalificeringen upplever personerna som mest betydande?  
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� Vad innebär dekvalificeringen för personernas identitetsprocesser?  

� Vilka strategier används av personerna för att hantera situationen?  

 

DISPOSITION 

 

Efter denna inledning följer en redogörelse för uppsatsens metod och material. Därefter 

presenteras de teoretiska begrepp som används i uppsatsen. Dessa utgörs främst av begrepp 

från två olika perspektiv på identitet samt av begrepp som behandlar identitet kopplat till 

arbete samt till statuspassager. I samma kapitel redogörs också för tidigare forskning kring 

arbete och identitet, nedåtgående klassresor och dekvalificering. Därefter följer presentationen 

av uppsatsens resultat och analys, indelad efter olika teman. I den avslutande diskussionen får 

vi slutligen ta del av en sammanfattning och diskussion av uppsatsens olika delar, samt får 

förslag på vidare forskning.   
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METOD  
 

I det här kapitlet presenteras och diskuteras uppsatsens metod och material. Åtta 

djupintervjuer utgör uppsatsens empiri. Efter en inledande redogörelse och motivering av 

uppsatsens ansats presenteras studiens informanter, urvalsförfarande samt en beskrivning av 

hur jag kom i kontakt med informanterna. Därefter beskrivs och diskuteras 

intervjusituationerna och rollen som intervjuare. Efter detta redogörs för hur analysen av 

intervjuerna gick till. Sedan presenteras diskussion kring den egna förförståelsen och 

uppsatsens objektivitet. Slutligen beskrivs de etiska överväganden som har gjort. Det är min 

avsikt att resonemang som rör validitet och reliabilitet kommer att genomsyra kapitlet då jag 

har försökt inta ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet.  

 

INTERVJUSTUDIEN 

 

En central tanke och poäng med att genomföra intervjuer handlar om att vi tror att vi kan lära 

oss något av personer som har andra erfarenheter än oss själva. (Paulsen, 2013) Intervjuerna i 

den här studien syftar till att belysa informanternas centrala och personliga upplevelser av sina 

positioner på arbetsmarknaden. Den fenomenologiska metoden strävar efter att nå de egna 

perspektiven och upplevelserna hos dem som studeras, och dessa metoder är därför särskilt 

framgångsrika när det kommer till att utmana normativa föreställningar och antaganden, 

menar Lester (1999). Förhoppningsvis förmedlar analysen i denna uppsats en relevant och 

tankeväckande, om än inte fullständig, bild av informanternas upplevelser.  

 

För att få en förståelse för informanternas upplevelser av sin situation så genomförde jag 

semistrukturerade intervjuer med relativt öppna frågor i obestämd ordning som syftade till att 

generera beskrivningar av upplevelser, tankar och känslor snarare än opersonliga redogörelser 

av erfarenheter. Informanternas möjlighet att påverka fokus och riktning i intervjun kan ge oss 

en idé om vad de tycker är väsentligt och möjliggör att de berättar sådant som vi inte hade fått 

höra ifall intervjun hade varit mer strukturerad. (Kvale & Brinkmann, 2014. Kapitel 1) 

Genom att fokusera på informanternas upplevelser av skeenden och situationer så vill jag 

förstå hur identitet och identifikationer (åter)skapas och förändras i och med dekvalificeringen 

som de har genomgått i samband med migrationen till Sverige. En mer ingående beskrivning 

av intervjuerna görs senare i kapitlet.   
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INFORMANTERNA 

 

Informanterna är kvinnor och män i åldrarna (ca) 40 till 65 år. De är akademiker med minst 

tre års högskoleutbildning. De är utbildade till arkitekt, ingenjör, veterinär eller ekonom. Ett 

par personer har också byggt på sin första utbildning med en lärarutbildning. Samtliga har 

någon gång arbetat inom området de har utbildning för. De flesta har arbetat inom sitt tidigare 

yrke i många år och på flera olika arbetsplatser. Informanterna har tidigare varit bosatta i Irak, 

och de flesta har arbetat där. Några har också bott och arbetat (eller studerat) i ett tredje land, 

eller fler länder, innan de kom till Sverige. Många berättar om höga betyg och/eller 

prestigefyllda positioner inom sitt tidigare yrke. Vid tiden för intervjun hade fem av sju 

informanter ett arbete. Dessa personer arbetar inom vård/omsorg eller inom 

integrationsområdet. Personerna som ännu inte har ett arbete söker efter arbete. En person har 

relativt nyligen avslutat en svensk högskoleutbildning, och den andra personen gör praktik.   

 

Anledningarna till svårigheterna med att få kvalificerade jobb är många. Informanternas 

erfarenheter är olika på den punkten. En informant fick inte ett svenskt utlåtande för sin 

utbildning för att kunna tillgodogöra sig den här, och hade därmed behövt läsa om hela 

utbildningen för att kunna fortsätta arbeta inom yrkesområdet i Sverige. Ett par informanter 

förklarar att de hade svårt att konkurrera på den svenska arbetsmarknaden eftersom deras 

utbildning och erfarenheter hade hunnit bli omoderna när de väl var redo att söka arbete här. 

De menar att integrationsprocessen var väl långsam. För andra är det svårare att peka ut, eller 

prata om, orsaker. Språksvårigheter, diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller ålder, 

brist på kontaktnät osv nämns som möjliga anledningar.  

 

Informanterna har lämnat Irak som flyktingar. Några informanter har asylskäl på grund av sin 

religion eller ett politiskt ställningstagande. Under intervjuerna ställdes inga specifika frågor 

om flykten, asylskäl eller liknande. Däremot har några valt att själva berätta vissa saker. Ett 

par personer nämner att de under någon eller några perioder har haft påtagliga problem med 

sin psykiska hälsa som en följd av tidigare traumatiska upplevelser, och att detta kan ha varit 

en av orsakerna till svårigheterna på arbetsmarknaden.  
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URVALET: VILKA, VARFÖR OCH HUR  

 

För att nå den förståelse som studien syftar till att nå så var det nödvändigt att intervjuerna 

gjordes med personer som personligen har upplevt (ofrivillig) dekvalificering. Målgruppen 

inkluderar i det här fallet personer som har erfarenhet av dekvalificering i samband med 

migration. Ett strategiskt urval har gjorts för att komma i kontakt med rätt personer. Några 

kriterier ställdes upp för personerna som skulle intervjuas. Kriterierna innebär att 

informanterna:  

 

• har en högskoleutbildning från ett annat land än Sverige 

• inte arbetar inom det område de har utbildning för 

• har försökt eller försöker få ett arbete i Sverige som matchar utbildningen  

• tidigare har levt i Irak 

• vid tiden för intervjun har levt minst tre år i Sverige  

 

Det strategiska urvalet utmärks just av att ett antal kriterier definieras och styr valet av 

intervjupersoner. Eftersom ingen strävan att generalisera resultatet föreligger för denna studie 

så finns det ingen poäng med att göra ett slumpmässigt urval. Istället är det förståelsen av 

olika möjliga upplevelser och tolkningar av fenomenet som eftersträvas. Det strategiska 

urvalet kombinerades med ett snöbollsurval/nätverksurval. Detta innebar att ett par 

informanter hjälpte mig med att komma i kontakt med ytterligare informanter. 

 

Vidare sågs det som en fördel att intervjua både män och kvinnor, personer i olika åldrar, 

personer som har levt olika länge i Sverige samt personer som har arbetslivserfarenhet. 

Personerna som intervjuades behövde kunna uttrycka sig på svenska eller engelska för att vi 

skulle kunna kommunicera.  

 

Valet att intervjua personer från Irak gjordes eftersom så många personer har flytt från Irak till 

Sverige under en lång period. Framförallt flydde många irakier till Sverige för mellan 5-10 år 

sedan. (Migrationsverket) En fördel med att informanterna har hunnit bo i Sverige ett litet tag 

är att de har fått en chans att i någon utsträckning etablera sig på arbetsmarknaden, vilket är 

relevant för min studie. Dessutom har många hunnit lära sig någorlunda bra svenska. Att 

gruppen flyktingar från Irak är så stor i Sverige underlättar också förhindrandet av 

identifiering av informanterna.  
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Irak är ett stort land med olika folkgrupper och religioner osv. Eventuellt hade det varit 

relevant att definiera målgruppen ännu tydligare, antingen genom att avgränsa den mer eller 

genom att vara mer noga med att se till att den representerade personer med olika bakgrund, 

religion och liknande. Det har dock inte varit helt lätt att komma i kontakt med personer som 

är intresserade av att ställa upp på en intervju, och med sådana preciseringar inom den 

aktuella tidsramen så hade detta arbete försvårats ytterligare.   

 

En fördel med att uteslutande intervjua personer som tidigare har levt i Irak har varit tydlig. 

Jag har därmed haft möjlighet att läsa in mig på vissa fakta om landet och har ibland också 

förstått vad en informant menar med något i och med att en annan informant redan har 

förklarat något om situationen i Irak för mig. Därmed minskade risken för missförstånd och 

risken för att jag ansågs som inkompetent, dåligt påläst eller ointresserad. Efter alla 

intervjuerna har jag bland annat fått bilden av att Irak är/har varit ett land med stora inkomst- 

och statusskillnader, vilket är något som har betydelse för informanternas identitetsarbete vid 

dekvalificering. Om jag hade valt att intervjua personer från olika länder så hade det varit 

svårare att hänga med i personernas berättelser och förstå innebörden av vissa uttalanden, 

samt ställa relevanta (följd)frågor osv. Här måste jag dock tillägga att den kunskap och 

förståelse jag har om Irak som land och om livsvillkoren där fortfarande är mycket begränsad.  

 

Informanterna nåddes genom förfrågningar hos olika irakiska föreningar och genom tips från 

bekanta. Mailförfrågningar som jag skickade till styrelsen för föreningarna vidarebefordrades 

till medlemmarna, och några som fick mailet kontaktade mig. (Se bilaga 2: Mailförfrågan) De 

som hade visat intresse efter förfrågningar genom mina bekanta kontaktades via mail eller 

telefon.  

 

Personer som inte kan uttrycka sig obehindrat på svenska eller engelska har haft svårt att delta 

i studien. Av ekonomiska skäl har det inte varit möjligt att använda sig av tolk. Detta hade 

varit ett större problem om avsikter att generalisera förelåg, men kan såklart också ses som 

negativt i den här studien då det påverkar variationsrikedomen. En informant tog själv hjälp 

av en bekant som var med under intervjun och kunde översätta vid behov, eftersom 

informanten kände sig osäker på hur bra han kunde uttrycka sig på svenska.  
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INTERVJUERNA OCH ROLLEN SOM INTERVJUARE  

 

Inför intervjuerna, då vi kommunicerade via telefon eller mail, ombads informanterna att 

föreslå en plats där vi kunde ses. Tanken var att vi skulle ses på ett ställe där de kände sig 

relativt trygga och bekväma. Intervjuerna genomfördes på olika ställen: på café, i en 

universitetslokal, på arbetsplatsen eller i informantens hem. I de fall jag och en informant sågs 

på eller intill ett café så erbjöd jag mig att bjuda på fika, varpå några avböjde och några 

tackade ja. Vid ett par tillfällen var det istället informanten som insisterade på att bjuda mig 

på fika.  

 

Intervjuerna inleddes med att informanterna informerades om studiens syfte och metod, samt 

intervjuns längd och villkor. Därefter fick informanten ta ställning till om intervjun kunde 

spelas in eller inte, vilket de flesta samtyckte till. I ett fall ville inte informanten att intervjun 

spelades in, och vid två tillfällen krånglade inspelningsapparaten vilket resulterade i att delar 

av intervjuerna inte spelades in. Telefonintervjun spelades inte in. Vid alla intervjuer fördes 

anteckningar, och under de flesta passager som inte spelades in så fördes extra utförliga 

anteckningar. En nackdel med mitt idoga antecknande kan ha varit att jag ibland missade 

viktiga visuella uttryck hos informanterna, jag var dock noga med att inte titta ner i 

anteckningsblocket hela tiden. Speciellt noga med min fokus var jag i de situationer då vi kom 

in på känsligare ämnen.  

 

Anteckningarna gav mig en försäkran om att jag skulle få med mig material från en intervju 

trots att inspelningen i efterhand skulle visa sig otillräcklig. En annan, och mer avgörande, 

poäng jag hade med att anteckna under intervjuerna var att informanterna skulle få tid att 

tänka efter under intervjun utan att känna sig pressade av att jag hela tiden tittade på dem. 

Antecknandet av vad de sa förde med sig ”naturliga pauser” då jag skrev ned de sista viktiga 

orden de nyss hade sagt . Min uppfattning är att detta faktiskt gav ett bra resultat, många 

gånger fortsatte de prata igen när de hade fått tänka relativt ostört i några sekunder. Detta 

resonemang stöds av Silvermans (1989) observationer på ett sjukhus. Föräldrar till sjuka barn 

förklarade då att de hade haft svårt att ta in allt läkaren hade sagt till dem då de hade fått ett 

sjukdomsbesked, och många uppgav det fullsatta rummet och alla frågor från andra som 

läkaren avbröts med under samtalet som en orsak till detta. En genomgång av inspelningarna 

gav dock en annan bild. De föräldrar som hade befunnit sig i ett ”stökigare” rum hade ställt 

fler frågor till läkaren. Detta kontraintuitiva faktum tolkades som att det berodde på att när 



 
 

12

läkaren blev avbruten så fick föräldrarna en bättre chans att tänka igenom vad de hört och 

formulera fler frågor eftersom de då inte vad ’on stage’ hela tiden. (s. 218-219)  

 

Totalt sett genomfördes åtta intervjuer med sju olika personer. En intervju var en 

uppföljningsintervju per telefon. Intervjuernas längd varierade, från 80 minuter till ca 140 

minuter. Undantaget var telefonintervjun, som var 45 minuter lång. Antalet intervjuer kan 

möjligtvis anses vara i minsta laget, men intervjuernas längd och därmed djup och kvalité har 

prioriterats. I och med att informanternas bakgrund och berättelser ser så olika ut så har 

intervjuerna genererat ett omfattande, varierat och intressant material.  

 

I samtliga intervjuer förutom uppföljningsintervjun ombads informanterna att börja med att 

berätta om sin bakgrund, med fokus på utbildning och arbetslivserfarenhet. Alla informanter 

gav ett utförligt svar på denna inledande fråga. Däremot skiljde sig deras svar från varandra: 

några fokuserade på tiden innan de kom till Sverige och några på den första tiden i Sverige, 

och vissa pratade mest om sina arbetslivserfarenheter medan andra pratade mer om sina 

studier.  

 

Några i förväg uttänkta teman och frågor berördes i de flesta intervjuerna, men frågorna 

formulerades inte alltid på samma sätt. Ett antal ”reservfrågor” eller möjliga frågor 

förbereddes också, men ställdes bara i de fall de passade in i situationen. Dessa frågor är 

kursiverade i intervjuguiden. (Se bilaga 1: Intervjuguiden) Utöver de förberedda frågorna 

formulerades fler frågor utifrån informanternas olika svar, frågor som Kvale (2014) skulle 

kalla andrafrågor. Det var exempelvis frågor som syftade till att reda ut vad informanten 

menade med ett yttrande, eller följa upp en intressant tråd. Alla informanter var öppna och 

gav utförliga svar på många av frågorna. Vissa teman och redogörelser visade sig i efterhand 

vara mindre relevanta än andra, men detta kan vara svårt att avgöra i stunden. Informanterna 

tilläts styra inriktningen på intervjuerna i ganska hög grad, eftersom det är så deras egna 

perspektiv tillåts komma fram. (Kvale, 2014. s. 45)  

 

Intervjuerna avslutades med att jag tackade informanterna för deras medverkan och frågade 

om de ville tillägga något eller hade några frågor. I några fall diskuterade vi huruvida de 

kände till någon annan som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju.  
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Att reflektera över eventuella maktasymmetrier inför, under och efter intervjuerna är viktigt 

inte minst för att undvika att reproducera osynliggörande, exotiserande, och generaliserande 

föreställningar. (Lundström, 2007. s.33) Maktrelationerna påverkar också interaktionen under 

intervjun. (Alvesson, 2003) I uppsatsens intervjusituationer finns det ett flertal maktrelationer 

att reflektera över. Några av dessa diskuteras i kommande stycken. Även relationen mellan 

intervjuare och informant utgör en maktrelation. Intervjuaren ställer frågor och informanten 

svarar. Informanten öppnar sig och ger i många fall ut personlig och känslig information om 

sig själv. Intervjuaren har det mest avgörande inflytandet över studiens fokus i och med sina 

frågor, men informanten har också möjlighet att styra intervjun dit hen vill och undvika att 

svara på vissa frågor. (Kvale, 2014)   

 

Det är stora åldersskillnader mellan mig och informanterna. I vissa fall var det tydligt att det 

faktum att jag var yngre och student hade betydelse för intervjun. Ett par personer nämnde hur 

de tyckte att det kändes meningsfullt och viktigt att hjälpa studenter genom att ställa upp på 

en intervju, och att de själva skulle vara tacksamma mot dem som hjälpte deras barn (som 

ibland var i min ålder/studenter) i en liknande situation. Denna inställning var förmodligen 

fördelaktig för mig, det är inte säkert att de hade ställt upp om jag hade varit en äldre forskare.  

 

Som född och uppvuxen i Sverige innehar jag en annan position än informanterna. Deras 

uppfattningar om och responser gentemot mig och min studie grundar sig delvis på dessa 

olika positioner. Det kan innebära att de ibland utelämnar vissa samtalsämnen som de inte 

hade utelämnat om de blev intervjuade av en landsman. Exempelvis kunde jag ibland tycka 

mig se en ovilja att tala negativt om Sverige eller att påtala rasism och diskriminering, men 

ibland också en tvekan inför att tala negativt om Irak och irakier. Yazdanpanah (2008) 

konstaterar dock i sin studie att en likhet i erfarenheter och positioner hos intervjuare och 

informant inte alltid är en fördel vid intervjuer. I hennes fall kunde det ibland ses som en 

nackdel att vissa informanter var landsmän till henne, eftersom de då i högre grad hämmades 

då de jämförde sin situation med hennes ”framgång”. Med liknande erfarenheter kan man 

dessutom lätt övertolka berättelser utifrån sina egna upplevelser, menar Yazdanpanah. Så trots 

utmaningar med att intervjua personer i andra maktpositioner eller med andra erfarenheter än 

en själv, så finns det också fördelar med detta.  
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ANALYSEN 

 

Analysen baseras på de inspelade och transkriberade intervjuerna samt på de anteckningar 

som togs under de intervjuer som inte blev inspelade. I analyskapitlet framgår det vilka av de 

presenterade ”citaten” som utgörs av mina anteckningar då jag ovanför dessa har skrivit just 

Mina anteckningar. Anteckningscitaten består av stödord som har försökt fånga 

andemeningen i det som sades under intervjun.  

 

Från och med första intervjun och genom hela uppsatsprocessen har materialet analyserats 

löpande, och spontana tankar och funderingar som har uppkommit under och efter 

intervjuerna har nedtecknats. Bland de teoretiska begrepp som fanns med redan innan första 

intervjun så kom några att få en större betydelse för analysen, medan andra begrepp föll bort. 

Empirin avgjorde relevansen hos de teoretiska begreppen. Förståelsen för fenomenet har 

utvecklats utifrån en växelverkan mellan forskning, teori och empiri. (Lundström, 2007)  

 

I den tidiga fasen av analysprocessen gjordes upprepade och noggranna genomläsningar av 

transkriberingar och anteckningar från intervjuerna. Ett första helhetsintryck framkom så 

småningom, vilket resulterade i några första preliminära kategorier. Både teorier, tidigare 

forskning och återkommande teman i intervjumaterial var avgörande för vilket helhetsintryck 

som uppstod och vilka koder och kategorier som uppmärksammades och definierades. Till en 

början var det mycket lättare att få syn på det jag baserat på förförståelsen förväntade mig att 

hitta. Efter att de första kategorierna hade definierats gjordes fler genomgångar av materialet 

för att söka upp och markera de passager som passade in i någon av kategorierna, men också 

för att upptäcka nya intressanta koder och eventuella kategorier. Kategorierna listades i ett 

Word-dokument, och de markerade passagerna kopierades och klipptes in under respektive 

kategori. Tankar som uppkom kring temana skrevs också ner i dokumentet. Efterhand som 

nya aspekter framträdde så reviderades tidigare samt uppkom nya kategorier. En 

brainstorming gjordes vid ett tillfälle för att stimulera till nya idéer. Då nedtecknades teman 

på post-it lappar, som placerades ut i någon sorts logiskt mönster för att illustrera dessa 

temans inbördes relationer. Under en period var kategorierna relativt många, men efterhand så 

blev det tydligt att många teman i själva verket hängde ihop och att materialet med fördel 

kunde sorteras in under färre kategorier. Mot slutet av analysprocessen gick det lätt att se hur 

nära de slutliga kategorierna hängde ihop med olika delar av de valda teorierna. Detta är 

visserligen inte förvånande med tanke på hur teorin har styrt urvalet av empiri och omvänt.   
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FÖRFÖRSTÅELSE OCH OBJEKTIVITET 

 

Förhoppningsvis har förförståelsen utifrån bland annat teori och tidigare forskning inte 

inneburit en allt för stor oförmåga att lägga märke till oväntade, intressanta och centrala teman 

i intervjuerna. Haskell (1990) menar att vi bör vara så pass disciplinerade i vår forskning så att 

vi klarar av att acceptera ”dåliga nyheter”, undvika önsketänkande och tillfredställande 

tolkningar som inte går att belägga med bevis och logik samt se till att ibland bortse från våra 

egna föreställningar och sätta oss in i och testa konkurrerade tankar och perspektiv. En 

forskning som bedrivs på det sättet kallar han objektiv. Det är lätt att hålla fast vid den tidiga 

uppfattningen man gör sig av ett fenomen och söka efter information som bekräftar den 

uppfattningen. I utformningen av intervjuguiden, med spontana frågor under intervjuerna eller 

vid val av fokus och tolkningar utifrån materialet så styrs inriktningen (omedvetet) av dessa 

uppfattningar. Jag har gjort mitt bästa för att minimera dessa tendenser, bland annat genom att 

kritiskt läsa igenom det jag tidigare har skrivit och fråga mig om jag har ett ordentligt 

underlag för olika slutsatser.  

 

Min förståelse för uppsatsens ämne har utvecklats under hela processens gång. Ju mer jag har 

läst teori, tidigare forskning, romaner och artiklar samt lyssnat på informanter, desto mer har 

jag insett hur olika upplevelserna av dekvalificering kan vara. Från början var bilden mer 

onyanserad, och som tur var fick jag hjälp med att formulera mer öppna och mindre ledande 

intervjufrågor, vilket innebar att informanterna fick möjlighet att berätta om sådant som jag 

inte hade förväntat mig att höra och som gav mig nya insikter.  

 

Då jag i ett tidigt skede i processen reflekterade över de genomförda intervjuerna så försökte 

jag uppmärksamma det jag förvånades av och se positivt på dessa nya insikter. Första 

intervjun fick mig exempelvis att tänka till kring mina förutfattade meningar då jag bland 

annat överraskades av positiviteten hos informanten. Är det någonting processen har lärt mig 

så är det vikten av öppenhet för nya infallsvinklar. Det har blivit än mer tydligt hur viktigt det 

är att låta informanterna få möjlighet att formulera egna tankar och styra in intervjuerna på det 

som är relevant för dem själva.  
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En vetenskaplig uppsats är alltid ett resultat av en subjektiv framställning. Författarens 

subjektivitet har en avgörande betydelse för hur problemet och frågeställningarna formuleras, 

för hur intervjuerna utförs, för vad som hamnar i fokus i resultatet samt för hur resultatet 

tolkas. För mig var exempelvis begreppet klass och klassresor till en början centralt. 

Dessutom tog jag nästan för givet att dekvalificeringen medförde en betydande förändring av 

identiteten. Så småningom kom jag dock att ompröva mina utgångspunkter och 

föreställningar, men dessa hade ändå betydelse för vilken forskning jag först kom i kontakt 

med och för vilken riktning studien därefter tog osv. 

 

Intervjuarens subjektivitet påverkar också vad som sägs i intervjuerna genom upplägget vid 

presentationen av studien, val och formulering av frågor och responser, omedvetna gester och 

tonfall osv. (Alvesson, 2003) Det går inte att vara neutral och det är problematiskt att 

föreställa sig att det går att förhålla sig distanserat gentemot sina informanter och materialet. 

(Weber, 1949) Utifrån dessa premisser är det viktigt med transparens och tydlighet.  

 

ETISKA ASPEKTER 

 

I detta avsnitt diskuteras olika överväganden som har gjorts kring de fyra centrala 

forskningsetiska principer som presenteras för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning i rapporten Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa principer eller krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa ”krav” utgår ifrån det grundläggande 

individskyddskravet, och de är inte absoluta eller preciserade utan ska vägas mot 

forskningskravet. (Vetenskapsrådet, 2002)   

 

Inför intervjuerna fick informanterna ta del av studiens ämne och ungefärliga syfte samt fick 

veta att slutprodukten skulle bli en masteruppsats i sociologi som skrevs vid Uppsala 

universitet. De fick veta hur intervjumaterialet skulle komma att användas (bara för 

uppsatsen) och att de inte skulle kunna identifieras i uppsatsen. I övrigt fick de ta del av 

frågornas teman, intervjuns ungefärliga längd, information om att intervjun var frivillig och 

att de kunde avbryta intervjun när de ville samt att det var valfritt att svara på frågorna. 

Baserat på denna information kunde de sedan ta ett informerat beslut om deltagande. 

Inspelningar av intervjuerna gjordes bara då samtycke gavs till detta.  
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Under intervjuerna märktes det ibland hur informanterna helst inte ville svara på någon 

specifik fråga. Då var jag noga med att inte pressa informanten genom att exempelvis upprepa 

frågan, eftersom detta hade kunnat innebära ett obehag. Vid några tillfällen ville 

informanterna inte att ett visst uttalande eller avsnitt i intervjun skulle tas med i uppsatsen, 

och jag bekräftade då att jag skulle ta undvika detta och gjorde också en markering om det i 

anteckningarna.  

 

Upplägget i uppsatsens resultat- och analyskapitel har till stor del styrts av etiska 

överväganden som har gjorts. På grund av informanternas unika livsberättelser så räckte det 

inte med att bara ge dem fingerade namn för att omöjliggöra att de kunde identifieras i 

uppsatsen. För att förhindra identifiering så passade ett upplägg där citaten från en och samma 

person inte kan kopplas ihop med varandra. Det innebar eventuellt en liten kvalitetsförlust 

eftersom stora delar av kontexten runt olika citat försvann, men det var samtidigt en 

nödvändig åtgärd. Enligt Vetenskapsrådets (2011) rapport God forskningssed så utgör 

sökandet efter balans mellan legitima intressen en stor del av de forskningsetiska 

övervägandena. Det handlar bland annat om att väga vinster, så som ny kunskap, mot risker, 

så som eventuell skada mot människor. I det här fallet var valet relativt lätt, de små och 

eventuella kunskapsförlusterna är mindre viktiga att ta hänsyn till än de skador som möjlig 

identifiering av informanterna skulle kunna innebära.  

 

Materialet från intervjuerna har funnits på två ställen, dels som inspelningar och 

transkriberingar på en lösenordsskyddad dator och dels som anteckningar i ett 

anteckningsblock. Åtgärder har vidtagits för att obehöriga inte ska komma åt 

anteckningsblocket.  
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TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI  
 

I kapitlet redogörs för uppsatsens teoretiska begrepp samt för relevant tidigare forskning inom 

områdena arbete och identitet, nedåtgående klassresor, arbetslöshet och dekvalificering. 

Exempel från den tidigare forskningen och dess teoretiska bidrag presenteras och diskuteras 

tillsammans med mer generella teorier om identitetsprocesser.  

 

Uppsatsen vill visa på hur olika perspektiv på identitet kan förenas och komplettera varandra. 

I det första avsnittet redogörs för social identitet. Perspektivet betonar de sociala 

sammanhangens och den sociala interaktionens nödvändighet för våra identitetsprocesser. Det 

andra avsnittet behandlar ett perspektiv som ser identitet både som kognitiv och social. Här 

erkänns den sociala interaktionens betydelse, men fokus ligger vid agensen och individens 

olika strategier för att förhålla sig till en situation. Strategierna är både kognitiva och sociala. 

Därefter presenteras ett avsnitt som visar hur vi kan se dekvalificeringen som en form av 

statuspassage. Statuspassageperspektivet utgör ett användbart ramverk för tolkning av 

dekvalificeringen, där forskning kring andra former av statuspassager så som den från anställd 

till arbetslös erbjuder viktiga kunskaper och idéer. I alla dessa tre avsnitt konkretiseras 

resonemangen ibland med hjälp av exempel från den tidigare forskningen. Slutligen 

presenteras annan relevant forskning, och tillhörande teoretiska begrepp, i fjärde och sista 

avsnittet.  

 

Synen på identitet som föränderlig och som något som görs samt betonandet eller erkännandet 

av den sociala interaktionens betydelse för identitetsprocesserna är uppfattningar som förenar 

de teoretiska perspektiven och forskningen nedan. Däremot skiljer de sig åt genom olika syn 

gällande kognitionens roll och individens utrymme att använda sig av kognitiva strategier. 

Inom identitetsprocessteorin presenteras också några ”inneboende” motivationer som styr 

våra identitetsprocesser, och sådana anspråk på att förklara grundläggande och gemensamma 

drivkrafter görs inte inom de andra perspektiven. Trots olikheterna så anser jag inte att dessa 

utgör ett stort problem. Perspektiven har visat sig kunna bidra till en fördjupad förståelse för 

olika aspekter av det studerade fenomenet. Ett perspektiv hade inte räckt för att göra alla de 

analyser som nu görs.   

 



 
 

19

SOCIAL IDENTITET 

 

Många forskare är överens om att identiteten (åter)skapas i en ständig process. Identiteten är 

föränderlig och identitet och identifikationer görs i den sociala interaktionen. Identiteten är 

inte något statiskt eller inneboende. (Se exempelvis Jenkins, 2014. s. 2) Genom att vi 

uppmärksammar och framhåller likheter och skillnader mellan oss själva och andra så skapas 

klassificeringarna och identifikationerna. Jämförelser görs mellan mig och dig, och mellan 

den ena och den andra. (Jenkins, 2008/2014) Jämförelser används för att reda ut vilka vi 

själva är. Detta beskrivs bland annat i en studie om kvinnors nedåtgående klassresor i 

samband med skilsmässa. Jämförelserna vägleder kvinnornas identitetsprocesser och får dem 

att kontinuerligt omförhandla bilden av sig själva då deras materiella och sociala situation 

förändras. Jämförelserna gör de inte bara med personer i omgivningen, utan minnet av 

föräldrarnas situation under uppväxten eller deras egen situation innan skilsmässan används 

också som måttstock. Med tiden identifierar sig kvinnorna alltmer med andra personer än 

tidigare. (Grella, 1990) Jenkins och Grella är inte ensamma om att teoretisera kring 

jämförelsernas betydelse. Social jämförelseteori (Social Comparison Theory) har varit viktig 

sedan Festinger presenterade den som enhetlig teori på 50-talet. I forskningen finns flera 

exempel på hur medvetna jämförelser görs strategiskt, för att befästa identiteten och främja 

självförtroendet. (Suls & Wheeler, 2013) Eftersom detta är exempel på kognitiva strategier 

som inte främst förknippas med perspektivet i det här avsnittet, så återkommer vi till dessa 

strategier i senare avsnitt.  

 

Som resonemanget ovan antyder så får våra egenskaper, roller och identifikationer mening 

endast i relation till andras egenskaper, roller och identifikationer. Meningen skapas i den 

sociala interaktionen. Ingen kan exempelvis vara rik, blyg, ledare eller socialdemokrat i ett 

vakuum. I den betydelsen är alla identiteter sociala. (Jenkins, 2014. s. 18) När en person 

framhåller likheten mellan sig själv och medlemmar i en viss grupp och identifierar sig med 

dem, så innebär det samtidigt att personen påvisar en skillnad mellan sig själv och andra 

människor som inte ingår i den gruppen. Inkludering av och identifikation med vissa 

förutsätter exkludering av andra. (Jenkins, 2008. s. 21)   

 

Av kategorisering eller klassificering följer ibland stereotypisering och stämpling. (Jenkins, 

2008) Vi värderar personer och grupper, och inte sällan görs bedömningar av en människas 

status utifrån arbetet denne har. Städyrket är ett exempel på ett lågstatusyrke som ofta 



 
 

20

uppfattas som smutsigt, och där personerna som genomför detta arbete ibland ses ner på och 

stigmatiseras. Aurell (2001) har i sin avhandling beskrivit hur städare konstruerar sina 

arbetsrelaterade identiteter. Hon menar bland att identiteter konstrueras i ett ”komplext 

samspel mellan personen och hennes omgivning”. (Aurell, 2001. s. 197) Vidare menar hon att 

det finns olika sätt att hantera det nedvärderande bemötandet som städarna ofta stöter på; detta 

kan ignoreras, accepteras eller så kan man göra motstånd mot det. I valet av hantering av 

nedvärderingen finns det utrymme för att rekonstruera identiteten på olika sätt. (Aurell, 2001. 

s. 198)  

 

Holm Pedersen (2012) menar att några kvinnor från Irak och med medelklassbakgrund som 

hon har följt i sin studie har svårt att skapa sig en önskvärd position bland inrikesfödda 

danskar, bland annat eftersom dessa framförallt kategoriserar dem som invandrare snarare än 

som välutbildade kvinnor. I brist på erkännande av bakgrunden och bekräftelse av identiteten 

från samhället i stort och från arbetslivet så söker sig många kvinnor närmre religiösa grupper 

där de uppnår respekt i egenskap av goda muslimer och där deras bakgrund räknas. På grund 

av dekvalificering och segregering så kommer kvinnorna sällan i kontakt med inrikesfödda 

danskar i medelåldern och från medelklassen, utan istället med personer från arbetarklassen 

som de har svårare att identifiera sig med. Distanseringen från de inrikesfödda danskarna de 

möter och en starkare identifikation med den religiösa gruppen de tillhör blir det mest 

acceptabla förhållningssättet de kan inta i det danska samhället.  

 

Identifikationer/identiteter och roller förhandlas fram i den sociala interaktionen. (Jenkins, 

2014) Genom intrycksstyrning försöker vi påverka andras uppfattning av oss. (Goffman, 

2009) (Jenkins, 2014) I Goffmans dramaturgiska perspektiv har den agerande individen 

förmågan att drömma och fantisera, och att känna oro, tillfredsställelse och skam, men hen 

utgör inte ett fast jag som föregår rollgestalten. Jaget beskrivs som en produkt av individens 

framträdanden/rollgestaltningar och trovärdighet hos dessa, där publikens tolkningar och 

erkännande är avgörande för vår jagtillblivelse. (Goffman, 2009. s. 218-219) Andra 

människor kan välja att acceptera eller ifrågasätta vår presentation av oss själva, och ibland 

misslyckas vi med att skapa ett önskvärt och förväntat intryck. (Jenkins, 2014. s 2-3, s. 95) I 

de fall då en person i något avseende är vad Goffman kallar misskrediterad, och alltså innehar 

en stigmatiserad position, egenskap eller liknande som inte går att dölja, så försöker personen 

ofta skyla detta faktum, vilket innebär ansträngningar som syftar till att göra stigmat mindre 

påfallande. Detta för att skydda sig mot negativa värderingar kring stigmat och för att 
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reducera spänningen i interaktionen genom att avleda uppmärksamheten från stigmat. 

(Goffman, 1972. s. 109) Ibland kan misslyckad intrycksstyrning och andras otillräckliga takt 

få negativa konsekvenser. Vi kan komma att internalisera (oönskade) roller eller stämplar som 

en följd av andras kategoriseringar, bemötanden och behandling av oss. (Jenkins, 2014. s. 96) 

Den sociala interaktionen påverkar vår identitet, men det gör även internaliseringen av 

samhälleliga värderingar och meningar menar Ashforth & Kreiner (1999).  

 

Den nominella stämpeln (label) eller identifikationen är den stämpeln som du tilldelas utifrån 

en given situation/position, t ex om du arbetar som lärare så är detta en av de nominella 

identifikationerna du innehar. Andra identifierar dig bl a som lärare, och det är den titeln du 

har rent formellt. Du delar denna nominella identifikation med många andra. Den behöver till 

en början inte betyda något specifikt för dig personligen. Den virtuella identifikationen är den 

konkreta och subjektiva betydelse som den nominella identifikationen med tiden ger upphov 

till. Kontexten och tolkningen avgör hur den virtuella identifikationen lärare ser ut och får för 

betydelse för en viss person. Individen förhåller sig till och handlar sedan inom ramen för 

denna virtuella identifikation, vilket i sin tur påverkar responsen från omgivningen, den nya 

betydelsen av identifikationen osv. (Jenkins, 2008. s. 99-101)   

 

Vår identitet, eller våra identifikationer, och våra intressen är tätt sammanlänkade. Huruvida 

det är intressena eller identifikationerna som är det mest centrala eller avgörande för vårt 

beteende är omdiskuterat. Barth menar att intressena utgör grunden, medan identifikationerna 

är ett resultat, en biprodukt, av intresseförhandlingarna. Tajfel, däremot, menar att 

grupptillhörighet i sig är tillräckligt för identifikation och för att skapa beteenden som gynnar 

medlemmar och diskriminerar utomstående. Jenkins är pragmatisk och säger att det inte är lätt 

att skilja på identifikation och intresse. Intressena vi definierar påverkar identifikationen och 

identifikationen påverkar vår definition av vilka intressen vi har. (Jenkins, 2014. s. 8)  

 

Olika sociala roller och positioner, medlemskap i sociala grupper osv påkallar olika 

beteenden. Inom den givna positionen eller aktuella rollen finns det som Goffman kallar 

idealnormer och förväntningar på vårt beteende som vi förhåller oss till. Vi ägnar oss åt 

idealisering när vi försöker skapa de intryck som vi tror förväntas av oss i en given situation. 

Ibland kan vi behöva hålla isär de olika publikerna för att skydda de skilda intryck vi har 

skapat i våra olika roller. (Goffman, 2009. s. 49-50)  
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IDENTITETSPROCESSER OCH STRATEGIER  

 

Vissa perspektiv fokuserar på att förstå och förklara individens kognitiva drivkrafter och 

strategier snarare än på att förstå de sociala sammanhangens identitetsskapande aspekter. I de 

fallet blir jaget en tydligare aktör med ett stort handlingsutrymme. Identitetsprocessteorin är 

ett exempel på ett sådant perspektiv. Enligt identitetsprocessteorin utgörs vår identitet av en 

helhet sammansatt av olika delar: personliga attribut, intressen, grupptillhörigheter, titlar, 

roller i relationer osv. (Jaspal & Breakwell, 2014. s. s.66) Individen konstruerar och 

underhåller kontinuerligt identiteten, och två processer anses grundläggande och universella 

när det gäller identitetsarbetet: assimilation-accommodation och evaluation. Assimilation-

accommodation betecknar processen där en individ gör rum för och införlivar ny information 

i sin identitetsstruktur. Utöver att vi kontinuerligt omförhandlar vår uppfattning kring vilka 

egenskaper, grupptillhörigheter och liknande som ingår i vår identitet så värderar vi också 

detta innehåll. Vi bedömer om något är negativt eller positivt – och det är detta som menas 

med begreppet evaluation. (Jaspal & Breakwell, 2014. s. 4-5)   

 

Enligt identitetsprocessteorin finns det några principer som styr identitetsprocesserna. Dessa 

principer är de motivationer eller drivkrafter som är centrala och avgörande då vi förhandlar 

fram och underhåller vår identitetsstruktur. De fyra mest erkända principerna är: att vi 

försöker upprätthålla en självrespekt, att vi vill känna/uppleva att vi har kontroll över vår 

livssituation, att vi vill känna oss unika och kunna skilja ut oss själva från andra samt att vi 

eftersträvar kontinuitet – identiteten ska inte förändras för snabbt eller för mycket på en gång. 

(Jaspal & Breakwell, 2014. s. 7-8) Förutom dessa fyra principer har tre andra principer 

presenterats som viktiga, och det diskuteras huruvida dessa är lika grundläggande som de 

första fyra. Dessa tre är: att vi strävar efter att känna närhet och tillhörighet till samt 

acceptans från andra, att vi vill känna en mening och ett syfte med våra liv samt att vi vill 

känna att olika delar av identiteten är inbördes koherenta. (Jaspal & Breakwell, 2014. s. 4-5)   

 

Principerna som presenterades ovan kan liknas vid behov, som vi strävar efter att tillgodose. 

Om vi har svårt att tillgodose dessa behov, vilket är vanligt när vi upplever stora förändringar, 

så kan vi känna oss hotade innan vi har hunnit hantera situationen. (Jaspal & Breakwell, 2014) 

Det som främst avgör hur hotfull en ny situation eller position upplevs är dess sociala status. 

Positioner tillskrivs olika sociala meningar och värden i historiska och geografiska kontexter. 

Vad hoten kommer sig av varierar, men:  
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“They represent threats because they abrogate continuity, distinctiveness or self-esteem but 

they have the power to do that because social influence processes append specific social 

meanings to them. The ideologies, generated by groups and social categories, manifested in 

rhetoric and propaganda, define the meaning of movements of the individual in the social 

matrix.” (Breakwell, 1986. s. 75)  

 

Exempel på särskilt hotfulla situationer är arbetslöshetsperioder, statusförlust på grund av 

skilsmässa eller migration samt svårigheter med att få ett jobb utifrån ens kvalifikationer. 

Breakwell (1986) menar att när någon förlorar sitt arbete så är det inte bara förlusten av 

arbetets positiva (bi)effekter som påverkar personen, utan också det faktum att personen 

därmed inkategoriseras i en ny social kategori som tillskrivs en särskild mening. Beroende på 

sammanhang, attityder hos omgivningen osv så får arbetslösheten olika betydelser och skapar 

olika respons hos den berörda personen. (Breakwell, 1986. s. 54) Arbetslösheten, eller 

förlusten av en viss yrkesroll, kan hota identiteten på olika sätt: genom att du inte får 

möjlighet att utöva dina unika förmågor/din yrkesskicklighet och därmed inte känner dig lika 

unik utan istället hamnar i den opersonliga positionen som en av många arbetslösa, genom att 

negativa attityder och stereotypa föreställningar om arbetslösa bidrar till en lägre grad av 

självrespekt, genom att kontinuiteten som följer av att inneha samma yrkesroll upphör, samt 

genom att (den finansiella) tryggheten och oberoendet förloras. (Breakwell, 1986. s. 61) 

Förståelse för den ideologiska kontexten kring en person i en given situation förbättrar 

därmed förståelsen för hoten samt strategierna mot dem. (Breakwell, 1986. s. 75)  

 

I de hotfulla situationerna använder vi oss av olika strategier. Strategierna kan se väldigt olika 

ut, men gemensamt är att de syftar till att eliminera eller modifiera hot mot identiteten. (Jaspal 

& Breakwell, 2014. s. 33) (Breakwell, 1986. s. 78-79) Breakwell delar upp strategierna i 

undergrupper: intrapsykiska, interpersonella samt gruppstrategier. Exempel på intrapsykiska 

strategier är förnekelse, fantasier, omtolkning av den nya positionens innebörd eller orsakerna 

till du hamnat där, att inte låta en viss förändring påverka andra delar av identiteten än den 

direkt berörda positionen, acceptans samt omvärdering av den nya positionen. Interpersonella 

strategier kan vara isolering, att leva upp till andras förväntningar som följer av positionen 

eller att undvika samtalsämnen eller undanhålla sanningen för vänner och bekanta. 

Gruppstrategierna innefattar bland annat socialt stöd från en grupp där individerna delar 

erfarenheter, medvetandehöjning i gruppen samt gruppaktion. (Breakwell, 1986)  
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Vi kan hitta många exempel på de ovan nämnda typerna av strategier i forskningen om arbete, 

identitet och kvalificering. Under vissa omständigheter och när det gäller vissa arbeten kan 

överkvalificerade arbetare finna sig tillrätta i sin nya yrkesroll och acceptera rollen som en del 

av sin identitet. Detta underlättas av att personerna i ens sociala nätverk accepterar yrket som 

ett bra alternativ. Finnan (1982) har gett exempel på detta i en artikel där hon beskriver hur en 

vietnamesisk gemenskap i USA underlättar för vietnameser, som bland annat är utbildade 

lärare i matematik och naturvetenskap, att acceptera yrkesrollen som tekniker. Yrket beskrivs 

i gemenskapen som att ”det är ett bra jobb för oss vietnameser”. (Finnan, 1982) I det här fallet 

är det inte bara personen som anpassar sin identitet så att den ska omfatta en ny yrkesroll, det 

är också en grupp människor som framställer en positiv bild av vad det innebär att vara 

tekniker. Arbetet som tekniker beskrivs som rent, mentalt krävande till skillnad från fysiskt 

krävande samt som ett jobb med möjligheter att avancera. I de högutbildade vietnamesernas 

ögon och i det specifika sociala sammanhanget får jobbet som tekniker medelklasstatus. 

(Finnan, 1982)  

 

Ashforth och Kreiner (1999) beskriver hur många stigmatiserade arbeten har en stark 

arbetsplatskultur som en konsekvens av stigmat. Inom arbetsplatskulturen råder andra 

tolkningar och uppfattningar av arbetet än i det omgivande samhället. Vidare väljer 

personerna vilkas åsikter de anser är värda att ta hänsyn till. Personer som fäller negativa 

kommentarer om deras arbeten kan de exempelvis avfärda som okunniga. Detta bidrar till att 

underlätta för personer inom stigmatiserade arbeten att upprätthålla en självrespekt och 

stolthet över sitt arbete.  

 

Dessa båda exempel kan sägas innefatta både intrapsykiska strategier som omtolkning och 

omvärdering samt gruppstrategier så som socialt stöd och ett gemensamt uppvärderande av en 

viss position. Fler exempel på strategier presenteras i senare avsnitt.  

 

STATUSPASSAGE 

 

I studien belyses en situation där utrikesfödda personer med utländsk examen har svårt att få 

ett arbete som matchar deras utbildning och tidigare erfarenhet efter sin migration till Sverige. 

De får inte möjligheten att utöva sitt tidigare yrke, utan får istället försöka hitta en annan 
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sysselsättning. I uppsatsen kommer dekvalificeringen att beskrivas som ett exempel på en 

statuspassage. Statuspassagebegreppet användes redan i början av 1900-talet av Arnold van 

Gennep för att kategorisera fenomenet med övergångsperioder och förflyttningar från en 

status till en annan som ofta sker några gånger i livet. Till en början var det framförallt 

födelsen, äktenskapet och övergången från barndom till vuxendom som låg i fokus. Van 

Gennep var framförallt intresserad av de åldersrelaterade passagerna samt riterna som hänger 

ihop med dessa passager. (Glaser & Strauss, 1971. s. 1) 

 

Många har studerat statuspassager och utvidgat begreppets betydelse sen van Gennep skrev 

sin bok Les rites de passage. Inte bara åldersrelaterade passager har behandlats, utan också 

passager som innebär en social förflyttning där individen ofta förlorar eller erhåller inflytande 

och makt, privilegier, position eller liknande. En förändrad syn på sig själv och/eller ett 

förändrat beteende följer ofta av statuspassagen. (Glaser & Strauss, 1971. s. 1-2) Exempel på 

teman som har behandlats och analyserats med hjälp av statuspassageperspektivet är social 

mobilitet (se exempelvis Glaser och Strauss, 1971), arbetslöshet (se exempelvis Ezzy, 1993) 

och sjukdom (se exempelvis Jacqueline Lewis, 1999).  

 

Många som har skrivit om statuspassager hänvisar till Glaser och Strauss, eftersom de var 

tidiga med att försöka utveckla perspektivet i sin bok Status passage (1971). Idéerna som 

presenteras i boken har ibland kritiserats och beskrivits som vaga och ofullständiga. Glaser 

och Strauss verkar dock inte ha haft som syfte att presentera en färdig idé, utan att genom ett 

första försök bidra till kunskapen och förståelsen för statuspassager och inspirera fler till att 

fortsätta utveckla och förbättra perspektivet. (Glaser & Strauss, 1971. Förordet.) Det finns 

intressanta och användbara delar i Glaser och Strauss verk. Framförallt pekar de på vilka 

aspekter vi ska ta i beaktande när vi analyserar statuspassager, vilket hjälper till att strukturera 

upp analysen. De menar att statuspassager kan skilja sig från varandra på flera olika sätt. 

Statuspassagerna kan exempelvis vara mer eller mindre önskvärda eller icke-önskvärda, 

oundvikliga eller inte, reversibla eller inte, upprepbara eller inte, mer eller mindre möjliga att 

kontrollera på olika sätt, mer eller mindre frivilliga, mer eller mindre tydliga för den/de 

inblandade samt av olika stor betydelse för individen. Statuspassagerna kan genomgås av en 

ensam individ, eller av ett kollektiv. Statuspassagernas varaktighet i tid skiljer sig också åt 

från passage till passage. Alla dessa aspekter av statuspassagen påverkar dess innebörd och 

konsekvenser, och Glaser och Strauss menar att en mer tillfredsställande analys görs om 
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hänsyn tas till alla de relevanta aspekterna istället för att bara fokusera på en eller två av dem, 

vilket annars är vanligt. (Glaser & Strauss, 1971. s. 4-8)  

  

Glaser och Strauss beskriver också hur individen kan genomgå flera statuspassager samtidigt, 

eller att flera statuspassager kan överlappa varandra. Vissa verkar mer eller mindre oberoende 

av varandra, medan andra påverkar varandra i olika stor utsträckning. En statuspassage kan ta 

upp mycket tid, exempelvis i fall då en person blir allvarligt sjuk, och den kan då påverka 

förloppet hos andra statuspassager så som passagen till en annan status i arbetslivet. (Glaser & 

Strauss, 1971. s. 142) Oönskade passager tar tid att hantera, exempelvis görs försök att rätta 

till dem, vilket kräver tid och energi. Dessutom är oönskade passager ofta stigmatiserande (det 

är ofta en viktig anledning till att de är oönskade). Därför kan dessa passager få stora 

konsekvenser även för de delar av livet som annars inte berörs direkt av statuspassagen. 

(Glaser & Strauss, 1971. s. 114-115)  

 

Statuspassageteorin betonar kontexten och betydelsen av individens bakgrund samt ser olika 

livsförändringar/statuspassager som processer snarare än hopp från en status till en annan. Det 

är inte bara förlusten av den gamla statusen/positionen eller erhållandet av den nya som är av 

betydelse för individen, utan hela förloppets form och den subjektiva tolkningen av det. 

(Ezzy, 1993) Den nedåtgående klassresan kan drabba arbetaren vars fabrik läggs ner, 

mellanchefen vars jobb försvinner i tider av ekonomisk kris, eller kvinnan som har separerat 

och efter många år som hemmafru måste ge sig ut på arbetsmarknaden och ta det jobb som 

hon kan få för att försörja sig själv och sina barn. (Newman, 1988. Kapitel 1.) Den som 

upplever en nedåtgående klassresa delar vissa upplevelser med andra som har en liknande 

erfarenhet, men upplevelserna skiljer sig också åt från fall till fall. Newman menar att orsaken 

till klassresan, omständigheterna kring den samt den drabbades bakgrund avgör hur den 

upplevs, förklaras för andra samt hanteras. Några tar exempelvis själva på sig ansvaret för sin 

nedåtgående klassresa, medan andra ger en yttre fiende skulden. (Newman, 1988. s. 11-14)  

 

Människor som blir av med arbetet eller är med om liknande omständigheter kan pröva olika 

tolkningar av situationen. Statuspassagen sätter igång en tankeprocess, där synen på 

positionen och anledningen till att man hamnat där ofta förändras med tiden. Sennett (2000) 

beskriver hur en grupp män han gjorde sällskap med under en period genomgick olika stadier 

efter att de hade förlorat sitt arbete. Förståelsen och tolkningen av händelsen rörde sig från att 

anklaga företaget och se sig själv som offer för företagets vårdslösa handlande, till att hitta 
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aspekter av det egna handlandet som kunde förklara det som hade skett. Till en början var 

sorgen stor och männen kände sig svikna. Ilska riktades mot de överordnade på företaget. 

Men efter ett tag kunde männen inte längre tro på ett uppsåtligt svek, bland annat eftersom 

flera av de överordnade också blev uppsagda. Så de förkastade därför denna tolkning. Vidare 

övergick männen till att hitta förklaringar hos den ”globala ekonomin” och liknande krafter. 

Men med dessa förklaringar blev de själva bara obetydliga figurer i en stor massa, och de fick 

heller inte möjligheten att prata om sitt tidigare arbete och den egna rollen och agerandet. I 

den tredje fasen återtog de sin agens och integritet, men därmed var de också tvungna att 

erkänna sina tidigare otillräckliga och felaktiga beteenden. När de nått den sista fasen menar 

Sennett att de var tryggare i sin situation, de skämdes inte längre. Genom samtalen hade de 

brutit tabut. Skildringen visar hur statuspassagen är en utdragen process som kan innefatta 

förändrade inställningar och värderingar utöver de konkreta förändrade livsvillkoren.  

 

Statuspassageteorin har använts för att förstå hur individer tillskriver arbetslöshetsperioder 

olika subjektiva meningar. Statusförändringen begränsar ofta personers möjligheter att 

tillgodose sina definierade behov i varierande grad. Behoven som avses är de komponenter 

som är nödvändiga för att upprätthålla en positiv identitet. I och med att identifikationen med 

och betydelsen av det tidigare yrket är olika stark för olika personer så är en förlust i olika 

grad avgörande för personens möjlighet att upprätthålla en positiv identitet, må bra och skapa 

sig en meningsfull tillvaro utan jobb. (Nordenmark & Strandh, 1999)  

  

Förflyttningen till statusen som arbetslös innebär ofta en maktlöshet och en känsla av 

förödmjukelse om man inte lyckas dölja sin situation för andra. Att misslyckas i sina försök 

att skapa de förväntade intrycken hos andra, och att bedömas som inkapabel, medför en 

känsla av förlorad värdighet. (Vickers, 2009) En strategi som kan användas för att kunna 

känna sig kapabel då man arbetar inom ett lågstatusyrke innebär att man tolkar och 

presenterar sin yrkessituation som en följd av ett aktivt och rationellt val. På det sättet 

förmedlar man samtidigt en bild av att man har fler valmöjligheter. Positiva aspekter av yrket 

liksom förklaringar av olika livsprioriteringar läggs då också fram för att motivera och 

försvara valet. (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011) Även Westin (1986) behandlar vikten 

av agens i rapporten Möten: Uganda-asiaterna i Sverige. Att uppleva sig ha kontroll över sin 

situation och fatta egna beslut menar han är grundläggande för självrespekten. I rapporten 

beskriver Westin olika sätt på vilka personerna i studien återerövrar sin agens, bland annat 

genom att byta arbete eller bostad.  
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ARBETE, IDENTITET OCH STRATEGI 

 

Det finns en del intressant forskning kring olika strategier och identitetsprocesser då man har 

ett arbete med låg status. Några studier som behandlar dekvalificering nämner också ett par 

strategier. Bland annat beskrivs i forskningen olika strategier för att skydda sin personliga 

status då man befinner sig i en nedvärderad social position. Att välja att se positioner som 

tillfälliga är en sådan strategi. (Sennett & Cobb, 1973) I sin artikel om utbildade immigranter 

med okvalificerade arbeten i New York beskriver Margolis (1990) en strategi som innebär att 

många av dessa planerar att återvända till sitt ursprungsland, och trots att långt ifrån alla gör 

det så fyller planerna en funktion då situationen blir mer uthärdlig om den ses som tillfällig.  

 

En annan strategi går ut på att distansera sig från yrket och inte låta det definiera vem jag 

”verkligen” är, och att endast se arbetet som ett medel för att nå andra mål. (Sennett & Cobb, 

1973) Margolis (1990) visar hur personer som en strategi mekaniskt utför arbetsuppgifter och 

lättare anpassar sig till och accepterar situationen genom att de gör tydlig skillnad på sig själv 

och sina arbetsuppgifter. Distans kan också tas från de man tycker har ”fel” bild av en och 

exempelvis tillskriver en vissa oönskade tillhörigheter eller egenskaper. Det kan exempelvis 

vara kollegor på den nya arbetsplatsen som man inte vill känna tillhörighet till. Genom 

distansen blir det lättare att vidmakthålla den önskade yrkesidentiteten. (Gottskalksdottir, 

2000) Distans kan också tas ifrån omgivningen utanför arbetet, exempelvis från det 

bostadsområde man för närvarande bor i efter att man i någon bemärkelse ha gjort en 

nedåtgående klassresa. (Yazdanpanah, 2008) (Frykman, 2012). Genom klassmarkörer, som 

exempelvis kläder som anses vara kvalitetsplagg, kan vissa försöka visa omgivningen vilken 

klass de ”egentligen” tillhör då de befinner sig i en situation då detta inte är tydligt. 

(Yazdanpanah, 2008) 

 

Flisbäck (2010) presenterar tre alternativa förhållningssätt som hon kan hitta hos personer i 

lågstatusyrken som upplever brist på erkännande från omgivningen. Hon menar att vissa 

personer väljer att identifiera sig med yrket. Dessa personer kan bland annat framhäva det 

självutvecklande, komplicerade, speciella, samhällsviktiga och meningsfulla med sina 

arbeten. Arbetsuppgifterna kan ibland liknas vid arbetsuppgifterna hos ett högstatusyrke och 

sägas kräva specifika kompetenser, eller så fokuserar man på att betona arbetets nödvändighet 
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i samhället. Stereotyper och negativa framställningar eller kommentarer om arbetet kan 

avfärdas som tecken på okunskap hos andra. Andra personer förhåller sig till bristen på 

omgivningens erkännande av yrket genom att presentera sin specifika position som speciell, 

och exempelvis som mer komplicerad än yrket i allmänhet. Ett tredje förhållningssätt innebär 

att man väljer att särskilja sig från yrket. Dessa personer erkänner yrkets låga status och 

medger att yrket är enkelt och kanske till och med meningslöst. Dessa personer identifierar sig 

inte med yrket och känner därmed inte att de behöver ge en förskönande bild av 

arbetsuppgifterna. Istället försöker de undvika ett lågt erkännande eller låg status genom att 

distansera sig från arbetet och hävda att de själva är bättre än arbetet de har.   

 

I forskningen om dekvalificering finns exempel på hur personernas identitet i vissa fall inte 

påverkas av dekvalificeringen i någon nämnvärd utsträckning. De som studerar samtidigt som 

de arbetar kan exempelvis välja att definiera sin situation utifrån sina studier. (McGregor, 

2008) I många av de sociala sammanhangen som personerna befinner sig i är det dessutom 

ofta den tidigare utbildningen och statusen som räknas. (Frykman, 2012) (McGregor, 2008) 

Gemenskapen mellan landsmännen och några av gemenskapens arenor ses av många som 

fristäder, där man inte bedöms utifrån sina arbetsuppgifter utan där folk vet var du kommer 

ifrån och inte ser ner på dig. Bland annat arbetar kyrkor i Storbritannien för att få folk att 

acceptera sin situation, hålla hoppet uppe och inte glömma varifrån de kommer. (McGregor, 

2008) I och med erkännandet från gruppen och fokus på bakgrunden så påverkar 

dekvalificeringen inte nödvändigtvis personernas habitus, eller det som Frykman menar 

betecknar vilka de ”verkligen” är. (Frykman, 2012) Ehn beskriver hur många informanter 

entusiastiskt berättar för henne om vad de sysslade med i hemlandet. I intervjuerna märks 

personernas längtan efter att få göra en betydelsefull insats i arbetslivet, och på så sätt känna 

sitt värde och existensberättigande. (Ehn, 2000) McGregor (2008) beskriver hur många med 

okvalificerade arbetsuppgifter beskriver hur de ser sig själva som antropologer eller liknande, 

de förhåller sig distanserat till sina arbeten och tar tillfället i akt att studera det (brittiska) 

samhället och lära sig något nytt. Så länge som positionen tolkas som tillfällig så kan den ses 

som positiv då den medför nya erfarenheter och personlig utveckling.  

 

Många högutbildade personer med utländsk examen skulle helst fortsätta arbeta med samma 

arbete som de hade innan migrationen, men de accepterar oftast att detta kanske inte går i och 

med språksvårigheter och andra faktorer så som att de inte längre har den teknologiska 

kompetens som krävs för vissa arbeten när de väl ska börja arbeta i Sverige. Dock önskar de 
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flesta ändå få syssla med något de tycker är meningsfullt eller som påminner om det tidigare 

yrket även om arbetsuppgifterna inte är lika kvalificerade. Många är mycket nöjda med sitt 

enklare men relaterade arbete. (Hosseini-Kaladjahi, 1993) Det är dock inte ovanligt att 

personer (särskilt från vissa länder) hänvisas till att arbeta med diskning, barnskötsel, 

städning, inom hemtjänst eller med andra mindre kvalificerade arbeten som de har svårare att 

acceptera. (Hosseini-Kaladjahi, 1993) (Ehn, 2000) Ofta finns kännedomen om hur andra ser 

ned på en i och med en viss position. Vissa ”smutsiga” arbetsuppgifter upplevs som 

förödmjukande och kan skapa känslor av skam samt försvåra arbetet med att behålla 

självrespekten och identiteten. (McGregor, 2008) Särskilt eftersom några positioner i vissa 

länder innebär ett större stigma än de gör i Sverige. (Hosseini-Kaladjahi, 1993) Andra nöjer 

sig med att konstatera att de aldrig skulle ta ett sådant arbete i ursprungslandet, men att i det 

nya landet finns det inte mycket val. (Ehn, 2000) Det förekommer också att personer slits 

mellan att å ena sidan tänka att man borde ignorera sin motvilja till ett visst arbete då denna 

motvilja till stor del kommer sig av att arbetet oberättigat nedvärderas, men å andra sidan 

känna att man faktiskt vill ha ett arbete som passar en själv bättre. (Yazdanpanah, 2008)    

 

Ibland uppskattas aspekter av de okvalificerade arbetena hos personer som har upplevt 

dekvalificering. Framförallt gäller det möjligheten att få hjälpa andra människor. (McGregor, 

2008) (Yazdanpanah, 2008) Yazdanpanah beskriver hur en informant känner en 

tillfredställelse med sitt omsorgsarbete eftersom hon därigenom får visa sig behövd och 

ansvarsfull. Detta gör att hon känner sig respektabel och moraliskt överlägsen de som ser ner 

på henne. Här hänvisar Yazdanpanah till Beverly Skeggs, som beskriver ett snarlikt fenomen i 

sin bok Att bli respektabel.  

 

Det är inte ovanligt att personer använder sig av studier som ett sätt att undvika eller skjuta 

upp dekvalificeringen eller den nedåtgående klassresan, men studier och studielån kan också 

användas som ett sätt att försörja sig i vissa perioder. Många hyser också förhoppningar om 

att studierna kan leda vidare och underlätta i det framtida arbetssökandet. (Yazdanpanah, 

2008) (Hosseini-Kaladjahi,1993)  

 

Eget företagande har också presenterats som en strategi som används av utrikesfödda 

akademiker för att undvika att hamna i organisationer där någon annan säger åt en vad man 

ska göra och när. Det kan upplevas som förödmjukande när en yngre person med mindre 

erfarenhet och/eller kortare utbildning bestämmer över dig. Dessutom är positionen som egen 
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företagare inte alltid lika tydligt lokaliserad i arbetsmarknadens hierarki, och därmed behöver 

inte graden av dekvalificering bli lika tydlig. (Hosseini-Kaladjahi, 1993)   

 

Tidigare i kapitlet så behandlades jämförelsernas betydelse för identitetsprocesserna. I 

forskningen finns det teorier om hur jämförelser används strategiskt för att främja sitt 

självförtroende och försöka befästa en önskad identitet. Wills beskrev hur personer vars 

självförtroende var hotat hade ett större intresse än gemene man av att jämföra sig med 

personer som hade lyckats sämre än dem själva. Andra menar däremot att personer med låg 

självkänsla gärna liknar sig själva vid personer som är överordnade dem själva. (Suls & 

Wheeler, 2013) Fine (1996) beskriver i en artikel hur kockar jämför och liknar sitt yrke vid 

bland annat konstnärsyrket för att höja statusen på det egna yrket och därmed också sin egen 

status. Genom retorik försöker de påverka sin egen och andras inställning till kockyrket. 

Ashforth och Kreiner (1999) undersöker hur personer i stigmatiserade arbeten, Dirty Work, 

hanterar sin situation och upprätthåller en god självkänsla. De menar att många i dessa 

branscher använder sig av selektiva sociala jämförelser, vilket innebär att de väljer att jämföra 

sig med personer i liknande branscher men som de anser sig vara överlägsna på något sätt. 

Fördelaktiga jämförelser görs också med personer inom arbetsgruppen. Flisbäck (2008) 

nämner hur jämförelser kan användas strategiskt för att framhäva fördelarna med sitt arbete. 

Hon har bland annat intervjuat livsmedelsarbetare som menar att de har många fördelar i sitt 

arbete jämfört med personer i högstatusarbeten. De behöver inte tänka på arbetet när de 

kommer hem, så de får därmed en lugnare fritid. De har också mindre stressiga arbeten och 

har inte förlorat pengar på att studera och ta lån i flera år. De kan därmed se det som att de har 

gjort ett moraliskt bättre val eftersom de har möjligheten att prioritera vänner och familj mer 

än personer i stressade och krävande yrken.  

 

Vi har nu sett hur det finns många olika sätt att förhålla sig till ”hotfulla” och potentiellt 

stigmatiserade situationer. Strategier kan syfta både till att stärka och försvaga 

identifikationen med ett arbete. Positiva eller negativa aspekter av arbetet kan lyftas fram, 

beroende på graden av identifikation. Ansträngningar kan göras för att röra sig bort från en 

position, eller så intalar man sig att positionen är tillfällig men gör inte så mycket åt den.  

 

Forskningen om dekvalificering i samband med migration och dess inverkan på identiteten är 

inte speciellt omfattande. Några artiklar och avhandlingar som berör temat har presenterats 

här, men dessa erbjuder inget helhetsgrepp om fenomenet och har ofta en annan fokus än 
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identitetsprocesser. De studier som har presenterats är gjorda i olika länder och vissa har 

några år på nacken, men de har valts för att de ligger närmast temat för den här studien. Jag 

har valt att presentera forskning och teoretiska begrepp om identitetsarbete och strategier för 

personer i lågstatusarbeten samt vid arbetslöshet eftersom de tillför en teoretisk förståelse och 

dimension som inte går att hitta i forskningen om dekvalificering och nedåtgående klassresor. 

Jag anser att forskningen och teorin kring lågstatusarbeten fungerar bra att applicera på 

resultaten i den här studien eftersom det i båda fallen handlar om en situation som upplevs ge 

en otillfredsställande grad av erkännande och status.  

 

Genom att tillämpa olika allmänna identitetsteoretiska begrepp samt teoretiska begrepp om 

upplevelser och strategier i lågstatusarbeten och vid arbetslöshet på resultat från intervjuer 

med tema dekvalificering i samband med migration, så kan vi få syn på nya aspekter av 

dekvalificeringen och dess betydelse för människors vardag och identitetsarbete.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
 

I den här analysen presenteras några exempel på hur identitetsprocesserna kan verka i 

situationer då personer har upplevt dekvalificering på arbetsmarknaden. Presentationen inleds 

med ett avsnitt som illustrerar hur inställningen till den egna positionen på arbetsmarknaden 

kan se ut och förändras över tid i och med en statuspassage. Därefter ser vi hur avgörande det 

sociala sammanhanget kan vara för personernas inställning, identitetsarbete och välmående. 

Avsnitt tre belyser det faktum att dekvalificeringen kan beröva informanterna känslan av att 

de har kontroll över sin livssituation. Vidare diskuteras den betydelse som känslan av kontroll 

har. I fjärde avsnittet ser vi hur arbetslöshet inte ses som något värdigt alternativ. Dessa fyra 

första avsnitt ger oss en förståelse för vad statuspassagen kan innebära för informanterna. Här 

beskrivs de i någon mån som personer som ”faller offer” för en svår situation, en situation där 

de kontinuerligt och oundvikligen formas av samhälle och sociala sammanhang. I det femte 

avsnittet beskrivs informanterna främst som tänkande och handlande individer. Här ligger 

fokus vid de strategier som används för att känna mening och självrespekt. I sjätte avsnittet 

presenteras fler strategier, som framförallt handlar om att tänka positivt. Slutligen beskrivs i 

det sista avsnittet hur identiteten, identifikationerna och världsbilden med tiden förändras 

samt vilken roll olika strategier spelar för identitetsprocesserna.  

 

ISTÄLLET FÖR ETT BLÖDANDE SÅR SÅ ÄR DET BARA ETT ÄRR  

 

Efter migrationen till Sverige har informanterna hittills inte fått möjligheten att arbeta inom 

den bransch de tidigare arbetat inom, eller använda sin akademiska utbildning som det var 

tänkt. De flesta har ansträngt sig mycket för att få arbeta med något som liknar det tidigare 

yrket, men det har inte varit lätt. Statuspassagen, förflyttningen från en yrkesposition till en 

annan, är en utdragen process som för med sig många tankar, känslor och konkreta 

förändringar i personernas liv. Med tiden påverkas deras identitet, värderingar och 

inställningar till olika saker.  

 

Ett par av informanterna har inte varit i Sverige tillräckligt länge för att på samma sätt som de 

andra kunna utvärdera sin situation och position här. De båda har mestadels studerat och haft 

kortare anställningar eller tillfälliga praktikplatser, och de söker aktivt efter arbete inom sin 
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ursprungliga bransch. De övriga informanterna har varit i liknande situationer tidigare. Hur 

går tankarna om arbete den första tiden i Sverige? 

 

Jag tror jag kan få jobb, jag hoppas jag ska få jobb, jag hoppas det. Kanske är det lite svårt, 

men jag tror att kanske behövs det bara lite tid, bara tid. Det som behövs, eller jag behöver 

känna någon, eller några, som jobbar på ett företag som tipsar om mig, eller att de kan 

rekommendera mig, det behöver jag.  

 

Med jobb menas i det här fallet ett jobb inom ”rätt” område, inte vilket jobb som helst. 

Mannen bakom citatet har valt att studera igen. Förutom SFI och några andra kurser inom 

vuxenutbildningen har han i Sverige läst en universitetsutbildning som liknar den han läste i 

Irak. Efter att han fick sin examen för ett år sen har han sökt många jobb utan någon 

framgång. Han funderar över varför han inte får jobb, är det på grund av språket, åldern eller 

det begränsade kontaktnätet? Han är under 50 år och förstår och gör sig förstådd på svenska. 

Han funderar också över vilka alternativ han har om han inte får ett arbete inom sin bransch, 

snart är det kanske dags att börja söka till t ex busschaufför? Men än så länge vill han inte ge 

upp hoppet om att få arbeta inom denna bransch som han har ett stort intresse för.  

 

En annan informant har tidigare ansträngt sig mycket i sitt arbetssökande, men just nu är hon 

inte lika aktiv. Hon är dock fortfarande mycket hoppfull om sin framtid på arbetsmarknaden. 

Att hon söker färre arbeten för tillfället beror till stor del på att hon har ett arbete som hon 

trivs bra med, även om det är något helt annat än det hon gjort tidigare. Men det beror också 

på familjesituationen.  

 

Mina anteckningar:  

Längtar efter [tidigare yrket]. Kollar hela tiden, men söker ej så mycket pga dotter. Väntar på 

henne, när universitet, sen lättare att flytta. 

 

Alla informanter har familj och barn, och det kan påverka möjligheterna i arbetslivet under 

perioder i livet. I vissa fall har det kanske varit avgörande för den fortsatta situationen på 

arbetsmarknaden, exempelvis en flytt inom Sverige i och med att partnern har fått ett arbete 

på annan ort eller svårigheter att hänga med i SFI-undervisningen på grund av den extra 

omsorgen barnen har behövt i vissa perioder.  
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En informant som har bott länge i Sverige fick inget utlåtande för att kunna tillgodogöra sig 

sin utbildning här. Han förklarar att det på den tiden inte gick att få ett utlåtande för vissa 

utbildningar från vissa länder. Trots detta var han till en början hoppfull då han pratade med 

olika kontakter, vilka han uppfattade i princip lovade att han skulle få olika arbeten. När det 

hade gått en tid och han hade fått några negativa besked och inte längre ville lägga mer tid på 

kurser som inte ledde vidare, så insåg han att det var dags att börja söka andra arbeten. Han 

fick nöja sig med det han kunde få. Han kom till en punkt i livet då han inte längre kunde 

fortsätta hoppas på ett arbete inom den tidigare branschen. Han är inte ensam om att komma 

till den punkten, men vägen dit ser olika ut. En annan informant som också har bott länge i 

Sverige ser tillbaka på hur hon tänkte under den första tiden här.  

 

Mina anteckningar:  

Gör sitt bästa. Tänker i början ”snart löser det sig” – hoppas. Prickar av sfi. Validera. 

Tänker ej tanken att det ej kommer funka. Men sen märker hur tiden försvinner. ”Hur länge 

ska jag vänta”. Gjorde allt möjligt för att komma in på arbetsmarknaden. (…) Efter ett tag: 

”Hur lång tid?” Tröttna. Men sen acceptera.  

 

Hon beskriver hur hon i början provade allt möjligt för att nå sitt mål. Hon fick ett utlåtande 

och lärde sig svenska. Hon studerade därefter olika kurser, och sökte olika slags arbeten som 

på något sätt var relaterade till utbildningen. När det hade gått en tid blev det för jobbigt att 

älta misslyckandena. Hon bestämde sig för att ändra inställning och vara mer öppen för andra 

vägar. Hon började doktorera och så småningom dök det upp nya möjligheter som hon tog 

tillvara på. Idag är hon nöjd med sina val och det hon gör, trots att det ligger långt ifrån 

hennes tidigare inriktning.  

 

Till viss del har acceptansen och tillfredsställelsen som vissa så småningom når handlat om att 

de har velat och kunnat ändra inställning och fokusera på det positiva i sin situation, 

åtminstone är det så många själva ser på det. Dock förändras situationen i Sverige också 

konkret efterhand, vilket kan få stor betydelse. Nya alternativ på arbetsmarknaden som dyker 

upp kan kännas bättre än de tidigare. Informanterna känner att de kan och vill bidra med sina 

kunskaper och erfarenheter i arbetslivet här i Sverige genom att få göra vad de är bäst på, och 

det är en viktig anledning till att många i första taget inte vill acceptera vilket arbete som 

helst. Med tiden kan många dock känna att de kan bidra med annat de har erfarenhet av och 

därför känner att de kan göra bra, exempelvis genom att arbeta inom integrationsområdet.  
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Mina anteckningar: 

Städade tre månader där. Orkade ej sen, långa dagar. Tackade nej. Kände också att jag kan 

mer än att städa. Jag kan ex [tidigare yrke]. Fel av arbetsförmedlingen.  

 

Till en början ansåg hon att det bästa alternativet för henne var att prova olika vägar in på 

arbetsmarknaden, men i längden ville hon arbeta med något där hon kunde bidra med mer. 

Dessutom fick hon pendla långt för att arbeta som städerska. Så småningom fick hon istället 

möjligheten att arbeta med integration, vilket hon idag trivs bra med.  

 

Informanterna påverkas på olika sätt och i varierande grad av sina förändrade positioner och 

nya roller. För vissa går det med tiden bra att känna sig tillfreds i en ny yrkesroll, men många 

känner fortfarande av förlusten av sitt tidigare yrke efter en lång tid i Sverige: 

 

Mina anteckningar:  

Ångrar inte en sekund, väldigt stolt över det jag gör. Istället för ett blödande sår så är det 

bara ett ärr. 

 

Det tog tid att acceptera förlusten av det tidigare yrket, och fortfarande kan hon känna ”såret”, 

men numera trivs hon samtidigt väldigt bra med sitt nya arbete och skulle inte vilja byta bort 

det. Hon menar att det för hennes del har handlat mycket om den egna inställningen, hon har 

bestämt sig för att hon inte vill älta och vara ledsen. Hon försöker fokusera på det som är 

positivt, och hon ser exempelvis att hon gör skillnad genom sitt nuvarande arbete. Det är 

samtidigt inte säkert att hon hade lyckats lika bra med den positiva inställningen om hon 

befann sig i en annan arbetssituation, att hon har nått den nuvarande positionen verkar också 

viktigt för hennes välmående. Hon menar att hon inte hade velat ta vilket arbete som helst, det 

är viktigt för henne att känna att hon kan bidra med något. En annan informant trivs också bra 

i sin nya yrkesroll: 

 

Mina anteckningar:  

Nej, saknar ej yrke så mycket. Jobbade 15 år, bra att vänja sig till olika yrken. Nöjd, ej 

ledsen. Nu kontor, bra chef, bra kollegor, jobbar med dator. Allt jag vill.   
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Hon beskriver hur hon kände sig ganska mätt på sitt yrke när hon kom till Sverige. Hon hade 

haft ”allt” i Irak, och kände inte att hon behövde få allt här. Det viktigaste för henne var att få 

kontakt med människor och ha tak över huvudet. Samtidigt skulle hon inte ha varit lika nöjd 

med vilket arbete som helst, som citatet avslöjar så är det ändå av betydelse att hon har ett 

kontor, får arbeta med dator osv. Till skillnad från flera av de andra informanterna så uppger 

hon att hennes förväntningar inte var så höga, så det blev så småningom bättre än hon hade 

trott. Kanske berodde de låga förväntningarna på att hennes man som lämnade Irak innan 

henne stötte på problem på arbetsmarknaden i Europa, och att hon fick höra om det.  

 

En kvinna som inte har bott i Sverige så länge känner sig relativt nöjd med det hon gör idag, 

när hon jämför sitt nuvarande arbete med tidigare praktikplatser.  

 

När jag var på praktiken var jag jättebesviken. Jag vaknade varje morgon och hade ont i hela 

kroppen. Jag ville inte vakna, jag ville inte gå, jag hade ont i benen och ont i huvudet. Jag 

kände mig dålig inombords. Eftersom inget är bra eller viktigt. Men efter att jag fick jobb 

kände jag mig, nej, jag är en ny person, jag vill gå till jobbet. 

 

Helst önskar hon få ett arbete inom sin tidigare bransch, men för stunden är hon ganska nöjd. 

Arbetet känns meningsfullt, till skillnad från praktiken. Men det är inte alla som är lika 

tillfreds med sitt arbete. Två personer är mindre nöjda med sina nuvarande positioner, men de 

uttrycker det på lite olika sätt.  

 

Ja… du vet man, i allmänhet, för mig är det bättre att arbeta med någonting än med 

ingenting, att man har jobb. Men naturligtvis för mig, jag saknar mitt yrke. 

 

Han säger vidare att han hellre vill prata om det som är positivt än det som är negativt. 

Överlag är han nöjd med sin livssituation, men hans position på arbetsmarknaden tillhör det 

han trivs mindre bra med. Han pratar gärna och mycket om sina frivilliga uppdrag, samtidigt 

som svaren gällande hans arbete är mer kortfattade. En annan informant har till synes 

motstridiga känslor. Samtidigt som hon trivs på sin arbetsplats, så är hon väldigt besviken på 

sin situation och ångrar olika livsval hon har gjort:   
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Jag säger till dig att jag brinner för mitt yrke, och jag jobbar jättehårt och ärligt, men 

fortfarande ångrar jag mig, till 100 %. Varför motsvarar jag inte min utbildning, då skulle 

jag vara mer social, och jag skulle vara mer lugn på jobbet.  

 

Hon trivs bra på sitt arbete, men hon har haft mycket svårt att acceptera sin position. Det är 

till stor del förlusten av den tidigare yrkesrollen och privilegierna den skulle innebära som 

hon sörjer. Dessutom skäms hon över sin situation inför vänner som vet vem hon ”var” innan. 

Hon tänker också att hennes liv kunde ha sett annorlunda ut om hon hade vågat satsa mer i 

början.  

 

De flesta informanterna beskriver en eller flera extra jobbiga perioder då de har känt sig 

nedslagna, bland annat av den tuffa arbetsmarknadssituationen. För vissa går det så 

småningom lättare att acceptera förändringarna och känna sig tillfreds med nya 

arbetsrelaterade roller, medan det fortsätter vara svårare för några. De flesta sörjer i någon 

utsträckning det tidigare yrket, och sorgen kan bland annat handla om att man tappat i status, 

att man förlorat vissa privilegier, att man inte får göra det man brinner för eller att man inte 

får bidra med det man är bäst på.  

 

Statuspassagerna är inte förbi i och med det första arbetet i Sverige. Hoppet om att en dag få 

arbeta inom den tidigare branschen kan finnas kvar länge, liksom möjligheten till det, och 

känslan av att inte vara hemma i sin nuvarande yrkesroll likaså. Alla informanter, utom 

möjligtvis en, hade från början höga förväntningar och hoppades ganska länge på att få ett 

arbete som motsvarade deras tidigare kvalifikationer (eller hoppas fortfarande). Deras 

statuspassager var inte önskvärda. De har heller inte varit lätta att kontrollera. Graden av 

identifikation med det tidigare yrket skiljer sig åt, och även betydelsen det tidigare yrket har 

haft i personens liv. Som vi såg i teorikapitlet så påpekar Glaser och Strauss att nämnda 

”egenskaper” hos statuspassagen avgör konsekvenserna av densamma. De påverkar 

personernas välmående, sociala liv och den grad av ansträngning och energi som krävs för att 

försöka ställa situationen till rätta.  

 

Två informanter arbetade inte enbart med vad de var utbildade till under yrkeslivet i Irak, 

detta på grund av hög konkurrens om arbetstillfällen respektive på grund av svårigheten att 

som mamma arbeta under en tid då det inte fanns tillgång till barnomsorg. Andra hade arbetat 

inom samma bransch hela sitt vuxna liv då de kom till Sverige. Många har varit uppskattade 
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yrkespersoner och haft prestigefyllda positioner i Irak och i vissa fall också andra länder. 

Personerna kom till Sverige med olika förväntningar och definierade behov som de behövde 

tillfredsställa för att må bra och behålla en positiv identitet, enligt Nordenmarks och Strandhs 

version av statuspassageperspektivet. Vissa hade förmodligen förväntningar och behov som 

var svårare att tillfredställda än andra. De definierade behoven påverkas bland annat av 

identifikationsgraden med det tidigare yrket samt betydelsen yrket har haft i personens liv. 

Skillnader mellan informanterna märks tydligt i intervjuerna. En kvinna tycker mycket om att 

prata om sin bakgrund och berättar om hur omtyckt hon var på olika arbetsplatser i Irak, och 

att hon verkligen arbetade hårt och gjorde ett bra jobb. En annan kvinna tycker inte det är så 

intressant att prata ingående om tiden i Irak. Hon hade redan då testat att arbeta med annat än 

det hon var utbildad till. Dessa kvinnor hade helt olika utgångspunkter när de kom till 

Sverige.   

 

I Grellas beskrivning av kvinnors nedåtgående klassresor kunde vi se hur bakgrunden 

utgjorde en slags mall att förhålla sig till. Utifrån den mallen kunde de bedöma sin situation. 

Kvinnorna som hade gjort nedåtgående klassresor i samband med skilsmässa jämförde sina 

aktuella situationer med tidigare situationer i livet, och även med föräldrarnas situationer 

under den egna uppväxten. Sådana jämförelser kommer vi att se exempel på också senare i 

den här analysen. Utifrån erfarenheterna kan en position och en situation betyda olika saker 

och vara relativt dålig eller bra, erfarenheterna påverkar bedömningen och inställningen till 

den aktuella situationen. Inte bara personernas bakgrund i Irak har betydelse för deras 

välmående och inställning till sin situation. Hela statuspassagens form spelar in; vilket det 

första arbetet i Sverige är, eventuella praktikplatser, kollegor de möter och kan identifiera sig 

mer eller mindre med, upplevda framsteg eller misstag, bemötande från andra osv. 

Exempelvis kunde vi i ett citat ovan se att det nuvarande arbetet jämfördes med den tidigare 

praktiken, och att den aktuella situationen därmed blev relativt uppskattad. Jämförelser kan 

även göras med personer i omgivningen. Vi återkommer till jämförelsernas betydelse i de 

senare avsnitten.  

 

Många informanter upplever flera andra stora förändringar eller statuspassager samtidigt med 

dekvalificeringen. Det kan handla om allt vad migrationen till Sverige för med sig så som att 

gamla vänner och kontakter förloras och nya tillkommer och att en ny status följer av att vara 

ny i ett land och till att börja med inte kunna språket och kanske se annorlunda ut och därmed 

bli invandraren. Det kan också handla om att familjebilden förändras i och med en skilsmässa 
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eller när barnen flyttar hemifrån. Yrkesrollen är inte den enda rollen som förändras. Som vi 

kunde läsa tidigare i uppsatsen så menar Glaser och Strauss att samtidiga statuspassager 

påverkar varandra, speciellt eftersom statuspassager tenderar att ta tid och energi då vi 

försöker rätta till dem. En informant hade under den första tiden i Sverige fullt upp med att ta 

hand om och passa upp på familjen, laga festmiddagar till släkt och vänner som kom på besök 

osv. Rollerna i familjen hade förändrats i och med flytten till Sverige. Till att börja med 

prioriterades hennes mans karriär. Hennes mod, förhoppningar och självförtroende sjönk med 

tiden, bland annat på grund av språksvårigheterna, och det gjorde att hon inte klarade att göra 

vissa bemödanden som eventuellt hade kunnat leda till ett arbete inom hennes område. Hur 

hennes liv hade sett ut om hon hade handlat annorlunda går inte att säga. Men det faktum att 

hon grämer sig för att hon ”kunde” ha gjort annorlunda och därmed kunde ha haft en annan 

arbetssituation påverkar henne fortfarande. I hennes ögon var statuspassagen i fråga inte 

oundviklig, och det är avgörande för hur hon ser på sin situation och sig själv. Enligt Sennett 

kan tolkningen av förloppet ändras efter hand, och i hans exempel nådde personerna till slut 

en punkt där de beskrev sin situation som en följd av det egna handlandet eller av 

underlåtenhet. Huruvida informanterna i den här studien går igenom liknande faser går inte att 

uttala sig om här, eftersom de bara har intervjuats vid ett (och två i ett fall) tillfälle. Flera ger 

dock exempel på hur inställningen i någon mån har förändrats över tid.  

 

I det inledande analysavsnittet har vi sett hur tankar om positionen på arbetsmarknaden kan se 

ut och förändras över tid, samt sett exempel på vilka faktorer som kan spela in på personernas 

välmående och inställning vid en dekvalificering. Statuspassagens olika egenskaper i det 

enskilda fallet påverkar upplevelsen av den. Är den exempelvis oundviklig, ofrivillig och 

icke-önskvärd, icke-reversibel, svår att kontrollera och av central betydelse? Då kan det 

innebära stora negativa konsekvenser för personen som upplever den. Om den inte är lika 

central i personens liv och det dessutom är lättare att kontrollera dess karaktär, ja då är 

passagen kanske inte så avgörande för personens välmående eller identitet.  

 

VARFÖR JOBBAR DU SÅDÄR? 

 

Det sociala sammanhanget är avgörande för informanternas upplevelser, inställningar, 

identifikationer, värderingar osv. Där formas synen på vad som är meningsfullt och viktigt, 

vad som är bra och mindre bra, och mycket annat. Här ser vi konkreta exempel på hur 



 
 

41

tankarna och välbefinnandet påverkas av andra människors attityder och bemötanden. Vi ser 

också hur jämförelser med andra skapar mening åt den egna situationen:    

 

Mina anteckningar: 

Familj, stolta att mamma jobbar. Glada, viktigt för barn att föräldrarna jobbar. ”Vi är stolta 

över att du jobbar”. De vi känner som kom samma tid som oss kan inte svenska, hittar inte 

jobb.  

 

Den här personen är nöjd med sin situation, och familjens inställning framstår som en viktig 

anledning till hennes positiva inställning. Hon känner sig nöjd också för att hon ger barnen 

bättre förutsättningar än vad hon hade gjort om hon inte hade haft ett arbete. Hon nämner 

inget om hur personer har ifrågasatt hennes aktuella position, utan bara att hon har fått 

uppskattning för att hon har kämpat på bra. Däremot nämner hon hur några personer vid 

tidigare tillfällen, då hon jobbade med städning, sa till henne att det var synd att hon gjorde 

det hon gjorde:  

 

Mina anteckningar:  

Folk säger ”synd att du åker till [annan stad] och städar”, det är fel. Men det är positivt att 

de uppskattar mig, vet att det är fel. Men finns inte jobb, ett steg leder till ett annat steg. 

Annars sitter och väntar.  

 

Hon ser det dock som något positivt, eftersom det innebär att de tror på hennes potential. Hon 

visste själv att hon skulle klara andra saker, men hon anser nu att hon gjorde det bästa av 

situtationen då hon var ny i Sverige. Det fanns inte gott om jobb, men genom tillfälliga jobb, 

kurser och praktikplatser i början blev hon bättre på svenska vilket förmodligen hjälpte henne 

att komma vidare.  

 

Som vi ser i citatet så är jämförelsen med andra central. I det här fallet verkar jämförelsen 

vara positiv för självförtroendet och skapandet av identiteten. I jämförelsen blir hon den som 

har lyckats skaffa sig ett arbete trots svåra omständigheter, eftersom hon jämför sig med 

personer som inte har fått jobb. Att kunna svenska och att ha ett arbete är inte en självklarhet i 

hennes värld, och hon har till och med ett arbete som hon trivs med. Det är något hon kan 

känna sig stolt över. Jämförelserna kan enligt bland annat Wills och Ashforth & Kreiner 

användas strategiskt. Genom selektiva jämförelser kan ett hotat självförtroende räddas. Vi kan 
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inte veta säkert huruvida jämförelserna i det här fallet används medvetet eller strategiskt, men 

vi kan åtminstone konstatera att de jämförelser som har gjorts har varit fördelaktiga. Hade hon 

fokuserat på vad andra personer med samma utbildning som hon själv generellt sett har för 

arbeten så hade det varit lättare att vara missnöjd. Vilka man har omkring sig och vilka man 

kommer att jämföra sig med blir viktigt.  

 

En annan person nämner också att hon fått kommentarer gällande sitt yrkesliv från andra. Hon 

tolkar dem visserligen inte positivt, men verkar inte heller ta åt sig av dem då hon inte håller 

med:  

 

Mina anteckningar: 

Jag personligen har inte tänkt på det, men vet att några sagt ”du kan inte göra det här, 

synd”. Men jag har tänkt vadå synd? Tänker helt annorlunda, tror inte på att sitta låst och 

inte tänka sig annat.  

 

Några av hennes vänner tycker det är synd att hon accepterar att arbeta med något annat än 

sitt första yrke. Själv är hon stolt över det hon har byggt upp och kämpat för, och över att hon 

har varit så öppen för olika vägar på arbetsmarknaden. Hon menar att utbildningen inte har 

varit förgäves – allt hon har gjort har på något sätt kommit till användning i hennes liv, och 

om hon inte hade haft någon utbildning över huvud taget så skulle hon inte ha varit där hon är 

idag. Hon menar att utbildningen är som ett pass, utan den skulle det ha varit mycket svårare i 

arbetslivet än det är för henne nu. I det här exemplet läggs alltså ingen större vikt vid vissa 

kommentarer från vänner och bekanta, förmodligen delvis eftersom hon har en annan 

omvärldsuppfattning än de och dessutom också har andra omkring sig som tänker mer som 

hon. Ashforth & Kreiner beskriver hur man kan välja att avfärda vissa personers åsikter 

genom att exempelvis klassa dem som okunniga eller liknande. I det här fallet verkar 

kommentarerna inte påverka hennes inställning och självrespekt lika mycket som det påverkar 

hennes identifikation med personerna som tänker annorlunda om hennes situation. Hon 

beskriver i intervjun hur hon upplever att gapet mellan henne och vissa vänner växer i och 

med att de har så olika syn på saker. För en annan informant har kommentarerna haft en större 

negativ inverkan:  

 

Varför jobbar du sådär? Varför jobbar du inte som lärare i din mors språk t ex. Hon tycker 

inte om hur jag jobbar. Hon är [högstatusyrke].  
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Hon känner sig ifrågasatt. Hon upplever att hennes sociala liv försämras i och med hennes 

position på arbetsmarknaden. Hon skäms över sin situation, trots att hon trivs med sina 

nuvarande arbetsuppgifter. Jämförelser görs med vänner och bekanta som är högutbildade och 

som har lyckats hitta jobb som matchar deras utbildningar. I och med jämförelsen, och till 

skillnad från de andra, blir hon ”den som inte arbetar med det hon skulle vilja”. Hennes 

arbetssituation blir ett misslyckande.   

 

Informanternas sociala sammanhang ser väldigt olika ut. Ett par personer som bor på mindre 

orter jämför sig med många som har haft det svårare än dem på arbetsmarknaden. I 

sammanhanget kan de känna sig nöjda. Kvinnan bakom det senast presenterade citatet känner 

högutbildade personer som är framgångsrika på arbetsmarknaden och som inte förstår varför 

hon gör det hon gör. I hennes sociala sammanhang är det anmärkningsvärt att hon inte arbetar 

med något mer ”respektabelt”. Hon verkar inte ha många som stöttar henne och uppskattar det 

hon gör, åtminstone inte utanför arbetsplatsen. Och personerna på arbetsplatsen är för olika 

henne för att hon ska kunna identifiera sig med dem, eventuellt så räknas inte deras åsikter 

lika mycket. Hon beskriver hur hon kan känna sig trött på kollegornas prat, de har inte mycket 

gemensamt. En annan person verkar däremot ha ett stort kontaktnät av människor i olika 

livssituationer. Hon är tillfreds med att arbeta med något hon upplever som meningsfullt. Hon 

tar ingen större notis om de som inte förstår sig på hennes ”yrkesval”, eftersom hon tycker att 

hon har gjort sitt bästa och är nöjd med det hon har åstadkommit. Hon får också mycket 

positiv respons för det hon gör.  

 

Jämförelserna skapar identiteter som ”den duktiga arbetstagaren som känner nästan alla på 

orten”, ”den öppensinnade personen som gör det hon vill, istället för att styras av prestige”, 

eller ”den som inte har lyckats ta kontroll över sin situation”. Den konkreta situationen, så 

som de faktiska arbetsuppgifterna, kollegorna och yrkestiteln, har stor betydelse för 

självförtroendet, identitetsskapandet och välbefinnandet. Men bemötanden och kommentarer 

från andra samt omgivande människors situationer som man jämför sig med är faktorer som 

kan ge två liknande arbetsmarknadssituationer väldigt olika mening. Med andra ord så 

påminner ibland de nominella identifikationerna hos informanterna om varandra, men 

kontexten de befinner sig i och tolkningen de gör av den bidrar till olika virtuella 

identifikationer.  
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De negativa attityderna som finns i samhället gentemot vissa yrkesgrupper och arbetslösa är 

en annan viktig faktor som kan påverka den egna inställningen. Några informanter har upplevt 

perioder av arbetslöshet. En arbetssökande informant som gör praktik för tillfället ger oss en 

förklaring till varför han tycker det är så viktigt att jobba:  

 

Jag hoppas det. Jag hoppas på att få jobba. Viktigt att jobba. Människor som jobbar här, 

känner att de är människor. Om du inte jobbar, är du inte människa, inte human.  

 

För vissa informanter kan positionen som de befinner sig i beskrivas närmast som 

stigmatiserad. Självrespekten, identiteten och beteendet kan påverkas genom internaliserade 

uppfattningar. Då man skäms över sin situation så kan detta hanteras på några olika sätt:  

 

Jag avbryter min, alla mina kompisar som undrar varför jag jobbar inom vården. De är 

apotekare, professorer, veterinärer, ekonomiutbildning, alla har pluggat på universitetet. När 

jag började jobba inom vården, på något sätt avbröt jag, jag ville inte ha kontakt, för jag 

skämdes, faktiskt. (…) Men jag avbröt, de ringde och ringde och ringde, men jag svarade inte 

och jag isolerade mig, isolerade mig, isolerade mig.  

 

Vännernas utbildning och yrken har betydelse. Deras framgång får hennes situation att 

framstå som otillräcklig. I deras närvaro är det svårt att känna sig nöjd och stolt, hennes 

vänner skulle inte förstå henne om hon försökte. Hon väljer att bryta kontakten med vännerna. 

En annan informant beskriver en liknande situation, som hon tidigare har upplevt: 

 

Som jag sa, när jag började jobba, innan jag började jobba var jag besviken, jag ville inte gå 

ut och prata. Jag kände, jag ville inte reflektera min besvikelse till andra. Man känner sig 

trött på något sätt som, vill inte vara ensam. Ja, jag ville inte göra någonting.  

 

Situationen på arbetsmarknaden gjorde henne nedstämd. Hon gjorde praktik och saknade att 

få en chans att bidra till samhället och göra något meningsfullt. Hon drog sig undan eftersom 

hon inte orkade med att kommunicera med andra när hon var i den sinnesstämningen.  

 

I det här avsnittet har vi sett vilken betydelse det sociala sammanhanget kan spela för en 

persons upplevelse och hantering av dekvalificeringen. Att dra sig undan och isolera sig från 

situationer som hotar identiteten eller presentationen av den har beskrivits som en av olika 
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möjliga strategier, bland annat av Goffman och inom identitetsprocessteorin. Fler strategier 

och förhållningssätt beskrivs i senare avsnitt, men först presenteras ett resonemang om 

betydelsen av kontroll och agens.  

 

INTE MITT LIV 

 

Känslan av bristande kontroll över sin situation har förmodligen de flesta som genomgår en 

mer eller mindre oönskad dekvalificering upplevt. Många informanter överraskas av den 

svåra arbetsmarknadssituationen som inte blir lättare av att de inte pratar flytande svenska, 

inte har de rätta kontakterna osv. Tidigare har de ofta upplevt sig ha mer kontroll över sin 

karriär, som kvinnan som berättar om hur hon inte tycker om att stanna för länge på en 

arbetsplats och att hon tidigare med jämna mellanrum bytte arbete för att lära sig något nytt 

och få omväxling. Hon hade inga stora problem med att få nya jobb i Irak. I Sverige befann 

hon sig i ett helt annat läge, här fick hon snart lov att ta ett jobb som i Irak hade varit 

oacceptabelt. Flera informanter beskriver situationer i Sverige då de inte hade mycket kontroll 

över sitt liv:  

 

Ja, jag hade dåförtiden kontakt med arbetsförmedlingen, som kastade mig till den andra, så 

jag fick, jag tänkte omskola mig och göra någonting annat t ex var det en kurs, ettårig, i IT 

och datakunskap och sånt, IT och datateknik, och de lovade att jag skulle få jobb efteråt, men 

jag fick inte det. 

 

Personen bakom citatet försökte sänka sina krav, vara anpassningsbar och öppen för andra 

vägar, men inte heller då gick det som planerat. Han upplevde att han kastades runt mellan 

olika instanser, utan att komma vidare. Hans ansträngningar räckte inte till, och till slut fick 

han acceptera ”vilket jobb som helst”. En annan informant var arbetssökande vid tiden för 

intervjun:  

 

Sen efter skolan sökte jag jobb, jag skickade mer än hundra ansökningar. Men fram tills nu 

har jag inte fått något. Men jag hoppas att jag ska få någonting. Jag vet inte varför jag inte 

får någonting, är problemet ålder? Eller språket? Jag vet inte. Jag har bara gjort en intervju 

en gång. De tyckte jag kändes jättebra men jag fick inte det jobbet.  
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Han vet inte varför han inte får napp, så det är svårt att veta vad han ska göra annat än att bara 

fortsätta söka fler jobb. Han funderar över olika sätt att förbättra sina chanser genom fler 

kontakter och specialinriktade kurser, men vet inte riktigt vad som skulle fungera.  

 

Mina anteckningar: 

Besviken. Praktik (…) Alla frågar: varför är du här? – ”Systemet”. Bra utbildning, varför 

inte accepterar? Besviken, ledsen, inte mitt liv. Vill inte stanna där. Kämpat, jobbat hela livet. 

Kämpa med språk, öppen för möjligheter, praktik osv. Öppen, men vill få jobb, inte bara 

praktik.  

 

Hon pratar i citatet om hur hennes situation såg ut för ett par år sen. Hon förstod inte varför 

ingen arbetsplats vill ta emot henne med den utbildningen och erfarenheten hon har. Hon 

säger att det inte var hennes liv, vilket tyder på att hon inte upplevde sig ha kontroll över sin 

situation. Hon tyckte att hon hade kämpat, men det räckte inte. I citatet kan vi också se en 

kritik mot det hon kallar systemet, som gör att hon fastnar i praktik istället för att få jobba. 

Andras frågor om varför hon är där spär förmodligen på hennes missnöje. Samma person 

säger också: 

 

 Jag har bra utbildning, jag har bra erfarenhet, och jag kan hitta bra jobb och leva på en bra 

nivå, men det hände inte och det gick inte bra. Och jag kände att jag var, jag vill inte säga att, 

ibland känner man på något sätt att några svenskar inte vill ha kontakt med flyktingar, eller 

de vill inte känna att den flyktingen är bättre eller kan bli bättre. 

 

Hon trodde att det skulle vara enkelt att få ett arbete, precis som det har varit för henne 

tidigare. Det visade sig dock att det inte var så lätt, inte heller när hon accepterar att ta mycket 

enklare arbeten fast inom samma område som tidigare. Arbetsförmedlarna nekade henne att 

gå en kurs på grund av hennes högre utbildning, trots att hon inte har fått de jobb hon har sökt 

inom sitt område. Här har hon alltså inte möjlighet att styra sin situation som hon skulle vilja, 

någon annan sätter käppar i hjulet när hon vill läsa en kurs som hon tror kan hjälpa henne 

vidare. Hon får så småningom ett jobb hon trivs okej med, men det är fortfarande inget som 

matchar hennes utbildning och erfarenhet. I citatet funderar hon också kring diskriminering, 

som hon ser som en del av förklaringen till att det är så svårt att få jobb.  
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Enligt identitetsprocessteorin är känslan av kontroll över den egna livssituationen en central 

strävan i identitetsarbetet. Om vi inte tillgodoser detta grundläggande ”behov” så uppfattar vi 

ofta vår identitet som hotad. Vilka är vi om vi inte kan styra våra egna liv? Det är framförallt 

när vi ofrivilligt befinner oss i socialt stigmatiserade positioner som det blir tydligt att vi inte 

har kontroll över en situation. Westin uttrycker det som att känslan av kontroll är 

grundläggande för att behålla självrespekten, och Vickers menar att det är när vi inte längre 

kan dölja vår oönskade situation och maktlöshet för andra som vi känner oss riktigt 

förödmjukade och förlorar vår värdighet. Glaser och Strauss menar att en position i grunden 

ofta är oönskad just för att den för med sig ett stigma.  

 

I slutet av förra avsnittet kunde vi i ett citat se hur en informant skämdes inför andra och 

därför isolerade sig. Skammen kom sig av en socialt nedvärderad position, men också av att 

hon inte hade kontroll över sin situation och inte kunde styra den eller andras intryck så som 

hon skulle önska. Vi försöker hantera dessa situationer med hjälp av olika strategier, där 

isoleringen är ett exempel. I de senare avsnitten ser vi en mängd olika exempel på strategier 

och sätt att förhålla sig till sin situation i och med en statuspassage.  

 

ATT BARA SITTA HEMMA GÅR INTE  

 

Vilket arbete som helst är för flera av informanterna bättre än inget arbete alls. Som ofrivilligt 

arbetslös befinner du dig i en allmänt stigmatiserad position, upplever sannolikt ingen stor 

kontroll över ditt liv och kan dessutom få svårt att känna att du gör något meningsfullt och 

nyttigt av ditt liv.  

 

Mina anteckningar: 

2013 - svåraste året. Klar med studier. (…) Sen Socialen, svårt, vill inte. Kunde inte hitta 

jobb.  

 

Att känna sig som en belastning för samhället och inte kunna försörja sig själva verkar vara 

bland det svåraste som några informanter har upplevt i Sverige. Med den situationen följer 

ofta skamkänslor. Ibland tvingas man snåla mycket för att få ekonomin att gå ihop utan eller 

med så lite bidrag som möjligt.  
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Jag ville inte ha bidrag, för tack vare Sverige kom jag hit, jag ville inte ha bidrag från dem, 

jag måste jobba, mina barn måste jobba, min man jobbade.   

 

Även om många önskar att de kunde vara mer kräsna med arbeten så kan de inte längre låta 

det styra när man måste få in pengar för att försörja sig själv. Ibland upplevs inte bara bristen 

på arbete som betungande, utan också sysslolösheten:  

 

Började tänka på någonting annat. Eftersom det inte går att bara leva på socialbidrag. (…) 

Ja, sen tänkte jag att man måste jobba, och jag sökte jobb överallt, vadsomhelst. Jag läste i 

tidningen, eller använde datorn på arbetsförmedlingen eller genom assistenter på 

arbetsförmedlingen, jag kunde inte få någonting. Sen var det en annons (…) jag tänkte att 

man gör vad som helst, att bara sitta hemma går inte, särskilt inte jag som hela tiden har 

jobbat och sen att bara sitta hemma, det går inte. Psykiskt var det jättetungt för mig. Så jag 

fick jobba med (…) Så det var ett tufft jobb faktiskt, tills jag blev sjuk och fick lämna det här 

jobbet.    

 

De flesta har efter kortare perioder av arbetslöshet börjat fundera ut och testa olika alternativa 

vägar:  

 

Det finns också möjlighet som lärare eller andra jobb, det spelar ingen roll man måste jobba, 

det går inte att fortsätta vara arbetslös. 

 

En informant menar till och med att han kan tänka sig att flytta utomlands för att få ett jobb: 

 

Och jag försöker söka jobb i mitt land, om jag får jobb så åker jag. Jag vill jobba, jag vill inte 

(). Jag vill jobba bara. Jobbar man glömmer man alla sjukdomar här, men om jag stannar 

hemma och tänker på min sjukdom, på hjärtat, det är inte bra.  

 

Han har familj i Sverige, men att ha ett jobb är så pass viktigt att han överväger att flytta från 

Sverige om han inte får jobb här. I ett tidigare avsnitt såg vi hur samma person sa att om man 

inte jobbar här så är man inte människa.  

 

Att vara arbetslös är inget värdigt alternativ. Breakwell menar att arbetslösheten ses som 

hotfull eftersom det finns så många negativa föreställningar om arbetslösa i samhället, och 
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särskilt i vissa sociala kontexter. Det är därmed svårt att bevara sin självrespekt som arbetslös. 

Det är också en tuff position då man blir en i mängden av anonyma arbetslösa och inte får 

chansen att utöva sin yrkesskicklighet som gör en unik, samt eftersom man inte längre är 

finansiellt oberoende.  

 

JAG DRÖMMER OM ATT GÖRA NYTTA FÖR ALLA SVENSKA ELEVER  

 

Informanterna har i och med dekvalificeringen brottats med maktlöshet och socialt 

nedvärderade positioner. Ibland har de upplevt att de inte har fått möjlighet att ägna sig åt 

meningsfullt arbete och göra nytta. De flesta har under någon period känt sig nedstämda av 

bland andra dessa anledningar. Informanterna har dock hanterat situationerna på olika sätt. De 

har olika möjligheter att stärka sitt självförtroende och sin identitet. Att få bidra med sina 

kunskaper, erfarenheter och förmågor och därmed göra någon nytta för samhället och andra 

människor är viktigt för informanterna och ett återkommande tema i intervjuerna. Oavsett hur 

de gör detta så bidrar det till att de får möjlighet att förmedla ett önskvärt intryck till andra 

och (åter)skapa sig en önskvärd identitet.  

 

Många känner att de kan bidra med något i sina nuvarande arbeten, även om flera kanske hade 

kunnat känna sig ännu mer ”nyttiga” om de hade fått arbeta inom det området där de har mer 

utbildning. En informant är väldigt nöjd med sitt arbete. Hon har inte utbildning inom 

branschen hon arbetar i, men däremot andra värdefulla erfarenheter och egenskaper som hon 

kan bidra med. En viktig anledning till att hon trivs är att hon känner att hon gör något 

meningsfullt, något som får positiv betydelse för andra människors liv:  

 

Mina anteckningar: 

Stort och fint, gör mig stolt. 

 

Hon menar att hon genom arbetet får möjligheten att göra skillnad och att det finns ett behov 

av projekt som hennes. Hon tycker också att hon får använda alla sina kunskaper på något 

sätt. En annan informant menar att hon kan göra ett bra jobb och bidra med något särskilt, 

delvis för att hon delar erfarenheter med de hon träffar och hjälper i jobbet: 

 

Mina anteckningar: 
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Har gjort sakerna själv, fick när jag kom hit personlig erfarenhet. 

 

De egna upplevelserna och erfarenheterna kommer till användning i informantens arbete, 

vilket känns meningsfullt. Samma informant menar också att hon även har nytta av sina 

förvärvade färdigheter från utbildning och tidigare yrke i sitt nuvarande arbete, tack vare 

dessa kan hon göra ett bättre jobb:  

 

Mina anteckningar:  

Jämför med mitt yrke: projekt, planering, kontroll. Påminner lite om. (…) Även om bra plan, 

så kan något hända. Lätt för att hitta snabb lösning. Använder därför erfarenhet. 

 

Denna expertis som hon besitter gör att hon på vissa sätt kan utföra arbetet bättre än vad hon 

hade kunnat utan den, och därför kan hon känna sig nöjd med sin arbetsinsats.  

  

Alla får inte möjligheten att bidra med sina kunskaper och förmågor i arbetslivet i samma 

utsträckning. Dessa personer kan ha annat som ger deras liv mening, och hitta andra sätt att 

göra nytta. De kan bidra med insatser inom föreningslivet eller genom ideellt arbete. Många 

engagerar sig för att andra människor ska få det bättre på olika sätt:  

 

Jag drömmer om att göra nytta för alla svenska elever här i Sverige, med min kunskap och 

erfarenhet. Ja. Vi har i tradition, i min tradition, att man måste lämna något efter sig när man 

dör.  

 

Informanten inspireras bland annat av sin religion.  Han vill vara en god person och strävar 

efter att följa tre av religionens viktiga principer. Princip 1 innebär att du delar med dig av din 

kunskap till andra. Princip 2 handlar om att den som har pengar ska skänka pengar till den 

som är fattigare. Enligt princip 3 ska du uppfostra dina barn på ett, enligt religionen, bra sätt. 

På sin fritid hjälper han ungdomar med skolarbete. Helst skulle han vilja bidra med sina 

kunskaper genom sitt lönearbete, men menar att hans utbildning och erfarenheter nu kommer 

till användning på andra sätt: 

 

Jag tror att jag har det. Jag hjälper många elever också som kommer till Sverige. Jag hjälper 

dem, också hemma, eller på café.   

 



 
 

51

En informant får möjlighet att bidra med särskilda kunskaper genom sitt styrelseuppdrag i en 

förening, där han gör nytta för medlemmarna:  

 

Sånt arbete är viktigt. För att vi ska vara tillsammans. Inte bara för oss utan för mina barn 

också, för att träffa andra, få mer sociala kontakter med andra. Det är det viktigaste med den 

här situationen. 

 

En annan informant har ägnat en stor del av sin fritid åt frivilliga uppdrag och ideellt arbete:  

 

Under den här tiden var jag faktiskt inte utan någonting att göra. Jag, vi bildade en förening. 

(…) Jag är antingen ordförande eller sitter i styrelsen eller är aktiv i vissa saker inom det 

här. Så under hela den här tiden var jag inte helt och hållet arbetslös. Jag jobbade, men jag 

jobbade gratis. 

 

Han är stolt över sitt ideella engagemang, och det märks inte minst genom att han gärna 

förklarar utförligt vad han gör när han ”jobbar gratis”. Det ideella arbetet är viktigt för honom, 

det han gör där är en central del av hans identitet.  

 

I intervjuerna finns flera exempel på olika sätt att göra nytta. En informant fick frågan om det 

var jobbigt att bli rådfrågad om saker han har kunskaper om i och med sin utbildning och sitt 

tidigare yrke:  

 

Nejnej, inte alls. Det är tvärtom, jag tycker om det. Men jag har inte så stor möjlighet att 

använda mina kunskaper.  

 

Det är inte så ofta han får chansen att bidra med alla sina kunskaper. Men han tycker om att 

hjälpa andra när han får möjligheten.  

 

Många informanter har varit arbetslösa eller gjort praktik under någon period. Dessa 

situationer har ofta upplevts som negativa, till viss del för att de då inte har känt att det de gör 

är meningsfullt och nyttigt och att de inte får möjlighet att använda sig av allt de kan:   

 

När jag var på praktiken var jag jättebesviken. Jag vaknade varje morgon och hade ont i hela 

kroppen. Jag ville inte vakna, jag ville inte gå, jag hade ont i benen och ont i huvudet. Jag 
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kände mig dålig inombords. Eftersom inget är bra eller viktigt. Men efter att jag fick jobb 

kände jag mig, nej, jag är en ny person, jag vill gå till jobbet. Jag saknade att jobba och jag 

vill göra någonting, och jag planerar och jag är aktiv hela tiden. 

 

Personen bakom citatet gör stor skillnad på arbete och praktik. I ditt arbete bidrar du med 

något och är en tillgång för samhället. Om man får en praktikplats som en 

arbetsmarknadsåtgärd så är man snarare en belastning för samhället, verkar informanten 

mena: 

 

Mina anteckningar:  

Skillnad innan praktik och med [arbete]. Ögon ler, sa någon. Egen försörjning. (…) Jobbar, 

gör något bra. Praktik inte ditt yrke, hjälp av staten, vill inte. Vill jobba, kämpa, tjäna pengar. 

Gillar inte att fuska. Vill göra något, bygga något.  

 

När du ”bygger” något kan du känna en glädje över din förmåga, och du får chans att visa 

andra vad du går för. Därmed vinner du både kontroll och erkännande. Utifrån detta kan du 

skapa dig en positiv identitet.  

 

Det är inte bara arbetslöshet och praktik som kan upplevas som ”onyttigt”. En informant som 

numera har arbetat länge, verkar inte känna att han har kunnat bidra med något speciellt i 

arbetslivet i Sverige. Han kan inte använda sina kunskaper från utbildningen, och han hade 

inte heller någon specifik erfarenhet innan han började som gjorde att han var extra passande 

för sitt arbete:   

 

Det är negativt, det har tagit bort allt som jag har från mitt liv som är nyttigt liv faktiskt, inte, 

slöseri eller, och den här tiden i Irak, den som kommer till universitetet är den som har bra 

betyg, och efter betyg så går man till det ämne man vill ha, och den som går till [räknar upp 

några yrken, däribland sitt tidigare yrke], det är de som har högsta betyg. 

 

Han har kämpat hårt med sin utbildning och för sina höga betyg, men här får han ingen 

användning för alla kunskaper. Hans ansträngningar och kunskaper räknas inte. Han 

förmedlar en önskan att känna sig nyttig. För att uppnå detta har han dock fått lov att hitta 

andra arenor än arbetet.  
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Informanterna vill ägna sig åt saker de är särskilt bra på och känna sig nyttiga. Enligt 

identitetsprocessteorin har vi hos oss en inneboende strävan efter att känna oss unika. När 

informanterna bidrar med sina expertkunskaper och förmågor så kan de skapa och 

upprätthålla en positiv identitet och en känsla av att vara unika. När man ”bygger något” i sitt 

arbete, som en informant uttrycker det, så bygger man också på sin identitet. Genom att utöva 

sina förmågor så har man dessutom en arena där man känner att man har kontroll. Denna 

kontroll är också den en grundläggande strävan enligt identitetsprocessteorin, om du inte 

känner att du har kontroll så upplevs identiteten som hotad. Även om du inte har kontroll över 

hela din livssituation så är det förmodligen bättre att ha kontroll i något sammanhang än inte 

alls. Känslan av mening och syfte är också en av de viktiga drivkrafterna som 

identitetsprocessteorin föreslår. En sysselsättning där du dels får chansen att känna dig unik 

och göra något meningsfullt och dels känner att du har kontroll har därmed bra förutsättningar 

för att bli en sysselsättning som du trivs med och gärna identifierar dig med samt vill ägna 

mer tid åt.  

 

När man ägnar sig åt något man är bra på så får man också en chans att visa andra vad man 

går för, det vill säga en chans att skapa ett positivt och socialt önskvärt intryck. Enligt 

Goffman är publikens erkännande nödvändigt för att skapa en önskvärd identitet. Det räcker 

inte med att sitta hemma i sin ensamhet och tänka att man är något, någon måste bekräfta 

detta för att det ska kunna fortsätta vara en del av din identitet. I den sociala interaktionen 

skapas identiteten, och där försöker man styra intryck så att man framstår som att man lever 

upp till rådande normer och ideal. I den tidigare forskningen kan vi dock se exempel på hur 

vissa personer som inte har möjlighet att utöva sina professioner har sammanhang där de ändå 

kan få bekräftelse på att de är den de vill vara, utan att behöva bevisa detta i praktiken. I dessa 

grupper ges respekt och erkännande främst utifrån en persons utbildning och tidigare 

erfarenheter och prestationer, eftersom det i gruppen finns många som har svårigheter i sin 

aktuella position. Detta är ett socialt stöd som skulle kunna sägas vara en gruppstrategi för att 

stärka gruppmedlemmarnas identitet och öka deras självförtroende.  

 

Informanterna kan använda sig av många olika strategier för att må bra och bibehålla en 

positiv identitet. Dels kan de söka upp och ägna tid åt aktiviteter där de erbjuds dessa 

möjligheter. Detta har informanterna gjort genom att arbeta ideellt eller för föreningar eller 

genom att söka sig till ett arbete de har möjlighet att få och där de kan få utlopp för 

åtminstone någon av sina förmågor och/eller kunskaper. Den andra strategin som 
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informanterna tycks använda sig av är mindre konkret och mer kognitiv. Den handlar om att 

uppmärksamma och framhäva det som faktiskt är meningsfullt och nyttigt, istället för att 

fokusera på det som kunde vara ännu mer meningsfullt. Enligt identitetsprocessteorin skulle 

denna strategi kunna kategoriseras som en intrapsykisk strategi som innebär att du omtolkar 

och omvärderar en situation och därmed uppnår en acceptans. Men det finns också sociala, 

eller interpersonella, aspekter av strategin som handlar om att försöka styra intryck och inför 

andra framhålla det positiva och önskvärda i sin situation. Enligt Goffman är 

intrycksstyrningen en del av vår vardag. Kockarna i Fines studie ägnade sig åt att genom 

retorik och positiva jämförelser framhäva sitt eget yrke, och Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 

beskriver en strategi som går ut på att få sig själv och andra att tänka att en viss position är en 

följd av ett aktivt och rationellt val. På det sättet förmedlar man att man har kontroll. De som 

ägnar mycket tid åt en hobby eller ett uppdrag och hittar sin mening och sin chans att göra 

nytta där kanske fokuserar på att bygga sin identitet genom detta, och några av dessa kanske 

till och med distanserar sig från sin position på arbetsmarknaden och ser till att den positionen 

inte påverkar din identitet i övrigt. Vi återkommer till strategier som har med identifikation 

och distansering att göra i sista avsnittet. Innan dess ska vi exemplifiera några andra strategier 

som informanterna använder sig av.  

 

DET FINNS NEGATIVA, DÅLIGA EXEMPEL, MEN JAG VILL INTE PRATA OM 
DEM  

 

Som vi kan se exempel på i uppsatsen så är flera informanter nöjda med sin nuvarande 

position, vilket de bland annat har lyckats med genom att de har omvärderat den. Många 

informanter verkar dessutom genom (om)tolkning av sina tidigare val och aktiviteter försöka 

uppnå en känsla av mening i livet. De verkar vilja känna och förmedla att de val och 

ansträngningar de har gjort var rätt, rationella och inte förgäves:  

 

Mina anteckningar: 

Alltid enklare om du har examen. Kan tänka metodiskt osv, lära nya saker. Kommer in i ny 

bransch – inte förgäves.  

 

Den här personen ångrar inte de val hon har gjort. Hon menar att allt hon har gjort har kommit 

till användning på ett eller annat sätt. Hon menar också att hon har stor användning för sina 

kunskaper från utbildningen i sitt nuvarande arbete. Informanten säger också att om du inte 
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har examen så blir du inte insläppt någonstans, om du är utrikesfödd vill säga. En examen 

leder inte alltid till ett arbete inom samma område, och utrikesfödda måste kämpa ännu 

hårdare menar hon. Men samtidigt har du ändå stor nytta av en examen. En annan informant 

är tydlig med vad han vill uppnå för känsla: 

 

Men jag vet inte om jag har gjort rätt eller fel, men jag, jag vill inte ångra mig, jag är bra, 

jag har gjort det.  

 

Han försöker få sig själv att vara nöjd med sitt beslut. Ytterligare en annan person vill se de 

positiva sidorna av sina tidigare erfarenheter:  

 

Mina anteckningar:  

Idag ej känner synd, lärt mig hur man städar osv, bra kunskaper.   

 

Det kan också kännas meningsfullt att få användning av sina studier från vuxenutbildningen 

på ett annat sätt än på det sätt som var det huvudsakliga syftet:  

 

Och det studerade jag för att lära mig språket, för att ha bra kunskap, för att hjälpa mig med 

språket och i livet. Jag kan också använda det här för att hjälpa mina barn, hjälpa mina barn 

med skolan, jag har barn 12-13 år på grundskolan, så hjälpa dem med fysik, kemi, förklara 

begrepp på svenska för dem, jag kan förstå det, det hjälpte mig jättemycket.  

 

Många informanter verkar också vilja fokusera på det positiva i sina liv, eller kanske snarare 

undvika de negativa tankarna:  

 

Det finns negativa, dåliga exempel, men jag vill inte prata om dem. Jag vill tänka på något 

som inte är dåligt. 

 

Personen menar att tiden i Sverige har fått honom att tänka annorlunda kring många saker, 

och det är både negativa och positiva tankeförändringar menar han. Antingen så menar han att 

han inte vill tänka på det negativa överhuvudtaget, eller så menar han att han inte vill 

förmedla de negativa tankarna till mig. Någon tycker negativa tankar är slöseri med tid: 

  

Mina anteckningar: 
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Orkar inte slösa tid på att tänka att jag vill jobba som [tidigare yrke], inte tid.   

 

En annan informant hoppar gärna över att prata om de negativa förändringarna i hans liv. 

Även här är det dock oklart om det beror på att han inte vill tänka på det eller om han inte vill 

förmedla det till någon annan.  

 

Ja, mycket för mig, mycket förändringar. Om man inte räknar det negativa, gällande det här 

med utbildningen och arbete och sånt, de positiva sidorna, det finns många saker som 

påverkar mig positivt faktiskt. Hur man lever i Sverige, hur man lever i demokrati, hur man 

tar kontakt med folket, hur, på vilket sätt som man gör vissa saker i Sverige som är nyttiga, så 

det är många saker som är positiva faktiskt, jag känner så, många bra förändringar.  

 

Tidigare har vi exemplifierat de interpersonella eller sociala strategierna i form av isolering. 

Isolering kan vara ett sätt att undvika en negativ identitet och skamkänslor då andra ser en 

som inkapabel eller misskrediterad. En annan strategi för att undkomma detta kan vara att 

undvika vissa samtalsämnen. En informant som inte är så vidare nöjd med sin arbetssituation 

tycker inte om att prata om arbetet utanför arbetsplatsen:  

 

Nej, vet du jag brukar inte prata om jobbet utanför, behövs inte. (…)Och det finns vissa saker 

som är förbjudna att prata om utanför jobbet. Men det här är en personlig sak, att jobba var 

man jobbar och hur man jobbar, för mig känns det som att det inte är någon annan som, det 

måste man inte prata om. Det är privatliv, för sig själv. Det delar man inte med någon annan.  

 

I det här fallet är hans ovilja att prata om arbetet inte nödvändigtvis en strategi för att undvika 

känslor av förödmjukelse, det framgår inte av intervjun. Däremot är det tydligt att han hellre 

pratar om sina frivilliga uppdrag och sitt ideella arbete än om lönearbetet, han är stolt över det 

han åstadkommer på fritiden medan arbetet mest verkar fylla funktionen av försörjning. 

Arbetsplatsen och fritiden verkar på sätt och vis utgöra två olika världar som inte blandas med 

varandra. Han pratar inte om arbetet utanför arbetsplatsen och han umgås inte heller med 

kollegorna utanför arbetet. På arbetsplatsen pratar han inte heller mycket om sitt liv utanför 

arbetet. Detta är en sorts distanstagande som kan användas för att undvika att förknippas och 

identifieras med arbetet. Detta tema ska vi diskutera vidare kring i nästa avsnitt.  
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Det sociala livet kan bli besvärligare i och med dekvalificeringen, men flera uttrycker att den 

sociala samvaron är bland det viktigaste i deras liv: 

 

Sånt arbete är viktigt. För att vi ska vara tillsammans. Inte bara för oss utan för mina barn 

också, för att träffa andra, få mer sociala kontakter med andra. Det är det viktigaste med den 

här situationen. (…) Jag tror det beror på person, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll 

om man har högre utbildning eller mindre utbildning. Ibland kan utbildning ändra 

människan. Men för vår grupp tror jag inte det. De är vanliga, de pratar som vanligt, det 

finns inte stor skillnad. Jag kan prata med den, den, den och den. I mitt hemland säger vi att 

om du har hög utbildning så har du hög näsa, jag vet inte om, vissa tittar på andra som lägre. 

(…) Men i vår grupp tror jag inte det finns stor skillnad om han har bra jobb eller mindre bra 

jobb, det finns ingen skillnad. Och om det finns en skillnad så blir det inte bekvämt att träffa 

dem, så då skulle vi undvika, de skulle vara separerade, vi skulle vara isär. Då skulle vi inte 

vara tillsammans, annars. Jag sa till dig att det viktigaste för den här gruppen är att vi träffar 

varandra många, inte bara för vuxna utan också för barnen. För att det är svårt.  

 

Behovet av att tillhöra ett socialt sammanhang är viktigt. I det här fallet gör det att människor 

med olika arbeten och utbildningsnivå ser till att inte lägga någon vikt vid dessa skillnader. 

Om man hade gjort skillnad på folk med olika bakgrund så hade det varit svårt att umgås 

menar informanten. Enligt identitetsprocessteorin är närheten och tillhörigheten till samt 

acceptansen från andra en av de mest grundläggande aspekterna för vår identitetsstruktur och 

vårt välmående. I och med dekvalificeringen kan det krävas större ansträngningar för att 

skapa och vårda goda relationer och styra intryck så att man når acceptans från andra. Olika 

strategier kan användas. I det senast presenterade citatet skulle man kunna se det som att 

gruppen har utvecklat en gruppstrategi som tillgodoser behovet av tillhörighet, i gruppen ser 

man till att inte göra skillnad på människor utifrån arbete och utbildning. En annan informant 

berättar att hon inte har råd att vara kräsen med vänner, då det har varit svårt att lära känna 

nya människor. Hon menar att det inte spelar någon stor roll hur de är som personer, hon 

accepterar dem om de accepterar henne. Denna inställning kan tolkas som en intrapsykisk 

strategi för att tillgodose behovet av tillhörighet och acceptans.  

 

JA, DET HAR LIKSOM ÄNDRATS HUR MAN TÄNKER  
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Intervjuerna skildrar stora förändringar i informanternas liv, dels konkreta förändringar 

gällande arbetsuppgifter, livsmiljö och levnadsstandard och dels förändringar i värderingar, 

världsbild och identitet. Förändringarna beror delvis på den nya positionen på 

arbetsmarknaden, men också på andra faktorer som är relaterade till migrationen till Sverige. 

Informanterna har i bagaget en förvärvad identitet och olika roller från tidigare sammanhang, 

men den identiteten kan lätt krocka med verkligheten i det nya landet. I det här avsnittet ser vi 

hur tidigare värderingar och uppfattningar kan omvärderas och hur nya identifikationer kan 

uppkomma eller motarbetas.  

 

Då för tiden, om min man sa att hans kollega, som var [yrke], att hans fru jobbar inom 

vården, då blev jag jättearg. Jag?! Jobba inom vården? Jag som [yrke], aldrig i livet, aldrig i 

livet.  

 

Motviljan hon kände inför att arbeta inom vården handlade inte bara om att hon hellre ville 

göra något som liknar det hon gjorde tidigare om dagarna, eller att hon tyckte att det verkade 

tråkigt att arbeta inom vården. Tanken på att hon skulle arbeta inom vården stämde inte 

överens med hennes identitet. I intervjun talar hon om hur hon är uppvuxen i en välbärgad 

familj med tjänstefolk, och föräldrar som blev uppassade och aldrig behövde sköta något 

hushållsarbete. Som liten uppfostrades hon till att inte umgås med vanligt folk, det var viktigt 

att behålla sin klass:  

 

När man kommer till Sverige lär man sig mycket, att man står på golvet, på marken, inte 

känner sig o, det är bara jag som finns. Jag vet inte, min mamma uppfostrade oss så, vi fick 

inte vara med folk, vi fick inte vara med vanligt folk, vi måste behålla vår klass och vår, så. 

Jag fick straff om jag pratade mycket med mina klasskamrater eller besökte dem hemma, nej. 

God, så mycket straff jag fick när jag var barn, bara för att jag gick hem till mina 

klasskamrater och vi studerade med dem, pluggade. Vem är det du går till? Varför går du till, 

din pappa är den här, och du går till? Nu skäms jag, jag skäms, här finns inte sånt.  

 

Nu arbetar hon inom vården och är den som passar upp på andra. Hon har inte samma status 

och privilegier som föräldrarna hade. Tidigare har hon arbetat som chef inom sin bransch, och 

har sannolikt upplevt att hon har fått mer respekt och uppskattning från kollegor och vänner 

under den tiden än vad hon får i och med sitt arbete inom vården. Hon beskriver i intervjun 

sin popularitet som yrkesperson i Irak. Även om hon numera trivs med själva 
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arbetsuppgifterna inom vården så upplever hon ofta att andra ifrågasätter hennes nuvarande 

yrkesroll och menar att hon kunde ha hittat något ”bättre” alternativ. Det verkar till stor del 

vara andras ifrågasättande som gör det svårt för henne att riktigt acceptera sin situation. 

Hennes inställning till vårdyrket är dock inte längre lika negativ som den var från början. 

Förhållningssättet till människor med annan bakgrund än hon själv har också förändrats, nu 

menar hon att hon skäms när hon tänker tillbaka på hur det var tidigare. Som vi kan se i citatet 

så tycker hon att hon har lärt sig mycket, hon upplever inte längre att hon är förmer än andra 

människor och detta ser hon som en positiv utveckling.  

 

Förändringen av inställningen, världsbilden, värderingarna och identifikationen går hand i 

hand. Hon tillhör inte längre de mest privilegierade i samhället, och detta har fått henne att 

omtolka och omvärdera inte bara sin position utan också andra saker i livet. En bibehållen 

världsbild hade varit svår att kombinera med den nya positionen. Jenkins beskriver hur 

identifikationerna och intressena hänger ihop. I det här fallet gör sig nya intressen gällande i 

och med den sociala positionen. Några identifikationer luckras delvis upp, och nya 

identifikationer verkar åtminstone ta en liten plats i den totala identiteten. Under 

statuspassagens förlopp har det dock varit viktigt för henne att fortsatt känna sig (ekonomiskt) 

självständig, att hon har kunnat försörja sig själv har hjälpt henne att bevara värdigheten i 

någon mån.  

 

Jag sa okej, bara, jag vill inte att min man försörjer mig, inte ett öre, aldrig. Dagen han 

började jobba, jobbade jag. (…) Och jag jobbade, och jobbade, jag ville jobba mer och mer 

och mer. Bara att, hur mycket delade han till huset, och du vet jag hatar att få bidrag från 

socialen. 

 

Hon har fått acceptera många förändringar, men oberoendet vill hon inte ge upp. Hon ser sig 

själv som självständig och vill inte förändra den bilden av sig själv. Återigen ser vi också hur 

stark oviljan mot att få bidrag är.  

 

Fler informanter beskriver hur deras syn på saker har förändrats: 

 

Ja, det har liksom ändrats hur man tänker, att man, hur man ser på saker, jag ser på saker på 

olika sätt, det är inte samma. (…)T ex i mitt hemland så tänker de på jobben som att de är på 

olika nivåer, de vill inte jobba var som helst. I mitt hemland är det svårt att jobba som, det 
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finns många jobb som t ex städare, det är jättesvårt att jobba som städare. Det är bara jobb, 

det är ingen skillnad. Men i mitt hemland tänker man att de som jobbar som städare, det är 

inte så mycket. Men här är det vanligt att jobba som städare, de är, läkare kan jobba som 

städare, eller en ingenjör kan jobba som städare. Det är jättevanligt. Det är bara jobb, det är 

bara jobb. Man ska försörja sig, och försörja sin familj.  

 

Han menar att status- och klasskillnaderna i Irak är större än de är i Sverige. Den bakgrunden 

är förstås något som kan påverka attityderna hos personerna därifrån, och som gör det extra 

svårt att godta vissa arbeten till en början. Hosseini-Kaladjahi beskriver exempelvis i sin 

forskning hur vissa arbeten i Iran för med sig ett större stigma än de gör i Sverige, och att 

detta stigma gör dessa arbeten otänkbara för iranier. Mannen bakom det här citatet säger inte 

uttryckligen att han själv har ändrat sin inställning till vissa arbeten, men det är ingen långsökt 

tolkning. Han säger att det är vanligt att jobba som städare här, men framförallt är det 

förmodligen vanligare bland de han själv känner (till) och identifierar sig med. Om man 

känner till många högutbildade som har ett specifikt lågstatusyrke så är det rimligt att anta att 

ens uppfattning av det yrket kan förändras. För egen del skulle han kunna tänka sig att arbeta 

som busschaufför som ett andrahandsalternativ, något som kanske inte skulle ha legat lika 

nära till hands att tänka sig i Irak? Ehn beskriver i sin forskning hur en man från Somalia 

berättade att han aldrig skulle arbeta med städning i Somalia, men i Sverige gör han det.  

 

Enligt Goffman kan olika publiker och idealnormer i specifika sammanhang påkalla olika 

sorters beteenden, idealiseringen innebär att vi försöker handla så som vi tror att andra 

förväntar sig att vi ska handla. En informant i den här studien beskriver hur hon upplever att 

den kulturella bakgrunden hindrar många irakier från att vara flexibla och släppa sin prestige. 

Hon menar också att det kan finnas en rädsla för att få en stämpel av landsmännen om man 

gör något annorlunda. Detta kan ses som ett exempel på hur specifika idealnormer definierar 

önskvärda och mindre önskvärda beteenden. Själv ser hon sig informanten som flexibel och 

prestigelös.  

 

Alla har förändrats på sitt sätt under tiden i Sverige, men identifikationerna med det tidigare 

yrket respektive det aktuella arbetet ser olika ut. Några känner fortfarande en stark 

identifikation med sitt tidigare yrke: 

 

Ja, jag är arkitekt. [Skratt] Ja, ja.  
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Hon säger att hon försöker hålla sig uppdaterad och hänga med i det nya som händer på 

området. Det har inte gått så många år sen hon arbetade som arkitekt senast, och hon har 

många års arbetslivserfarenhet från branschen. Även om hon trivs med sitt nuvarande arbete i 

en helt annan bransch så nämner hon upprepade gånger att det inte är hennes yrke. Än så 

länge är det inga problem att övertyga sig om att arbetssituationen är tillfällig, och 

förmodligen finns det chanser för henne att få arbeta som arkitekt så småningom. En annan 

informant blottlägger indirekt sin identifikation med sitt tidigare yrke, genom att uttrycka 

distans till det nya arbetet:   

  

Och jag jobbar kvällar och helger och röda dagar och allt. Och med det här jobbet som inte 

tillhör mig. Men ändå tycker jag om att hjälpa folk.  

 

Informanten har lång erfarenhet från sitt tidigare yrke, och det tidigare yrket verkar vara det 

hon identifierar sig mest med. Den tidigare identifikationen är också fördelaktig på flera sätt. 

Dels medför den en högre status. Dessutom besitter hon expertkunskaper på ett annat sätt 

inom det tidigare yrkesområdet, då de arbetsuppgifter hon har nu inte kräver samma typ av 

expertis. Det nya arbetet är därför svårare att bygga sin unika identitet utifrån. Dessutom har 

hon generellt svårt att identifiera sig med kollegorna, som hon tycker pratar om ointressanta 

saker. För en annan person är det fortfarande efter många år känsligt att inte längre vara det 

man var tidigare: 

 

Utanför jobbet, när jag träffar folk, de säger dr till mig, eftersom de känner mig som dr där. 

Och det är för mig faktiskt, jag känner att det är lite känsligt, att de säger dr och jag är 

någonting annat. 

 

I vardagen gör han nu något annat sedan länge, och han säger att han är något annat. Han vet 

att han aldrig kommer att vara dr igen. Han verkar dock inte ha accepterat sin nuvarande 

position helt och hållet, och därför är det känsligt när han blir påmind om den inaktuella titeln. 

Trots att han skriver att han är något annat så verkar inte det vara mer än ett konstaterande av 

den konkreta verkligheten. Han uttrycker i övrigt ingen stark identifikation med det aktuella 

arbetet och kollegorna på arbetsplatsen. Arbetet verkar framförallt ha funktionen av 

försörjning.  

 



 
 

62

En person som inte varit i Sverige lika länge tänker annorlunda kring titlar. Han gillar att 

andra hälsar på honom med en titel, det innebär att de visar respekt och bekräftar att han gör 

något bra med sitt liv. Eftersom han fortfarande tror och hoppas på ett arbete inom det tidigare 

yrket så blir hälsningen med titel ingen smärtsam påminnelse om en förlust eller ett 

misslyckande utan förmodligen mer en bekräftelse på hans betydelsefulla erfarenheter och 

potential.  

 

Det finns de som tycker om och verkar identifiera sig med vad de gör nu, åtminstone i någon 

grad. En viss identifikation med det ena yrket verkar inte nödvändigtvis utesluta identifikation 

med ett annat. Enligt Flisbäck kan man i ett lågstatusyrke anta olika förhållningssätt gentemot 

sitt arbete. Informanternas arbeten är inte enbart de klassiska lågstatusyrkena i samhället, men 

eftersom arbetet eller positionen i deras kretsar kan ifrågasättas och har lågt erkännande i 

jämförelse med det tidigare yrket så menar jag att Flisbäcks teori är intressant att applicera i 

det här fallet. Flisbäck menar att man kan identifiera sig eller särskilja sig från arbetet, eller så 

kan man hävda att man har en specifik position som skiljer sig från yrket i övrigt. Den som 

identifierar sig med yrket ser till att framhäva dess positiva aspekter, liknar det vid ett yrke 

med högre status eller framhåller dess nödvändighet i samhället. De som särskiljer sig från 

yrket kan medge att det är enkelt och kanske till och med meningslöst. Dessa menar dock att 

de inte ska definieras utifrån detta yrke, då det inte säger något om vilka de är som personer.  

 

Vi kan se exempel på olika förhållningssätt och strategier i intervjuerna för den här studien. 

Strategierna kan användas för att handskas med den nedvärderade positionen, för att få sig 

själv och andra att känna att man gör något meningsfullt. En person jämför exempelvis sitt 

nuvarande arbete med sitt tidigare arbete och menar att vissa förmågor och erfarenheter hon 

besitter är viktiga för att kunna göra ett bra jobb inom sitt aktuella arbete. Genom liknelsen 

och uppräknandet av kompetenser som är viktiga för det aktuella arbetet så kan hon höja 

anseendet på detta, precis som kockarna gjorde i Fines studie. En annan informant 

understryker istället den betydande roll som hennes arbete spelar i samhället och för andra 

människor. Genom retoriken lyckas hon i bästa fall intyga både sig själv och andra om 

arbetets meningsfullhet. Det är ingen av informanterna som i intervjun tydligt särskiljer sig 

eller ”klankar ner” på sitt aktuella arbete i intervjuerna. Däremot förekommer det att de 

särskiljer sig från tidigare arbete eller praktik i Sverige som de har varit missnöjda med. Ett 

par personer distanserar sig dessutom till viss del från de nuvarande kollegorna, som de menar 

pratar om ointressanta saker. De beskriver bland annat att kollegorna är svåra att umgås med 
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eftersom de inte har någon högre utbildning. Gottskalksdottir beskriver också detta 

distanstagande från kollegorna. Hon menar att distanstagandet kan vara en strategi för att 

lättare kunna vidmakthålla yrkesidentiteten från förra yrket, genom att undvika de personer 

som har ”fel” bild av en och som man inte vill förknippas med så slipper man konfronteras 

med oönskade stämplar. En informant verkar i hög utsträckning skilja arbete och fritid åt. Han 

pratar inte om arbetet på fritiden eller tvärtom. Detta kan vara ett sätt att se till att arbetet inte 

påverkar hans ”fritidsidentitet”, alltså den har är utanför arbetet, vilket påminner om strategin 

Sennett & Cobb beskrev. Arbetet är bara ett arbete och inget som definierar honom som 

person utanför arbetet i någon större utsträckning.  

 

I exempelvis Frykmans och McGregors artiklar så har beskrivningar gjorts av hur personerna 

efter dekvalificeringen behåller sitt habitus och sin bild av vilka ”de verkligen är”. Detta kan 

de bland annat göra då de har sociala sammanhang där deras utbildning och bakgrund erkänns 

och uppmärksammas. I likhet med deras studier så kan man i den här studien se att många 

upprätthåller vissa delar av identiteten. Utbildningen och/eller det tidigare yrket verkar för de 

flesta fortfarande vara en viktig del av identiteten. Samtidigt har också stora förändringar i 

informanternas sätt att se på världen och sig själva ägt rum. I den här studien ser vi också hur 

nya identifikationer och/eller uppfattningar har införlivats i identiteten, samtidigt som stora 

delar av identiteten har bevarats intakt.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION  
 

Syftet med uppsatsen har varit att öka förståelsen för dekvalificeringens betydelse för dem 

som upplever den. Fokus har legat vid de personliga upplevelserna, identitetsprocesserna, 

strategierna och det förändrade sättet att se på omvärlden i samband med dekvalificeringen. 

Sju teman presenteras i analysen, och dessa teman har sin utgångspunkt i olika aspekter av 

empirin såväl som i perspektiven och de olika teoretiska begreppen. De första avsnitten 

beskriver hur informanterna ”drabbas” av dekvalificeringen. Därefter fokuserar de senare 

avsnitten på hur de hanterar sin situation. I sista avsnittet ser vi hur förändrade 

omvärldsuppfattningar och identifikationer kan växa fram, men också hur identifikationerna 

kan vidmakthållas relativt oförändrade. En strävan att nå eller upprätthålla värdighet löper 

som en röd tråd genom temana. Värdigheten handlar här om att få socialt erkännande, om att 

känna kontroll över sin situation och om att få möjlighet att visa sitt värde genom en 

sysselsättning. I uppsatsen ser vi exempel på faktorer som underlättar eller försvårar vid 

informanternas arbete för värdighet. Relationer till vänner och familj kan både hjälpa och 

stjälpa, attityderna från omgivningen är avgörande för den egna inställningen. En 

sysselsättning där personliga kunskaper och förmågor kan användas och/eller där man kan 

göra nytta för samhället eller för andra människor är en viktig utgångspunkt för att känna 

stolthet och mening. Den meningsfulla och identitetsstärkande sysselsättningen behöver inte 

vara ett arbete, utan kan vara ett ideellt uppdrag eller en hobby. Ibland kan beslutsamheten att 

fokusera på det som är positivt vara av stor betydelse för välmåendet och självrespekten, men 

förutsättningarna för att kunna tänka positivt kan vara olika bra. Att dela upp analysen i teman 

har på många sätt varit svårt, eftersom de olika temana går in i varandra så mycket och 

eftersom ett citaten ofta innehåller flera olika aspekter. Någon sorts uppdelning har dock varit 

nödvändig för tydlighetens skull.   

 

Upplevelser och identitetsprocesser vid dekvalificering utgör ett relativt outforskat område, 

men vissa upplevelser och processer som förekommer vid dekvalificering kan delas med de 

som upplever andra typer av nedåtgående klassresor, de som har blivit arbetslösa eller de som 

arbetar i lågstatusyrken. Därför har den presenterade forskningen kring dekvalificering 

kompletterats med forskning från dessa närliggande områden. Vi kan se att resultatet i den här 

studien till stora delar utgörs av teman och iakttagelser som liknar dem från den tidigare 

forskningen inom de utvalda områdena. Den här studien har dock bidragit till forskningen 
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genom att presentera en mer övergripande bild av det studerade fenomenet, med upplevelser, 

identitetsprocesser och strategier i fokus. Tidigare studier har ofta presenterat ett bestämt 

perspektiv, någon studie påvisar hur identifikationerna kan förändras under särskilda 

omständigheter medan en annan studie betonar att identifikationerna ofta vidmakthålls. Den 

här studien visar på de stora variationerna i upplevelser, förhållningssätt och 

identitetsprocesser som kan förekomma. Vidare har ett par aspekter som inte framkommer 

lika tydligt i den valda forskningen presenteras i den här studien, så som vikten av att känna 

att man gör någon nytta för samhället eller andra människor samt försöken till positivt 

tänkande. Det finns i analysen inga tydliga slutsatser kring vad som avgör de olika 

upplevelserna och förhållningssätten i de enskilda fallen, fenomenet är alldeles för komplext 

för att vi ska kunna säga något om det. Syftet har dock aldrig varit att hitta förklaringar, utan 

att beskriva upplevelser.  

 

Utifrån intervjumaterialet hade det varit möjligt att göra olika analyser och ta hjälp av olika 

teoretiska begrepp. Givet syftet att fokusera på upplevelser och identitetsprocesser var 

teorivalet dock mer begränsat. Empirin fick till stor del styra valet av de teoretiska begreppen. 

Avsikten var att alla aspekter kring identitetsprocesser och strategier som framkom i 

intervjuerna skulle vara synliga i analysen. Därmed valdes en mängd begrepp med lite olika 

perspektiv ut för att täcka hela empirin. En alternativ analys hade kunnat utgå ifrån färre 

begrepp och innefattat ett mer enhetligt perspektiv, men därmed hade komplexiteten och 

variationerna i materialet kunnat gå förlorad.  

 

Synen på identiteten som process förenar perspektiven och de teoretiska begreppen. 

Kombinationen av begrepp har bidragit till en mer komplex förståelse för identitetsprocesser 

vid dekvalificering. Analysen har visat hur teoretiska begrepp från närliggande forskningsfält 

också kan vara tillämpbara inom detta område. Identitetsprocessteorin har erbjudit viktiga 

idéer kring strategier på olika ”plan”. Exempel på de så kallade intrapsykiska strategierna 

framkommer tydligt i empirin, och detta perspektiv har därmed varit viktigt för förståelsen av 

dessa eftersom de inte finns med på samma sätt i de andra perspektiven. 

Identitetsprocessteorin presenterar också exempel på interpersonella strategier, och sådana 

sociala strategier presenteras också i de andra perspektiven. Medan identitetsprocessteorin 

fokuserar på ”negativa” sådana, som isolering och undvikande av samtalsämnen, så har andra 

perspektiv bidragit med exempel på ”positiva” sociala strategier så som framhävande och 
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retoriska jämförelser. Detta är ett av flera exempel på hur olika begrepp har kompletterat 

varandra.    

 

Med utgångspunkt i syftet var många av metodvalen givna. Några val var dock mer 

oberoende av syftet, och dessa val var framförallt de som gällde urvalet. I metodkapitlet 

motiveras urvalet, men ett tillägg gällande urvalsförfarandet kan göras här. Med andra 

tekniker för att finna informanter hade jag kanske kunnat nå personer med andra erfarenheter. 

Förfrågningar till olika föreningar via mail är relativt opersonliga, och når kanske framförallt 

fram till de som är extra intresserade av ämnet eller de som inte finner ämnet särskilt känsligt. 

I analysen kan vi se hur de flesta, men kanske inte alla, ser ganska positivt på sin situation 

idag trots allt. En person jag hade kontakt med och som hade frågat runt bland potentiella 

informanter förklarade dock att många av dessa kände sig nedstämda och hade många 

negativa erfarenheter av det svenska samhället, och de inte kände sig sugna på att delta i den 

här studien som inte skulle hjälpa dem. Detta visar på att den här studien bara erbjuder en av 

flera möjliga bilder av fenomenet.  

 

En mer omfattande studie av samma typ som denna skulle förmodligen innebära intressanta 

resultat. Exempelvis skulle fler uppföljningsintervjuer kunna bidra till större tydlighet och 

bättre förståelse för personernas specifika situation. I det inledande kapitlet presenterades 

studier som visar på att fenomenet med dekvalificering också innefattar de med svensk 

examen. En studie med ett urval baserat på personer inom ett specifikt arbetsområde, så som 

hemtjänst eller lokalvård, istället för personer från ett specifikt land, skulle också kunna vara 

intressant. Med tanke på att fenomenet diskuteras i media så verkar det väcka intresse hos 

människor. Studier som synliggör personers upplevelser av fenomenet kan eventuellt bidra till 

att väcka debatt kring bland annat utformningen av utbildningssystem och arbetsmarknad.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

 

Inledande frågor 

 

Kan du berätta lite om din bakgrund? (Med fokus på arbete och utbildning)  

Vad har du för utbildning? Varifrån är den utbildningen?  

Vilka länder har du bott i?  

Hur länge har du bott i Sverige? 

Hade du något jobb innan du kom till Sverige? Vad/vilka?  

Vad har du haft för tidigare jobb i Sverige?  

Har du varit arbetslös någon period? Hur länge?  

 

Arbete  

 

Vad jobbar du med nu? Berätta om ditt jobb!  

Hur länge har du jobbat där?  

Kan du beskriva en arbetsdag, ex igår? Vad gjorde du då?  

 

Hur trivs du på jobbet?  

 

Vad tycker du om dina arbetskamrater?  

Vilka tycker du bäst om? Varför? 

Träffas ni utanför arbetet?  

 

Får du användning av din utbildning på ditt jobb? 

 

Pratar du om ditt jobb med någon?  

Vem/vilka?  

Vad säger ni då? 

  

Upplever du att andra har åsikter om vad du jobbar med?  

 

Skulle du vilja jobba med något annat?  
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Har du sökt andra jobb? Hur har det varit?  

 

Fritid, familj och vänner 

 

Har du familj?  

Vilka räknar du till din familj: barn, fru/man?  

Vad gör de andra i din familj?  

 

Vad gör du när du är ledig/inte jobbar?  

Är det något som är extra viktigt för dig att göra?  

 

Vilka människor träffar du mest när du inte är på jobbet? Utöver familjen?  

Finns det några du skulle vilja träffa oftare? 

Undviker du vissa situationer eller personer för att de får dig att må dåligt? 

 

Avslutande frågor  

 

Har du användning för din utbildning utanför jobbet?   

 

Saknar du ditt tidigare yrke?  

 

Känner du dig fortfarande som [yrke]?  

Har dina vänner liknande utbildningsnivå som dig?  

 

Har du förändrats sen du kom till Sverige?  

 

Kan du komma på något som du är extra stolt över i ditt liv?  

 

Har du några framtidsdrömmar?  

 

Kommer du på något mer du vill berätta?  

 

Har du frågor?  
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BILAGA 2: MAILFÖRFRÅGAN  
 

Hej, 

 

Mitt namn är Johanna Dahlgren. Jag studerar sociologi vid Uppsala universitet och skriver 

under våren 2015 min masteruppsats. Jag skriver till dig för att fråga om du har möjlighet att 

hjälpa mig med att komma i kontakt med personer som kan ställa upp på en intervju? 

Uppsatsen belyser situationen för personer med eftergymnasial utbildning från Irak som har 

svårt att få ett jobb i Sverige som matchar deras tidigare utbildning och erfarenhet. Jag är 

intresserad av vilken betydelse det får för personernas vardag och självbild, samt vilka 

strategier som används för att hantera situationen.  

 

Jag har hittills genomfört -- intervjuer. Intervjuerna hålls på svenska eller engelska och tar ca 

1 ½ timme. Jag ställer frågor om det nuvarande arbetet/sysselsättningen, om vänner och 

sociala situationer, om fritiden och om tidigare arbete och utbildning. Alla deltagare kommer 

självklart att vara anonyma i uppsatsen. Under intervjun kan man välja att inte svara på frågor 

som känns jobbiga eller svåra att svara på.  

 

Om du vet någon/några som kan tänkas vara intresserade av att ställa upp på en intervju så får 

du väldigt gärna förmedla den här informationen och kontaktuppgifterna och be dem höra av 

sig om de vill, alternativt be om deras kontaktuppgifter och förmedla dem till mig så att jag 

kan kontakta dem.  

 

Finns det frågor om studien och intervjuerna så är det bara att fråga. Tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar,  

Johanna Dahlgren 

 

Mail: -- 

Telefon: --  

 

 


