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Sammanfattning  
Invandrarkvinnor har haft störst svårigheter att integreras på den svenska arbetsmarknaden 

och är därför arbetslösa i större utsträckning än jämförbara grupper. Den här studien syftar till 

att undersöka hur invandrarkvinnor upplever sina möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden samt att undersöka vilka eventuella hinder och speciella förutsättningar i 

etableringsprocessen som dem upplever. Som en del av detta undersöker vi hur 

invandrarkvinnor upplever att myndigheterna hjälpt dem att integreras i arbetslivet. Studien 

baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer med invandrarkvinnor från mellanöstern. 

Studien utgår från ett intersektionalitetsperspektiv för att förklara kvinnornas situation samt 

för att få en förståelse för vilka aspekter som påverkar deras etableringsprocess in på 

arbetsmarknaden. Resultatet visar att invandrarkvinnor upplever att de befinner sig i en svår 

situation på grund av att de saknar utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och 

lämplig kulturell kompetens. En viktig bakomliggande faktor är att kvinnorna är uppfostrade i 

hemländer med starka patriarkala strukturer vilket medför att de är djupt präglade av en 

traditionell kvinnoroll. Resultaten visar vidare att kvinnorna upplever att de särbehandlas på 

grund av att de avviker från rådande normer i det svenska samhället vilket gör att de 

exkluderas och diskrimineras på arbetsmarknaden. Slutligen indikerar resultaten att 

Arbetsförmedlingen inte har tillräckliga resurser för att ge stöd till invandrarkvinnor i en 

effektiv etablering på arbetsmarknaden vilket bidrar till att de drabbas av segregation och 

exkludering. 
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1.1	Inledning	

Flyktingkrisen år 2015 har varit den mest kritiska fasen i Sveriges invandringshistoria och har 

fört med sig stora påfrestningar på den svenska arbetsmarknaden (Migrationsverket, 2017). Hur 

integrationen i Sverige fungerar är omdebatterat när det gäller arbetsmarknaden, då den 

beskrivs som nyckeln till integration. Arbete ger inkomst, kunskap om språk, kultur och nätverk 

som underlättar integrationsprocessen (Karlsson & Tibajev, 2014: 263-264; Lundborg, 2013). 

Enligt Wiesborck (2011) är Sveriges integrationsmodell mycket lyckad och ett gott exempel 

för andra europeiska länder. Samtidigt visar utredningar att myndighetsinstanserna för 

nyanlända kvinnor har tydliga brister och är ineffektiva vilket problematiserar 

etableringsprocessen (Riksrevisionen, 2006; Riksrevisionen, 2014; Statskontoret, 2017). 

 

Kvinnor i allmänhet diskrimineras inom arbetslivet då det finns stora löneskillnader mellan 

könen som inte är motiverade utifrån olika produktivitet. Kvinnor med invandrarbakgrund 

utsätts inte bara för diskriminering på grund av sitt kön utan även på grund av att de avviker 

från rådande normer i samhället. Detta får till följd att det konstrueras och upprätthålls negativa 

föreställningar och att invandrarkvinnan hamnar i underläge på grund av sin nationella 

tillhörighet. Vidare så leder detta till att invandrarkvinnor blir diskriminerade på 

arbetsmarknaden (De los Reyes, 2006; Berger & Luckmann, 1966). I Arbetsförmedlingens 

statistik framgår det att gapet mellan utrikesfödda kvinnor och män har ökat och i en rapport 

från OECD och Europeiska kommissionen (2005) framgår det att kvinnor med 

invandrarbakgrund har en lägre sysselsättningsgrad än infödda kvinnor. De invandrarkvinnor 

som har en anställning arbetar oftast inom lågbetalda arbeten och med yrken som inte kräver 

någon speciell utbildning. Detta gör att invandrarkvinnor inte kan utnyttja sin fulla 

arbetsmarknadspotential. Kvinnor som är utrikesfödda är sammanfattningsvis den grupp som 

har det allra tuffast på arbetsmarknaden (Lundstedt, 2015). 

 

Det finns omfattande forskning som visar att kvinnornas problem med att integreras 

samvarierar med en rad faktorer såsom utbildningsnivå och språkkunskaper. Merparten av 

studierna är dock kvantitativa baserade på registerdata. Betydligt färre studier har utgått från 

kvinnornas egna upplevelser. Att göra det kan bidra med en ökad förståelse för kvinnorna i 

denna situation. Det kan även hjälpa för att försöka motverka segregation på arbetsmarknaden 

och myndigheters utveckling av insatser som kan få till följd att öka sysselsättningsgraden bland 

invandrarkvinnor. 
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1.2	Syfte	&	frågeställningar	

Uppsatsen syftar till att undersöka hur invandrarkvinnor upplever den svenska arbetsmarknaden 

samt vilka hinder och möjligheter som finns för dessa kvinnor. Uppsatsen syftar även till att 

undersöka om och i så fall hur myndigheter varit till hjälp i etableringsprocessen. Följande 

frågeställningar har formulerats: 

  

-    Hur upplever invandrarkvinnor sina möjligheter till deltagande på den svenska 

arbetsmarknaden? 

-    Hur ser invandrarkvinnor på sina förutsättningar och på vilka hinder som finns för att 

de skall kunna bli etablerade på den svenska arbetsmarknaden? 

-    Hur upplever invandrarkvinnor Arbetsförmedlingens hjälp och stöd i deras strävanden 

att komma in på den svenska arbetsmarknaden? 

 

1.3	Avgränsningar	

I denna studie har fokus varit på kvinnor som befunnit sig i Sverige i max fem år. Denna 

avgränsning är satt då målet med studien är att undersöka invandrarkvinnors upplevelser och 

tankar om sina möjligheter till ett deltagande på arbetsmarknaden. Studien fokuserar på så nära 

nutid som möjligt vilket medför att vi intresserat oss för kvinnor som nyligen kommit ut på 

eller söker arbete den svenska arbetsmarknaden. Vidare kommer inte invandrarkvinnor att 

jämföras med svenska kvinnor och invandrarmän kommer att uteslutas från studien.  

 

1.4	Disposition	

I det följande kommer vi att redogöra tidigare forskning och den teori som valts samt betydelsen 

av detta för studien. Därefter redogör vi för metod och hur studien genomförts. Vidare följer 

resultatdelen, där den insamlade empirin presenteras och analyseras. Därefter i 

slutdiskussionsdelen diskuteras och analyseras resultatet av empirin med den tidigare 

forskningen samt teori i relation till studiens frågeställningar och syfte. Slutligen så presenteras 

studiens slutsatser med förslag till fortsatt utveckling samt vidare forskning. 
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2.	Tidigare	forskning	

Tidigare så var forskningen som gjorts inom området mer kopplat till invandrare överlag vilket 

gjorde att forskningen om invandrarkvinnors situation inte var lika tydlig. På senare år har 

forskningen utvecklats och invandrarkvinnors situation har uppmärksammats mer. Nedan 

presenteras den tidigare forskning som är av relevans för ämnet indelat i olika teman: bilden av 

invandrarkvinnan, invandrarkvinnor och arbete, betydelsen av landspecifikt humankapital, 

diskriminering av invandrare och betydelsen av myndighetsinstanser. I de olika temana så 

redogör den tidigare forskningen en nyanserad bild om föreställningen av invandrarkvinnor 

genom de orsaksfaktorer som finns. Att titta på detta genom en kvalitativ undersökning hjälper 

till att förtydliga stereotypen av invandrarkvinnan samt diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden. Den här studien kommer därför att försöka fylla en kunskapslucka och 

därmed vidare bidra till forskningen om invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden. 

 

2.1	Bilden	av	invandrarkvinnan	

Studier visar hur invandrarkvinnor kategoriseras som passiva och som efterföljare till sina män 

och hur de blir ett offer i migrationsprocesssen. Olika studier har också visat hur 

invandrarkvinnan kategoriseras som avvikande från invandrarmannen (Lutz, 2010). Lutz 

(2010) menar vidare att detta är på grund av att kvinnorna inte har uppmärksammats och därför 

utelämnats på grund av den traditionella kvinnorollen som invandrarkvinnor förknippas med. 

Bilden av invandrarkvinnan har varit negativ då den domineras av nödlidande och utsatthet på 

grund av deras traditioner, kultur, män och stora familjer. Invandrarkvinnan ses också som 

underordnad (Åhlund, 1988). Samhället betraktar och kategoriserar invandrarkvinnor som offer 

på grund av förtrycket från deras män och släktingar (De los Reyes, 2006). Invandrarkvinnor 

skildras också utifrån en frigörelseprocess från en traditionell kvinnoroll. Senare har ett 

intersektionellt perspektiv nyanserat denna bild genom att ta med andra aspekter som är av vikt 

att ta i beaktning när bilden av invandrarkvinnan kommer på tal (Lutz, 2010). 

 

Resultaten visar att det inte bara är normer från kvinnornas ursprungsland som påverkar deras 

etablering på arbetsmarknaden utan även normerna i mottagarlandet. Västvärlden har oftast 

förutfattande meningar om traditioner och kulturer i ursprungslandet. Detta har medfört att 

kvinnornas låga deltagande på arbetsmarknaden till dels beror på att arbetsgivarna utgår ifrån 
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att de präglats av en förtryckande kultur och därför exkluderar dem genom att hänvisa till deras 

ursprung (Darvishpour, 2002; Statskontoret, 2017). 

 

2.2	Invandrarkvinnor	och	arbete	

Enligt statens offentliga utredning (SOU 2012:9) ägnar kvinnor med utländsk bakgrund ofta en 

stor del av sin tid åt att ta ansvar för hem, barn och familj. Generellt sätt så utför kvinnor i 

allmänhet mer hushållsarbete samt vårdar barn mer än män men skillnaden mellan män och 

kvinnor är ännu större i familjer utomlands. Detta i sin tur medför att invandrarkvinnor arbetar 

i mindre utsträckning utanför hemmet än invandrarmän och har en svagare anknytning till 

arbetsmarknaden. Invandrarkvinnor väljer även att arbeta inom vård och omsorg eller 

handelsyrken där de har möjlighet att jobba deltid på grund av det stora ansvaret de har för 

barnen och hushållet. Invandrarkvinnor med barn mellan noll och sex år väntar en längre tid än 

övriga invandrarkvinnor på att skriva in sig på arbetsförmedlingen vilket gör att 

integrationsprocessen tar längre tid (SOU 2012:9). En annan internationell studie har visat att 

de flesta av invandrarkvinnorna som har en sysselsättning oftast arbetar inom de branscher som 

inte kräver en speciell utbildning (Rubin et al., 2008).  

 

Deltagandet på arbetsmarknaden speglar delvis en kulturell variation. Kultur är alltså en 

bidragande faktor till om kvinnor arbetar eller inte på grund av traditionella könsroller. Starka 

familjevärderingar som tilldelar kvinnan en roll som omhändertagande inom familjen tenderar 

att bidra till att kvinnor deltar mindre på arbetsmarknaden. Arbetslivserfarenhet är också en 

viktig faktor till deltagandet på arbetsmarknaden. Vidare så har det i andra studier visats att 

moderskap används som en strategi för arbetslöshet då uttaget av föräldrapenning ses som en 

inkomstkälla (Statskontoret, 2017). 

 

2.3	Betydelsen	av	landspecifikt	humankapital	

Humankapital är en central del i integrationen på arbetsmarknaden. Humankapitalet består av 

språk, nätverk eller andra kontakter, utbildning och andra aspekter som är relevanta att investera 

i för individens kapital. Detta är starkt sammankopplat med det land som man bor i eftersom 

att alla länder har sitt eget språk och utbildningsmöjligheter. Beroende på hur länge man har 

befunnit sig i landet så bygger man upp sina relationer och skapar ett större kontaktnät. Vidare 

så skiljer sig de sociala reglerna från land till land och det gör även kultur och traditioner. Detta 
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gör att om en person flyttar till ett annat land så bär den med sig sitt landspecifika humankapital 

dit. Detta landspecifika humankapital skiljer sig från det nya landet och därav kan individen få 

svårigheter att integreras i det nya samhället (Karlsson & Tibajev, 2014: 265-267). 

 

I detta fall handlar det om svenskt humankapital, som svenska språket, svensk utbildning eller 

annan utbildning som är validerad av Sverige, kontakter, nätverk, svensk kultur och sociala 

regler (ibid). Även landspecifikt humankapital från hemlandet är av stor vikt då exempelvis 

språkkunskaper och akademisk utbildning kan göra det blir lättare att integreras i arbetslivet. 

Tidigare forskning pekar på att kommunikation är en viktig del för att integreras på 

arbetsmarknaden, att kunna kommunicera i tal och skrift är därför viktigt för att lyckas 

(Bevelander, 2005). De som investerar i en svensk utbildning har större möjligheter på 

arbetsmarknaden då den svenska utbildningen är lättare för arbetsgivare att värdera (Duvander, 

2001). 

 

Utlandsfödda har generellt en lägre utbildningsnivå än de infödda, speciellt kvinnor från Afrika 

och Mellanöstern då de har en svagare anknytning till arbetsmarknaden än kvinnor från andra 

regioner. Yrken som endast kräver en låg utbildning minskar i omfattning, vilket leder till att 

det blir det svårare för utlandsfödda att få ett arbete (Karlsson & Tibajev, 2014: 265-267). Det 

finns en stor osäkerhet kring värdet av utländska utbildningar som i sin tur försvårar för 

invandrare att komma in på arbetsmarknaden då utbildningen från hemlandet inte är användbar 

(Andersson & Hammarstedt, 2008). Vidare så förklaras utomeuropeiskt födda kvinnors 

utbildningsnivå genom rådande utbildningsstruktur i hemlandet och traditioner som finns för 

kvinnors rätt till utbildning (Statskontoret, 2017). 

 

Kontakt med inrikes födda har visats ha en positiv effekt på integrationen och detta gäller 

särskilt för lågutbildade utrikes födda kvinnor. Kontakt med den egna etniska gruppen har i 

stället visats motverka integration genom att de social isoleras från andra än just den egna 

etniska gruppen. Kontakten med inrikes födda leder oftast till att språkfärdigheten förbättras 

vilket är positivt. Vidare förefaller kvinnliga kontakter främst leda till yrken med låg status 

vilket får till följd att även stora kontaktnät inom den egna etniska gruppen oftast inte leder till 

ett arbete med en högre status (Statskontoret, 2017). 
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Utrikes födda människor kan ha mindre kunskap om utbildningssystemet i det nya landet samt 

även om vilka arbeten som är välbetalda. Därav kan det vara svårt att veta vilka utbildningar 

som har störst potential till framgång (Brandén, Hällsten & Szulkin 2016, 4-5). 

 

2.4	Diskriminering	av	invandrare	

Invandrare från länder utanför Europa har svårare att få ett arbete än de som kommer från ett 

europeiskt land. De som kommer från ett europeiskt land är mer lika svenskar till utseendet och 

deras värderingar och normer liknar mer de svenska än de normer som kommer från länder 

utanför Europa. De invandrare som kommer från länder utanför Europa diskrimineras då på 

grund av föreställningar om att deras värderingar och normer skiljer sig från de svenska på ett 

ur arbetsgivarnas synpunkt ogynnsamt sätt (Duvander, 2001). 

 

Preferensbaserad diskriminering förekommer då en individ negativt särbehandlas på grund av 

kulturella eller sociala skäl som inte är kopplade till produktivitet. Arbetsgivaren väljer bort 

vissa kategorier av arbetssökande på grund av fördomar och beroende på vem de vill ha på sin 

arbetsplats (Bursell, 2015). Bursell (2007) har genomfört en fältstudie där hon skickat ut 

jobbansökningar från påhittade personer med samma kvalifikationer som svenska sökande, det 

enda som skiljer dem åt var att ena personen hade ett svenskt namn och den andra personen ett 

afrikanskt eller arabiskt namn. Fler liknande fältstudier har gjorts i Sverige och i många andra 

länder. Personer med ett svenskt namn blir kontaktade i större utsträckning än än de med ett 

utländskt namn. Det visar sig också att kvinnor med utländska namn i större mån blir kontaktade 

än män med utländska namn (Bursell, 2007). Flyktingar från muslimska länder utsätts för 

diskriminering på arbetsmarknaden på grund av deras arabiska namn (Carlsson & Rooth, 2007). 

 

2.5	Betydelsen	av	myndighetsinstanser	

Anja Wiesbrock (2011) argumenterar för att den svenska integrationsmodellen är mycket 

lyckad och ett gott exempel för övriga EU-länder. I upp till två år efter invandringen befinner 

sig invandrare i den så kallade introduktionsfasen där de får anpassat stöd för att komma in i 

samhället. Statistik visar att en invandrare fullbordar en svensk språkkurs inom tolv månader 

med ett godkänt resultat vilket är positivt då svenska för invandrare (SFI) är frivilligt att delta 

i. Invandrare får också samhällsorientering där de får lära sig hur det svenska samhället 

fungerar. Arbetsförmedlingen kan dock kräva att invandrare genomgår språkkurser och deltar 
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i andra stöd för att få tillgång till ekonomiska resurser. Kompletterande utbildningar ska ges till 

de som har högre utbildningar för att de ska kunna arbeta med det som de är utbildade till 

(Wiesbrock, 2011). 

 

Forskningen om betydelsen av myndighetsstöd och hur väl det fungerar i Sverige ger en 

splittrad bild. Wiesbrock (2011) argumenterar för att det fungerar bra medan svensk forskning 

visar att det brister på ett flertal punkter. Hjerm (2004) menar att Sverige inte är mer 

framgångsrikt när det gäller att integrera invandrare än något annat land och att invandrare är 

långt ifrån att uppnå de levnadsförhållanden som infödda svenskar har. Invandrare har inte 

heller samma tillgång till arbetsmarknaden (Hjerm, 2004). Invandrarkvinnor är 

underrepresenterade i Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd. Tydliga skillnader 

finns mellan nyanlända kvinnor och män där män är de som i högre utsträckning går 

arbetsmarknadsutbildningar medan kvinnorna i högre utsträckning deltar i praktik men totalt så 

är nyanlända kvinnor underrepresenterade i Arbetsförmedlingens program för integration på 

arbetsmarknaden (SOU 2012:69). 

 

Det finns tydliga brister i samverkan mellan regeringens styrning av myndigheter och hur 

integrationen av nyanlända flyktingar och andra invandrare konkret genomförs. Kommunerna 

har till uppgift att ta emot de nyanlända och samordna introduktionsprogram medan staten 

finansierar och följer upp kommunens arbete. Varje myndighet skall också inom ramen av 

givna förutsättningar anpassa insatserna till de nyanländas behov. Riksrevisionen menar på att 

hur samhället tillmötesgår nyanlända invandrares behov är av stor betydelse för deras 

integration i samhället. Vidare så har regeringen enligt riksrevisionen varit otydlig när det gäller 

hur myndigheterna skall samverka med varandra och hur ansvarsfördelningen skall vara 

fördelad. Detta försvårar arbetet för att skapa ett effektivt introduktionsprogram 

(Riksrevisionen, 2006). 

 

Migrationsverket brister i introduktionsförberedande insatser och en av tre flyktingmottagande 

kommuner bedömer att samarbetet med migrationsverket inte fungerar tillräckligt bra. Vidare 

så har inte Arbetsmarknadsstyrelsen prioriterat särskilda insatser för nyanlända flyktingar och 

andra invandrare och inte heller ingripit i arbetsförmedlingens arbete med denna grupp 

(Riksrevisionen, 2006). 
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Arbetsförmedlingen har inte använt sina resurser till fullo, 853 miljoner kronor som var avsedda 

för nyanlända invandrare användes inte år 2013 på grund av det stora inflödet av nyanlända och 

bristen på arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget vilket lett till att arbetsförmedlarna har 

haft problem med att ta fram individuella etableringsplaner för de nyanlända (Riksrevisionen, 

2014). Vidare så är inte arbetsförmedlingens handlingsplan anpassad för invandrarkvinnor då 

den främst består av modeller som är anpassade efter mansdominerande yrken. 

Arbetsförmedlingens anställda har könsstereotypa föreställningar vilket är negativt för 

kvinnorna. De normer som de anställda har angående familj och föräldraskap påverkar 

kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens insatser är mer 

framgångsrika för män än för kvinnor. Slutligen så är fyra av tio kommuner missnöjda med 

arbetsförmedlingens kontakter och med att de villkor som gäller i samverkan mellan 

arbetsförmedlingen och kommunerna är otydliga vilket leder till att nyanlända diskrimineras 

när de söker ett arbete (Statskontoret, 2017). 

 

3.	Teori	

Studiens teoretiska ram har valts för att ge en ökad förståelse för de upplevelser som 

invandrarkvinnorna har om sitt deltagande på den svenska arbetsmarknaden samt för att finna 

samband mellan de här erhållna resultaten och tidigare forskning. 

 

3.1	Intersektionalitet	

Då invandrarkvinnors identitet samspelar med flera olika kategorier så är intersektionalitet 

den teoretiska utgångspunkten. Intersektionalitet innebär att olika identiteter samverkar 

samtidigt i människors liv. Dessa olika identiteter spelar in på hur omgivningen ser på 

personen och hur personen identifierar sig själv (Wikström, 2012). Detta går att undersöka på 

både individnivå och på en strukturell nivå. På den individuella nivån ger olika kategorier 

uttryck för identiteter samt bidrar till dem. På en strukturell nivå kan perspektivet synliggöra 

hur upprätthållandet och skapandet av ojämlikhet och social orättvisa skapas av maktsystem 

(Thornton Dill & Enid Zambrana, 2009: 4). Nedan presenteras de centrala kategorierna som 

kommer att användas. 
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3.1.1	”Vi”	och	”dem”	andra	

Att vara invandrare har blivit en förklaring till skillnader mellan människors ställning i 

samhället och därmed skapas en hierarki där vissa grupper kan hamna i underläge på grund av 

sin nationella tillhörighet (De los Reyes, 2006). De los Reyes (2006) menar att begreppen 

“svenskar” och “invandrare” upplevs som en naturligt existerande dikotomi men att de i 

realiteten är socialt konstruerade kategorier vilka kontinuerligt upprätthålls. Enligt Berger och 

Luckmann (1966) skapas kunskap och fakta genom interaktioner mellan individer. Detta 

innebär att alla sanningar och all kunskap som finns i samhället är subjektiva i sin existens och 

att det finns kollektiva idéer om hur världen är beskaffad. Det som en gång var en subjektiv 

sanning för en person har fått en egen existens i samhället. Kategorin invandrare relateras till 

socialt avstånd eftersom det ständigt produceras och reproduceras beskrivningar om 

invandrares sociala problem vilket skapar föreställningar om hur invandrare är (Dahlstedt, 

1999; Jonsson, 1993). Föreställningarna som samhället har om skillnader mellan svenskar och 

invandrare ger upphov till hierarkier och skapar maktstrukturer. Det är vanligt att 

majoritetsgruppen inte talar om sin identitet för att den är för given och man talar ofta om de 

andra, för de är annorlunda (De los Reyes, 2006).  

 

Tollin och Törnqvist (2005) menar att begreppen “vi” och “dem” utgör ett automatiskt underlag 

där maktsituationer skapas och formas. Varje situation begär sin egen strategi för att kunna 

skapa eller sätta ett stopp för de tankesätten som underordnar kvinnor i tredje världen eller icke-

vita kvinnor. Detta exemplifieras med slöjan som anses vara ett tecken på förtryck av kvinnor 

i visa situationer men samtidigt kan det vara ett tecken på motstånd mot koloniala ordningar 

(Tollin & Törnqvist, 2005: 86-87).  

 

Tollin och Törnqvist (2005) beskriver hur människan skapar sig själv genom att skapa en 

motbild av den andre. På så sätt kan en t ex person se sig själv som jämställd genom att betrakta 

en annan som förtryckt (Tollin & Törnqvist 2005: 85). En förändring kan endast komma till 

stånd om man börjar med att ändra sig själv genom att tala med de “andra” istället för att se sig 

som a priori bättre än de är, t ex de förtryckta kvinnorna i tredje världen,”de andra”. På så sätt 

kan man mer effektivt skapa förutsättningar för att ändra de ekonomiska och kunskapsmässiga 

villkor som försvårar deras integration än genom att bara försöka närma sig den andres position 

(Tollin & Törnqvist 200: 88). 
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3.1.2	Kön	

Genusrelationerna mellan man och kvinna har en stark betydelse för struktureringen av makten 

i ett samhälle (De los Reyes, 2006). Den traditionella modellen bygger på att kvinnor bör ta 

hand om hushållet och barnen medan männen bör vara ute och försörja familjen. Traditionellt 

hemarbete och omsorg av barn har inte setts som ett arbete av ekonomisk betydelse. Enligt 

denna modell bör kvinnor bör skaffa sig två identiteter, där den ena arbetar hemma med 

hushållet och sköter barnen och den andra arbetar ute på arbetsmarknaden, medan männen 

endast behöver skaffa sig en identitet där de endast arbetar utanför hemmet (Hochschild, 2003: 

126-128). Män och kvinnor har olika uppgifter att utföra i livet och kultur baseras på en 

fördelning av plikter och ansvar. Detta synliggör könens skilda positioner och deras 

kontrasterande förutsättningar (Hirdman, 2001: 87-88). Då den kvinnliga rollen 

sammankopplas med familj och hemmasysslor så har detta bidragit till att kvinnor i högre 

utsträckning utför omsorgsarbete vilket ses som ett arbete av låg status vilket också bidrar till 

lägre löner. Män inom de kvinnodominerande yrkena har oftast en högre position än vad 

kvinnorna har och en högre lön (Chancer & Xaviera Watkins, 2009: 32-36).  

 

I Sverige så är arbetskraftsdeltagandet ungefär på samma nivå för män och kvinnor och de 

gamla traditionella normerna börjar att suddas ut men män tar fortfarande ut mindre 

föräldraledighet och kvinnan tar i större utsträckning på sig hemarbetet (Boye, Halldén & 

Magnusson, 2014: 197). Men utifrån de normer som finns för vad som är manligt respektive 

kvinnligt så tilldelas män och kvinnor olika roller (Hochschild, 2003: 127, 132). Dessa normer 

skiljer sig mellan olika kulturer och att komma från en kultur som har annorlunda normer än 

den svenska kan bli problematiskt för integrationen på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Olika uppfostran bildar gränser mellan män och kvinnor. Män uppfostras oftast till att vara 

självständiga och starka medan kvinnor uppfostras till att vara följsamma och nöjda. Uppfostran 

gör att kvinnan blir underordnad, underställd och beroende av mannen. Detta medför att 

kvinnan blir marginaliserad och känner sig utanför sitt liv och omgivningen (Tollin & 

Törnqvist, 2005: 34-36). Patriarkatet eller könsmaktsordningen som det också heter är i fokus 

inom radikalfeminismen. Där är män överordnade kvinnor i samhället, strukturen ser ut på det 

sättet. Faderns typiska roll är att ha auktoritet över familjen och barnen och framförallt över 

kvinnan. Män är familjeförsörjare medan kvinnor ägnar sig åt traditionellt hemarbete och 

omsorg om barn vilket inte ses som ett arbete av ekonomisk betydelse. Historiskt sett så har 
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patriarkatet varit starkare i de nordiska länderna men idag så har det ändrats (Darvishpour, 

2002; Gemzöe, 2014; Tollin & Törnqvist, 2005: 55-57). Sverige står idag starkt för jämlikhet 

mellan könen dock så kan man se att detta inte alltid är fallet. Kvinnor har fortfarande inte lika 

höga löner som män och män är överrepresenterade inom chefspositioner (Bursell, 2015). 

 

Länder från mellanöstern har fortfarande ett starkt patriarkat och vissa länder följer de 

islamistiska sharia-lagarna som bland annat förespråkar månggiftemål för män vilket innebär 

att de får ha flera fruar och att barnäktenskap är tillåtet vilket innebär att män får gifta sig med 

kvinnor som precis nått puberteten. Barnen går även oftast till männen i en skilsmässa och våld 

inom hemmet är tillåtet. Kvinnan är med andra ord underordnad mannen och under mannens 

kontroll och mannen tar alla beslut gällande kvinnan och familjen. Majoriteten av länderna i 

mellanöstern förespråkar islam och har därför en starkare kultur kopplat till islams traditioner 

och dess könsordning (Darvishpour, 2002; Karlsson, 2004). Grupper som tillskrivs 

underordnade positioner, som kvinnor från patriarkala samhällen, kan komma att uppleva det 

som positivt att flytta till ett land där de ges mer rättigheter, medan personer som delvis förlorar 

sin priviligierade position, det vill säga mannen i den patriarkala strukturen, kommer att uppleva 

flytten som negativ och kommer att försöka upprätthålla normer från hemlandet. Mannens 

position i familjen förändras och kvinnans position blir starkare och jämlik med mannens därav 

kan relationen mellan kvinnan och mannen förändrats och bli problematisk. Förändringen kan 

vara större i arrangerade äktenskap då de inte längre är tvungna att vara kvar i äktenskapet 

(Darvishpour, 2002). 

 

3.2	Sammanfattning	av	tidigare	forskning	&	teori	

Kvinnornas tidigare starka anknytning till den traditionella kvinnorollen ligger till grund för att 

de saknar egna kunskaper som krävs i arbeten utanför hemmet, det vill säga visst humankapital 

och arbetslivserfarenhet (De los Reyes, 2006; SOU 2012:9). Invandrarkvinnorna tillskrivs 

också egenskaper på grund av att de avviker från normen vilket gör att de diskrimineras och 

exkluderas (Duvander, 2001). Forskningen visar att bristande myndighetsinsatser påverkar 

etableringsprocessen (Riksrevisionen, 2006, 2014; Statskontoret, 2017). Detta gör att 

invandrarkvinnor kommer att ha det svårt på arbetsmarknaden. Forskningen visar inte hur dessa 

orsaksfaktorer samverkar och inte heller hur de förstärker eller motverkar varandra. Den visar 

inte heller hur föreställningarna om invandrarkvinnor skapas. Den här studien använder ett 
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intersektionellt perspektiv för att uppmärksamma och förstå detta samt synliggöra 

maktförhållanden, social orättvisa och ojämlikhet på den svenska arbetsmarknaden. 

 

4.	Metod	

Denna studie utgår från ett abduktivt angreppssätt vilket innebär att både induktion och 

deduktion förekommer i studien. Studien baseras alltså på en växelverkan mellan teori och 

empiri (Aspers, 2011: 99-100). Denna studie baseras på en fenomenologisk utgångspunkt, där 

ett socialt fenomen utifrån individernas egna subjektiva livsvärldar studeras. Fokus ligger 

således på att få en förståelse för invandrarkvinnors upplevelser baserat på deras egna 

subjektiva erfarenheter och synsätt på den svenska arbetsmarknaden. En interpretativistisk 

utgångspunkt används vid analysen av data vilket innebär att den subjektiva innebörden av 

sociala handlingar är i fokus, det vill säga invandrarkvinnornas egna uppfattningar (Bryman, 

2011: 32 + 36). 

 

4.1	Val	av	metod	

För att komma åt kvinnornas egna uppfattningar så är det relevant att använda sig av kvalitativa 

intervjuer som är semi-strukturerade (Bryman, 2011: 414-415). Vid semi-strukturerade 

intervjuer läggs stor vikt vid intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Detta 

tillvägagångssätt skapar även möjlighet att ställa följdfrågor och tillåter intervjupersonerna att 

utveckla sina svar vilket är viktigt då upplevelser inte är en ja/nej fråga utan behöver mer plats 

för att förstås (Bryman 2011: 168-169; Kvale & Brinkmann 2014: 78-79). 

 

4.2	Urval	

För att få tillgång till intervjupersonerna så kontaktades en iransk moské där en imam förde 

vidare information om studien till kvinnorna som besöker moskén. Resterande intervjupersoner 

tillkom genom att intervjupersonerna genom sitt egna nätverk kontaktade potentiella 

intervjupersoner.  

 

Intervjupersonerna består av tio personer. Kvinnorna är mellan 25-35 år och detta motiveras 

utifrån att det intressant att i studien kunna undersöka likheter och skillnader gällande 

upplevelser och tankar kring arbetsmarknaden inom detta åldersspann då kvinnorna har uppnått 
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den åldern som behövs för att kunna ha en avslutad utbildning och eventuellt ha barn och familj. 

Den tidigare forskningen har nämnt utbildning, barn och familj som en viktig faktor vid 

invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden därför har en yngre eller en äldre grupp valts 

bort. Kvinnorna talar svenska, dari eller persiska. Ingen tolk behövdes vid intervjuerna då en 

av författarna till studien talar dessa språk. Vissa av kvinnorna talade andra språk så de 

intervjuerna hölls på svenska. 

 

4.3	Presentation	av	intervjupersoner	

Intervjupersonerna är kvinnor från Azerbaijan, Afghanistan, Irak, Iran och Syrien. Kvinnorna 

är mellan 25 och 35 år gamla och har bott i Sverige mellan tre och fem år. Alla kvinnorna har 

barn förutom två och dessa två kvinnor bor tillsammans med sina föräldrar och syskon. En av 

kvinnorna är ensamstående med sina barn och resterande kvinnor är gifta och bor tillsammans 

med sina män och barn. De kvinnor som har barn har mellan ett och tre barn. Kvinnorna har 

invandrat till Sverige som flyktingar. 

 

4.4	Genomförande	

Intervjuguiden strukturerades upp med utgångspunkt i tidigare forskningen. Detta gav upphov 

till en tematisk intervjuguide och en grund till hur intervjuguiden skulle se ut. Efter detta så 

fylldes de olika temana med intervjufrågor som formulerades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Val av teori har inte varit helt vägledande för studien men valts i förhand och 

sedan anpassats i efterhand till det färdigkodade materialet och analysen. Detta för att det inte 

ansågs som att en förståelse kunde hittas innan det empiriska materialet hade tillkommit i 

studien.  

 

Intervjuerna hölls på olika bibliotek i Stockholm, de spelades in med två mobiltelefoner. 

Intervjuerna blev ungefär fyrtiofem minuter långa och hölls av båda författarna tillsammans. 

De intervjuer som genomfördes på persiska eller dari utfördes av en av författarna men den 

andra författaren var deltagande.  
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4.5	Bearbetning	av	material	

Materialet transkriberades ord för ord. Fyra av intervjuerna hölls på svenska, tre stycken på 

persiska och tre stycken på dari. Transkriberingen av det insamlade materialet på persiska och 

dari kunde endast genomföras av en av författarna på grund av dennes språkkunskaper men 

översattes sedan av författaren till svenska. Resterande intervjuer delades upp och därefter gicks 

transkriberingarna igenom tillsammans.  

 

Intervjuerna kodades tematiskt efter de teman som lagts upp utifrån den tidigare forskningen 

som redogjorts för ovan. Denna typ av kodning valdes då den underlättar en kategorisering av 

det empiriska materialet som en grund till en mer detaljerad kodning (Aspers, 2011: 113). 

Vidare fick temana varsin färg vilket underlättade och gjorde det tydligt att se vilket svar som 

skulle kategoriseras under vilket tema. När kodningen utförts så ställdes nya teman upp för att 

tydligt kunna följa invandrarkvinnornas situation från hemlandet till dagens situation i det nya 

landet. De nya temana som skapats är: bakgrund och tidigare situation, kontakt med 

myndigheter och deras stöd, kvinnornas integration i det svenska samhället och det sista temat 

som är hur deras situation ser ut just nu samt syn på framtiden. Intervjupersonernas upplevelser 

analyserades med utgångspunkt i tidigare forskning samt teori för att få en ökad förståelse för 

deras upplevelser och tankar. Detta gjordes i relation till studiens frågeställningar. 

 

4.6	Begränsningar,	styrkor	och	etiska	överväganden	

Det går inte att replikera en kvalitativ studie då intervjupersonerna skulle vara andra än de som 

deltagit i denna studie. Forskarens subjektiva tolkning kan göra att en kvalitativ studie är svår 

att replikera då varje forskare har sitt eget tankesätt (Bryman, 2011: 368-369).  Det fall som 

undersöks har inte för syfte att kvantifieras eller göras mätbart. Här ligger istället vikten vid att 

studera fallet i sin kontext, generaliserbarheten har inte samma relevans som vid en kvantitativ 

studie då endast måttliga generaliseringar går att göra (Bryman, 2011: 168-169; Kvale & 

Brinkmann, 2014: 78-79). 

 

En nackdel med tematisk kodning som tagits i beaktande är att material kan missas på grund av 

att det inte passar in i de teman som redan ställts upp. I studien har detta varit i åtanke och 

beroende på vad det empiriska materialet visat så har det funnits en framförhållning för att 

försöka att inte utesluta det som inte passar in i den tematiska strukturen som ställts upp. 
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Imamen var osäker på att någon av kvinnorna skulle vilja ställa upp på en intervju på grund av 

misstänksamhet. Detta blev ett hastigt stopp i studien men efter ett besök i moskén under en 

högtid som alla kvinnor som tillhörde moskén deltog i släppte deras misstänksamhet och några 

av kvinnorna gick med på att intervjuas. Syftet med besöket i moskén var att lämna ut 

informationsbrev om studien och tala med de kvinnor som befann sig där för att på så sätt få 

dem att släppa lite på sina föreställningar. Detta lyckades som sagt men det var bara ett fåtal 

kvinnor som gick med på att bli intervjuade. Inför varje intervju informerades respektive 

intervjuperson om studien och dess syfte. Intervjupersonerna informerades även om deras 

rättigheter kring samtycke och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien vilket 

släppte på misstänksamheten från intervjupersonerna. Vid analysen och kodningen av den 

insamlade empirin från intervjuerna gavs intervjupersonerna fingerade namn såsom IP 1, IP 2 

och så vidare för att på det viset skydda intervjupersonernas anonymitet vilket gjorde att de inte 

heller kände sig misstänksamma längre och kunde tala öppet och verkligen berätta vad de hade 

för upplevelser (Vetenskapsrådet, 2002). Den inledande misstänksamheten bedöms inte ha 

inverkat på resultaten då författarna inte alls upplevde kvinnorna som misstänksamma utan som 

öppna och ärliga. 

 

Tanken var från början att endast ha med intervjupersoner som talade dari eller persiska som 

modersmål då de skulle kunna uttrycka sina tankar och upplevelser bättre på sitt eget språk och 

detta var på grund av att en av författarna själv har dessa språk som modersmål. Detta blev dock 

inte fallet för alla intervjupersoner eftersom att de intervjupersoner som deltog från moskén 

hjälpte till med sina kontakter där dessa intervjupersoner var från andra länder. Det tros inte ha 

påverkat studien eller intervjupersonernas sätt att uttrycka sig som det från början var tänkt då 

kommunikationen gick bra ändå. Man kan i en viss mån reflektera över hur detta kan ha 

påverkat resultatet då dessa intervjuer som hölls på persiska och dari översatts vilket innebär 

att det kanske inte har gått att översatta exakta ord och samtidigt har det gjorts en tolkning av 

vad intervjupersonen har sagts som inte har gått att omformulera i sin exakta mening.  

 

Under intervjuerna kom vi exempelvis till insikt om hur vissa av de frågor som formulerats i 

intervjuguiden i vissa fall ställdes utifrån specifika antaganden kring invandrarkvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden. Därmed kan en förbättring vara att i större mån ställa mer 

neutrala och öppna frågor för att inte riskera att de egna subjektiva upplevelser och tankar som 

finns kan styra intervjupersonernas svar. Dessutom kan en förbättring vara att som forskare 
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själv innan intervjuerna reflektera mer kring sina egna förutfattade meningar om ämnet och att 

man blir mer medveten om dessa innan intervjun genomförs. I den mån som det går har det 

varit vår strävan att vara så reflexiva som möjligt i denna studie, genom att redogöra för hur 

den egna forskarrollen kan ha påverkat intervjupersonerna och deras svar (Brinkmann & Kvale, 

2014: 292). 

 

Intervjuer som metod innefattar en del nackdelar och utmaningar som kan vara av vikt att föra 

fram. Intervjuer som metod bidrar till en intervjuareffekt, där även intervjuaren kan påverka 

intervjupersonen och den empiri som insamlats. Därmed har det genomgående i denna studie 

tagits i beaktande hur den egna forskarrollen och förförståelsen kan påverka studien och 

intervjupersonerna. I denna studie har vi strävat efter att vara så neutrala och öppna som möjligt 

genom att bemöta intervjupersonerna så objektivt som möjligt eftersom det är deras egna tankar 

och upplevelser som står i fokus i studien (Kvale & Brinkmann, 2014: 99). 

 

Man kan även utifrån det metodologiska tillvägagångssättet gällande urvalet reflektera kring 

vad som hade hänt med studiens resultat om en bredare målgrupp hade valts, exempelvis en 

större variation av kvinnor, åldersmässigt eller utifrån fler olika etniciteter. Därmed kan man 

utifrån en kritisk ståndpunkt argumentera för att målgruppen som valts är ganska snäv och att 

detta kan ha inverkat på resultaten. 

 

Slutligen på grund av det till största del finns forskning på området via registerdata så kan det 

från en kritisk ståndpunkt betyda att det är svårare att koppla studiens resultat till den tidigare 

forskningen som gjorts på ämnet då de inte undersöker kvinnornas egna upplevelser. 

 

6.	Resultat	

Nedan presenteras de resultat som framgått av intervjuerna och diskuteras till den tidigare 

forskningen och teorin i teman som följer kvinnornas situation från hemlandet till situationen 

just nu i det nya landet.  

 

6.1	Bakgrund	&	tidigare	situation	

De kvinnor som har intervjuats har likartade bakgrunder trots att de kommer från olika länder. 

Ingen av kvinnorna har tidigare arbetat på grund av rådande struktur i familjen och hemlandet. 
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Kvinnorna har uppfostrats till att vara hemmafruar och ta hand om sina framtida män och barn. 

Därför har de inte heller fått arbeta i ett senare skede för sina män eller haft möjlighet att utbilda 

sig, eftersom det inte anses behövas då de inte skall arbeta med något annat än hushållet. 

Kvinnorna berättar att de alla har velat utbilda sig och arbeta men inte haft något annat val än 

det valet som deras familjer har gjort åt dem. Kvinnorna berättar om hur de har varit 

underordnade sina män och att de inte har haft lika mycket värde som sina män. De berättar 

också att de inte haft frihet eller samma rättigheter och skyldigheter som männen. Det kvinnorna 

upplever stämmer överens med vad den tidigare forskningen visar av hur andras föreställningar 

och bild av invandrarkvinnan kan se ut. Vidare kan den tidigare forskningen om 

invandrarkvinnan och arbete styrkas, dock är detta inte något som de vill utan något som de har 

varit tvungna att göra. 

 

“Jag fick inte arbeta i mitt hemland dels på grund av min man och dels på grund 

av samhället och miljön. Kvinnorna i Afghanistan har inte lika rättighet som 

kvinnorna i Sverige har. Jag var alltid hemma och tog hand om mina barn. Arbete 

betyder att man är självständigt, att man får in pengar varje månad utan att 

behöva vara slav för sin egen man. I Afghanistan ansågs kvinnorna vara slavar 

till sin man.” [IP 9] 

 

Flera av kvinnorna använder ordet ”slav” och kritiserar det förhållande de har till sina män 

upprepade gånger. Det här kan vara indikationer på att relationen de har med sina män sätts på 

prov i Sverige. Kvinnorna uttrycker något som liknar irritation över sina män, då de flesta av 

dem lever i arrangerade äktenskap från sina hemländer. Möjligheter och rättigheter som är till 

ens fördel i ett nytt land gör det lättare att kritisera sin relation. Detta för att kvinnans position 

blir starkare i det nya landet och mannens position i familjen förändras. Denna förändring kan 

vara större i arrangerade äktenskap då kvinnorna har rättigheter och möjligheter att ta sig ur 

äktenskapet (Darvishpour, 2002).  

 

Kvinnorna berättar om arrangerade giftermål i sina hemländer och att de oftast blir bortgifta i 

tidig ålder. Kvinnorna kommer alla från mellanöstern vilket är länder som är starkt kopplade 

till Islam och sharia-lagarna. Föräldrarna väljer en lämplig man som oftast är mycket äldre än 

kvinnan själv och ofta är kvinnan själv bara ett barn som precis nått puberteten. En av kvinnorna 

berättar om hur hon blev bortgift vid 15 års ålder och att hon egentligen bara var ett barn som 
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ville uppleva livet men i stället fick hon ta hand om en äldre man. Kvinnan upplevde att hon 

kände sig utanför sitt liv och omgivningen (Tollin & Törnqvist, 2005: 34-36). 

 

”Jag blev bortgift i tidig ålder då jag var 15 år med en man som var mycket 

äldre än mig. Jag var ett barn och borde då leka och leva i min ålder. Jag har 

upplevt många svåra situationer, jag kan säga att hela mitt liv var bara ett 

helvete. Jag kunde inte uppleva hur en 15 årig flicka upplever livet, jag hade 

inga dockor, ingen skola. Men jag hade istället en gammal man som jag 

städade, diskade och tvätta kläder för. […] Jag vill bara leva ett normalt liv som 

andra kvinnor i andra länder som i Sverige” [IP 5] 

 

Detta är en av orsakerna till att kvinnorna inte har haft någon möjlighet att utbilda sig eller 

träffa nya människor då de i stället på grund av den patriarkala strukturen i hemlandet samt den 

samhällsnorm som råder där tvingas att vara hemmafruar och underordnade sina män. 

 

“De flesta invandrarkvinnor har blivit bortgifta i tidig ålder det leder till att de 

inte har haft möjlighet att gå på skolan, utbilda sig och socialisera med andra. 

De har varit hemmafruar och underordnade. ” [IP 7] 

 

Detta tyder på att de föreställningarna som finns om ”vi” och ”dem” upprätthålls och 

konstrueras av de föreställningar som andra har om invandrarkvinnor. Kvinnorna vet själva hur 

deras situation ser ut men det som inte kommer fram är att de faktiskt inte vill vara i den 

situationen. Det är deras bakgrund och tidigare situation som konstruerar ”dem” och inte vad 

de egentligen vill. Västvärlden har oftast förutfattande meningar om traditioner och kulturer i 

ursprungslandet. Det kan därför vara så att kvinnornas låga deltagande på arbetsmarknaden 

förklaras av deras förtryckande kultur vilket exkluderar dem på grund av deras ursprung när de 

egentligen vill arbeta, utbilda sig och gifta sig av kärlek som vilken annan person som helst 

(Darvishpour, 2002; Statskontoret, 2017). 

 

6.2	Kontakt	med	myndigheter	och	deras	stöd	

Kvinnorna har delade meningar om kontakten med myndigheterna och deras stöd. Majoriteten 

av kvinnorna upplever att myndigheternas hjälp har fungerat bra och varit till stor hjälp medans 

andra inte tyckt att stödet har varit anpassat till deras situation. Kvinnorna upplever att 
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Arbetsförmedlingen har varit till god hjälp och de både har hjälpt till med praktikplatser till en 

del av kvinnorna och hjälp med komvuxstudier och att skriva CV. SFI lär ut det svenska språket 

bra enligt kvinnorna och i det stora hela känner de att de är nöjda. Wiesbrocks (2011) forskning 

är linje med det som kvinnorna upplever eftersom att hon argumenterar för att den svenska 

integrationsmodellen är mycket lyckad och att instanserna som finns dock så har inte kvinnorna 

kommit ut på arbetsmarknaden än, vilket gör att det är ett tidigt skede att avgöra om 

myndigheterna hjälpt till eller inte och kanske är det så att kvinnorna själva inte har någon 

uppfattning om vad som är bra eller dålig hjälp eftersom de inte har etablerats på 

arbetsmarknaden än.  

 

“Jag har nyligen varit i kontakt med arbetsförmedlingen och de rekommenderade 

mig att läsa till undersköterska. De tyckte att det är ganska lätt att komma in plus 

att det finns gott om jobb för det.” [IP 10]  

 

Detta är intressant eftersom arbetsförmedlingen styr in kvinnorna på att arbeta som 

undersköterska. En annan kvinna berättade att det var enkelt att få ett arbete som undersköterska 

och att det finns gott om arbeten, det verkar tydligt att detta arbete inte är en dröm som går i 

uppfyllelse utan att det är ett arbete som förklaras som enkelt och passande för dem och 

eftersom alla kvinnorna studerar till undersköterska så kan man ställa sig frågan om det är 

arbetsförmedlingen som slussar in kvinnorna i denna bransch? Arbetsförmedlingens försök till 

att integrera kvinnorna på arbetsmarknaden leder samtidigt till en segregering och exkludering 

av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden. En annan intressant aspekt är att en av kvinnorna 

berättar att man tidigare kunde utbilda sig till bussbilschaufför utan kostnad genom 

Arbetsförmedlingen, dvs ett typiskt mansdominerande yrke men där utbildningen nu kostar 

pengar. Kvinnan berättar att som nyanländ så har man inte råd att betala så pass mycket pengar 

för en utbildning, kvinnan hade annars varit intresserad av att arbeta som busschaufför men 

hindras då det inte längre finansieras av arbetsförmedlingen. 

 

”Arbetsförmedling erbjuder hjälp och stöd. Ibland har de kurser som man kan 

registrera sig och läsa en utbildning. Tidigare så hade man möjlighet att läsa till 

busschaufför genom arbetsförmedlingen utan kostnad. Men nu måste man betala 

60 till 70 tusen kronor. Nyanlända har inte råd med det faktiskt.”  [IP 3] 
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Det kan ifrån denna aspekt vara så att Arbetsförmedlingen inte alls slussar in kvinnorna inom 

kvinnodominerande yrken men att de helt enkelt inte har resurser till att erbjuda kvinnorna 

andra arbeten eftersom att det kostar för mycket pengar. Det är dock fortfarande intressant att 

kvinnorna berättar att de på Arbetsförmedlingen berättat att det är lätt att komma in på 

undersköterskeutbildningen samt att det finns gott om arbeten där vilket indikerar att 

Arbetsförmedlingen ändå kanske styr in kvinnorna där. Dock så finns det inte tillräckligt med 

stöd för att detta skulle vara fallet då det inte finns någon direkt information på i vilket 

sammanhang personalen på Arbetsförmedlingen berättade det för kvinnan eller allmänt hur 

deras samtal såg ut. Det skulle kunna vara så att Arbetsförmedlingen har en bild av hur en 

invandrarkvinna är på grund av att det inte finns tillräckligt med resurser och personal med 

specifik kunskap om denna grupp som nämnts i den tidigare forskningen.  

 

En annan aspekt kan vara att den kvinnliga rollen sammankopplas med familj och 

hemmasysslor vilket kan bidra till att kvinnorna i högre utsträckning söker sig till arbeten 

inom den branschen. Eftersom att kvinnorna uppfostrats till att utföra hushållssysslor samt att 

ta hand om familjen och barnen så kan det därför också vara så att de känner sig mest 

bekväma inom det området (Chancer & Xaviera Watkins, 2009: 32-36). 

 

6.3	Kvinnornas	integration	i	svenska	samhället	

Kvinnorna berättar att deras situation är svår då ingen av dem har arbetat tidigare och kommer 

från ett samhälle där normen menar på att kvinnor inte skall göra det. Då den svenska normen 

ser annorlunda ut, det vill säga att samhället i Sverige pushar till arbete, hamnar kvinnorna i en 

svår situation där de måste skapa sig en ny identitet och helt plötsligt bli självständiga och 

komma ut i arbetslivet som de tidigare förbjudits att göra. Alla kvinnor berättar att språket är 

det största hindret och gör att de inte kan socialisera sig och uttrycka sig på det sättet som de 

vill. 

“Men svenska språket är ett hinder för mig då jag inte kan prata med människor 

som jag vill.” [IP 9]  

 

Då kvinnorna saknar svenskt humankapital så hindras dem från att bygga relationer med andra 

individer samt att bygga ett kontaktnät som kan hjälpa dem att integrera sig. Kvinnorna kan 

heller inte det engelska språket då dem inte får lära sig det i sina hemländer vilket annars hade 

varit tillräckligt.  
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“Jag umgås med många personer som har kommit från andra länder och då 

pratar vi svenska tillsammans. Jag tror inte att de har hjälpt mig att komma in i 

samhället eller annat. För att de är i samma nivå som jag är.“  [IP 8]  

 

Tidigare forskning visar att genom att umgås med inrikes födda så utvecklas individens 

språkkunskaper på grund av att man måste tala på det enda gemensamma språket. Kvinnorna 

har förmodligen träffat personer som kommit till Sverige i en liknande situation som de själva 

och det kan därför vara så att kvinnorna dras till den egna etiska gruppen. Tidigare forskning 

menar att detta motverkar integration på grund av att man blir socialt isolerad. Dock så verkar 

det inte som att kvinnorna är socialt isolerade utan vill socialisera sig med andra människor 

främst för att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Kvinnornas upplevelser stämmer 

med den tidigare forskningen om utbildning, att på grund av att de saknar utbildning så har de 

svårt att få ett arbete vilket kvinnorna också själva berättar vid flera tillfällen.  

 

Diskriminering är en annan viktig faktor som kvinnorna upplever bidrar till att integrationen 

till det svenska samhället blir svårare. Två av kvinnorna bär slöja och berättade att de har 

upplevt att de inte har fått de tjänster de sökt på grund av detta. 

 

“Jag var på en intervju men gick inte vidare. Jag har slöja och arbetsgivaren såg 

på mig annorlunda så jag blev misstänksam att det var på grund av slöjan” [IP 

5]   

 

Det är svårt att svara på om detta verkligen var fallet eller inte. Det kan ju ha varit så att 

arbetsgivaren valde bort kvinnan på grund av andra orsaker. Kvinnan fick i alla fall komma på 

en intervju vilket talar för att hon inte blev bortvald på grund av sitt utländska namn. I Bursells 

(2007) studie framkom det att utländska kvinnor blir kontaktade i större mån än utländska män, 

detta skulle kunna indikera på att det kan vara så. Studier som tidigare har genomförts visar att 

invandrare med arabiskt-klingande namn blir diskriminerade på arbetsmarknaden kan inte i 

detta fall vara i enlighet med vad kvinnorna berättar då de som sökt arbeten faktiskt har blivit 

kallade på arbetsintervju. Dock så har de flesta av kvinnorna inte sökt arbete än då de inte är 

färdiga med sina studier vilket talar för att den tidigare forskningen ändå kan vara aktuell. En 

annan kvinna berättar också att en handläggare på arbetsförmedlingen nämnde att det kan vara 

svårt att få ett arbete om man bär slöja. 
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“På arbetsförmedlingen sa handläggaren till mig att om jag bär slöja så kommer 

jag ha svårt att få ett arbete för att jag bryter normen, sedan var jag på en intervju 

och gick inte vidare. Jag tror att det är min slöja som gjort detta” [IP 4]  

 

Detta är som tidigare sagts svårt att bekräfta, vad arbetsgivaren tänker går inte att utpeka av att 

man blir nekad ett arbete. Det kan vara så att arbetsgivare valde bort kvinnan på grund av 

fördomar och föreställningar av invandrarkvinnor med slöja men så behöver det inte vara. 

Något som är intressant är att arbetsförmedlingens handläggare påpekar att det kan vara svårt 

att få ett arbete om man bär slöja. Att handläggaren påpekar detta kan vara på grund av 

könsstereotypa föreställningar men det är svårt att svara på varför handläggaren sa detta till 

kvinnan. 

“Jag gör allting själv hemma. Mina döttrar brukar hjälpa mig mycket. Men inte 

min man. Jag kommer från en traditionell familj där män inte har lärt sig att 

utföra hushållsarbete.“  [IP 9]  

 

Slutligen så har kvinnorna svårt att bryta den traditionella kvinnorollen gällande hushåll och 

barn då kvinnorna och männen är uppfostrade till att utföra olika uppgifter i livet, de har olika 

plikter och ansvar (Hirdman, 2001: 87-88). Kvinnorna är själva medvetna om att de tar ett stort 

ansvar och de ser det som ett hinder för att komma in på arbetsmarknaden då de har svårt att få 

hjälp hemma med hushållet och barnen. Flera av kvinnorna berättar att deras män aldrig är 

hemma och tar hand om sjuka barn och trots att flera av dem har arbetslösa män så tar de inte 

hand om hushållet eller barnen när de kommer hem från förskolan eller skolan medan kvinnan 

själv är i skolan. Kvinnorna får här inneha två identiteter, en som arbetar eller studerar samt tar 

hand om hushållet medan männen endast behöver ha en identitet, försörjaren av familjen 

(Hochschild, 2003: 126-128).  

 

6.4	Nuläge	och	syn	på	framtiden	

Alla kvinnor studerar på komvux, en studerar till barnskötare och de övriga studerar till 

undersköterska. En del av dem är klara med sin utbildning på SFI medan andra snart är 

färdiga. Ingen av kvinnorna är helt etablerade på arbetsmarknaden, men några av dem har ett 

deltidsarbete som undersköterska. Detta visar på att arbetslivserfarenhet och utbildning är 

viktigt, vilket är i linje med den tidigare forskningen. Kvinnorna berättar även ett flertal 
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gånger att de är medvetna om att de inte kommer att få ett arbete utan utbildning samt att 

kontakter är till stor hjälp. 

 

”Utbildning är viktigt annars får man inte ett arbete i Sverige. Men jag kan också 

tänka mig om kontakter. Har man kontakter i ett arbete går det lite lättare.” [IP 

1] 

  

Dock är utbildning starkt kopplat till klass vilket betyder att det generellt sätt är svårt för alla 

oavsett etnisk tillhörighet att få ett arbete utan någon utbildning. Det som skiljer kvinnorna från 

andra arbetssökande är att det intersektionella perspektivet fångar upp hur deras etniska 

bakgrund är starkt kopplad till deras situation. I deras fall så är det fler faktorer som påverkar 

deras chanser till arbete då det inte bara är utbildning som är det avgörande utan som tidigare 

nämnts deras svaga kontaktnät samt bristfälliga språkkunskaper. 

 

Kvinnorna känner en enorm lättnad att få börja starta ett “nytt” liv och äntligen få bryta sig loss 

från den traditionella kvinnorollen som är stark i hemländerna. Det kan förstås utifrån teorin 

som säger att invandrarkvinnor som levt under patriarkal struktur bryter sig loss i ett land där 

samhällsnormen ser annorlunda ut på grund av andra rättigheter och möjligheter:  

 

”Det som är jättebra inom den svenska kulturen är att det inte finns skillnader 

mellan män och kvinnor när det gäller rättigheter och skyldigheter. Kvinnor har 

rätt till abort i Sverige utan att ha ett tillstånd från sina föräldrar och från sin 

man. Det har kvinnor inte i mitt hemland. Kvinnor får den respekt som de 

förtjänar och kvinnorna får vara kvinna och kan bestämma över sig själv.” [IP 6] 

 

Hur framtiden ser ut för kvinnorna är oviss men kvinnorna är överlag positiva och motiverade 

till att börja arbeta. De uttrycker att de ser fram emot att börja arbeta för att kunna försörja sig 

och sin familj. Kvinnorna menar att det finns gott om anställningar inom vård- och 

omsorgsbranschen och är alla nästan säkra på att de kommer att få ett arbete efter avslutade 

studier. 

”Det finns gott om jobb inom vård och omsorg. Jag tror att jag har många 

möjligheter med min utbildning i framtid.” [IP 7] 
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En av kvinnorna berättar att hon upplever att hon har en lång väg tills hon kommer in på 

arbetsmarknaden då hon inte har arbetat tidigare och en annan kvinna uttrycker att hon också 

känner sig orolig men främst för att hon inte ska klara av sina studier så att hon inte får ett 

arbete. 

“Jag har inte arbetat förut. Jag känner att jag har en lång väg tills jag får komma 

in på arbetsmarknaden.” [IP 5]  

 

7.		Slutdiskussion	

Kvinnorna upplever integrationen till det svenska samhället som positiv och att kontakten med 

Arbetsförmedlingen fungerar bra. De är positivt inställda till den svenska arbetsmarknaden och 

sina chanser att få ett arbete efter avslutade komvux studier. Men kvinnorna upplever även att 

de är i en relativt utsatt position, främst för att de har levt i ett samhälle där de har varit förtryckta 

men sen även för att de själva märker det ännu tydligare när de kommer till det svenska 

samhället. Tanken om “vi” och “de” andra kan på grund av detta förstärkas då det hela tiden 

produceras och reproduceras dessa typer av föreställningar om invandrarkvinnor vilket leder 

till att det till slut uppfattas som en objektiv och naturlig sanning (Berger & Luckmann, 1966). 

Kvinnornas arbetslöshet ligger just nu i deras egna händer då de håller på att utbilda sig, men 

ingen av dem söker just nu aktivt ett arbete.  

 

En annan faktor som är av vikt för kvinnornas situation är den underordnade position de har 

med sig från hemlandet där den patriarkala strukturen har medfört att kvinnorna inte fått utbilda 

sig eller arbeta på grund av sina familjer och män. Detta kan ha medfört att när de kommer till 

ett nytt land där strukturen ser annorlunda ut och där kvinnor uppmuntras till att arbeta så står 

kvinnorna utanför arbetsmarknaden då de saknar arbetslivserfarenhet och utbildning 

(Darvishpour, 2002; Gemzöe, 2014; Karlsson, 2004). Detta bidrar också med att det gör det 

svårt för kvinnorna att bryta sig loss från den traditionella kvinnorollen även om de vill det 

själva. Under hela sin uppväxt har de uppfostrats och lärt sig att hand om hushåll och familj 

vilket medför att kvinnorna automatiskt tar ett större ansvar för hemarbete och omsorg om barn. 

Kvinnornas tillskrivs också sina traditionella identiteter i bemötande från personalen på 

Arbetsförmedlingen som slussar in dem på de arbeten som är lågavlönade och 

kvinnodominerade vilket också upprätthåller och förstärker bilden av invandrarkvinnor. Det 

kan dock också vara så att Arbetsförmedlingen inte har tillräckligt med resurser för att erbjuda 

kvinnorna andra yrken då detta kan kosta mycket pengar. Även kvinnorna själva tillskriver sig 
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den traditionella identiteten eftersom vård- och omsorgsbranschen liknar det som de har blivit 

uppfostrade till att ombesörja i sina hemländer vilket gör att det kan vara lättare att arbeta inom 

den branschen. Vidare så kategoriseras invandrarkvinnor in i en identitet som underordnad, 

förtryckt och ”kulturell” och får därigenom en normbrytande identitet som den “andre” vilket 

gör att de hamnar i en marginaliserad position som gör det svårt för dem att ändra sin situation. 

Då kvinnorna själva upplever att detta är en situation som de inte vill befinna sig i för att de 

faktiskt vill arbeta och utbilda sig så kan man undra varför det inte når fram när bilden av 

invandrarkvinnan konstrueras och upprätthålls? Kan det vara så att på grund av att det finns för 

lite forskning om hur invandrarkvinnan själv upplever sin situation som denna bild av 

invandrarkvinnan konstrueras? En bild som kan stämma om man tittar på kvinnorna utifrån 

men inte om man frågar dem själva om vad de faktiskt vill göra med sitt liv. 

 

Trots de angivna problemen är kvinnorna överlag positiva till sina möjligheter att integreras på 

den svenska arbetsmarknaden. Anledningen är att de upplever att de genom sina komvuxstudier 

kommer att kunna få ett arbete som undersköterska men det finns en liten oro då de inte har 

någon arbetslivserfarenhet. De har fått höra att det inte är så svårt att arbeta som undersköterska 

och att det finns många arbeten inom branschen vilket gör att de känner sig ganska säkra på att 

de kommer att få ett arbete efter sin utbildning. Två av kvinnorna bär slöja och känner att det 

kan vara något som kan påverka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden vilket de 

också blivit informerade om på arbetsförmedlingen och själva uppmärksammat under 

arbetsintervjuer då de inte har fått arbetet och upplevt att arbetsgivaren redan dömt ut dem på 

grund av deras slöja.  

 

Tidigare forskning visar på att landspecifikt humankapital är av stor betydelse för integrationen 

på arbetsmarknaden. Kvinnorna berättar att det svenska språket är svårt men viktigt, även 

kontakter är en viktig del att ta i beaktning för att komma in på arbetsmarknaden vilket  

begränsar dem då de endast träffar människor från andra bakgrunder och kulturer på SFI där  

alla är på samma nivå vilket gör det svårt att lära känna varandra och utvecklas. Svensk 

utbildning är något som de även nämner som viktigt för att få ett arbete (Karlsson & Tibajev, 

2014). Att investera i en svensk utbildning menar Duvander (2001) är viktigt då arbetsgivarna 

lättare kan se om en person är kvalificerad för ett arbete eller inte. Alla kvinnor studerar på 

komvux till undersköterska för att på så vis få en svensk utbildning vilket talar för att de borde 

ha goda chanser inom det yrket. Kvinnorna har inte de grundkunskaper som infödda svenskar 
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har eller flyktingar från andra länder vilket gör att skolan blir mer problematisk och tar längre 

tid. Kvinnornas kontaktnät är också snävt vilket är ett hinder för dem.  

 

Kvinnorna berättar att Arbetsförmedlingen hänvisat dem till att studera till undersköterska för 

att det är relativt enkelt och att det finns gott om arbeten inom den branschen. Detta blir ett 

rationellt val för kvinnorna givet deras svåra situation. På grund av detta så kan det vara så att 

de väljer en lätt/kortare väg att gå för att komma in på arbetsmarknaden genom att studera till 

undersköterska. Då kvinnorna är underordnade i sitt hemland så påverkar detta deras 

möjligheter att påverka deras situation och deras känsla för vilka de är, vad de kan och vad de 

har för möjligheter. Detta blir begränsat för kvinnorna och svårare för dem att påverka 

(Mattsson, 2010).  

 

Kvinnorna upplever som tidigare nämnts att Arbetsförmedlingens hjälp till stor del har fungerat 

bra och att de känner sig nöjda och hoppfulla inför framtiden. Dock så finns det indikationer på 

att Arbetsförmedlingen saknar de resurser som behövs för att få in kvinnorna inom andra yrken 

än kvinnodominerade yrken som undersköterska då en av kvinnorna berättar att det fanns en 

möjlighet att utbilda sig till busschaufför genom arbetsförmedlingen som sedan började kosta 

pengar i stället för att som tidigare finansieras av Arbetsförmedlingen. Tidigare forskning visar 

att Arbetsförmedlingen inte använt sina resurser till fullo på grund av bristen på 

arbetsförmedlare inom etableringsuppdrag för nyanlända samt att 853 miljoner kronor inte 

utnyttjades som var menat att gå till etableringsuppdraget för nyanlända (Riksrevisionen, 2014). 

Arbetsförmedlingen verkar sakna arbetsförmedlare med rätt kompetens som kan hjälpa 

kvinnorna att få fler valmöjligheter inför sitt yrkesval. Då kvinnorna inte är etablerade på 

arbetsmarknaden än utan utbildar sig så är det på det stora hela svårt att säga om 

Arbetsförmedlingen varit till hjälp eller inte för deras deltagande på arbetsmarknaden. 

 

7.1	Slutsatser	och	förslag	till	fortsatt	utveckling	

De viktigaste slutsatserna som kan dras av studien är att kvinnorna själva upplever att deras 

etableringsprocess har fungerat bra, de är nöjda med Arbetsförmedlingens hjälp och stöd för att 

komma in på arbetsmarknaden. De är också förväntansfulla inför att få starta ett ”nytt” liv 

genom att få ta del av de rättigheter som kvinnor har i Sverige men som de inte hade i sina 

hemländer. Det som dock blir problematiskt är att kvinnorna har bristande språkkunskaper som 

påverkar och gör att det blir svårare för dem att socialisera sig. Ett bristande kontaktnät är något 
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som också påverkar. Kvinnorna kom själva med idén om en slags form av social praktik där de 

kan umgås med flera människor eller med en kontaktperson som hjälper till med att utveckla 

det svenska språket och kunskaper om andra sociala konstellationer. Kvinnorna berättar att de 

vill utvecklas och komma ut i samhället, eftersom det annars blir det svårare för dem att etablera 

sig på arbetsmarknaden om de inte får hjälp med att lära sig sociala koder och värderingar. 

 

Arbetsförmedlingen slussar in kvinnorna inom vårdyrken och typiska kvinnodominerade yrken 

som är lågavlönade. Detta verkar pågå på grund av bristande kunskaper och resurser inom 

området. Resultaten i vår och andra studier talar för att Arbetsförmedlingen bör sluta 

normalisera traditionella, könsstereotypa bilder och se på andra alternativ som förslag till 

kvinnorna i stället för vårdyrket, det finns en mängd andra arbeten som dessutom är bättre 

lönemässigt. Arbetsförmedlingen bör alltså informera om fler olika vägar att ta och uppmuntra 

kvinnorna till att våga ta en annan väg. 

 

Kvinnorna borde också få möta kvinnor som har kommit till Sverige i en liknande situation och 

som sedan etablerat sig på arbetsmarknaden för att få en push och vägledning i rätt riktning 

genom föreläsningar eller personliga möten. 

 

Slutligen så bör insatserna vara mer anpassade efter individens egna särskilda behov. Detta för 

att effektivisera etableringen. Det behövs en tydligare kommunikation mellan myndigheterna 

för att kvinnorna ska kunna bryta sig loss från sin traditionella uppfostran och för att de ska 

kunna utvecklas som självständiga individer. 

 

7.2	Vidare	forskning	

Mer kunskap och forskning om denna grupp skulle kunna föra fram och underlätta kvinnornas 

situation. Ett uppslag vore att undersöka hur invandrarkvinnor som lyckats etablera sig på 

svensk arbetsmarknad upplever en ny mer självständig identitet i relation till den traditionella 

kvinnoroll som de hade med sig från hemlandet. En annan studie skulle kunna vara att 

undersöka vilken roll bostadssegregationen har för kvinnornas möjligheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden.  

 

Gruppintervjuer skulle kunna vara ett alternativ för kvinnor att diskutera sina upplevelser och 

erfarenheter och därför bidra till en djupare förståelse och få mer detaljerade beskrivningar. Det 
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kan också vara intressant att fråga kvinnorna om de tror att deras kulturella bakgrund påverkar 

deras chanser att komma in på arbetsmarknaden samt vilken betydelse andras föreställningar 

har om hur invandrarkvinnor är och beskrivs i det svenska samhället. 

 

Studien resultat tyder på att Arbetsförmedlingen saknar resurser för att på ett så effektivt sätt 

som möjligt kunna etablera kvinnorna på arbetsmarknaden. Därför kan det vara lämpligt med 

en studie som granskar Arbetsförmedlingens arbete på ett djupare plan genom att exempelvis 

undersöka rapporter, utredningar eller annat som är av relevans för att just försöka komma fram 

till var exakt bristerna uppstår och hur man skulle kunna lösa dem. 

 

Slutligen så kan en komparativ studie vara intressant, genom att ta med invandrarmän för att 

kunna belysa skillnader mellan könen och för att undersöka hur männens upplevelser och tankar 

påverkar kvinnan i hennes strävanden att etablera sig på arbetsmarknaden.  
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9.	Bilagor	

Nedan presenteras bilagorna som har använts under studien. 

 

Bilaga	1.	Intervjugudie	

1. Bilden av invandrarkvinnan 

• Hur gammal är du? 

• Hur många år har du varit i Sverige? 

• Trivs du i Sverige? Varför? 

• Lever du ensam eller lever du tillsammans med någon? Om Ja, hur länge har ni levt 

ihop? Är ni gifta/sambo eller annat? Har han ett arbete? Om Ja, vad arbetar han med? 

• Har du barn? Om Ja, hur många och i vilka åldrar? Går barnen i skola eller förskola? 

Om nej, varför? 

• Hur ser fördelningen av hemmasysslor ut? 

 

2. Utbildningsnivå 

• Vad har du för utbildning? Om nej, varför? 

• Har din utbildning varit av betydelse i Sverige? 

• Kan du tänka dig att skaffa dig en utbildning? Om ja, vilken utbildning och på vilken 

nivå? 

• Tycker du att utbildning är viktigt för att få ett arbete? 

 

 

3. Arbete & Integration 

•  Vilka förväntningar hade du när du flyttade till Sverige gällande arbete? 

- Uppfylldes dem? Om nej, varför? 

 

• Fick du någon introduktion, av till exempel migrationsverket eller arbetsförmedlingen, 

när du kom till Sverige för att komma in i arbetslivet och det svenska samhället? Om 

nej, fick du någon annan liknande åtgärd? 

 

• Vad arbetar du med? Om inget arbete, hur länge har du varit arbetslös? 

• Vad betyder arbete för dig? 
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• Vad vill du arbeta med? 

• Har du arbetat tidigare? I så fall, med vad och hur länge? 

• Vad har du för erfarenhet inom tidigare arbeten? 

 

• Har du varit i kontakt med någon arbetsförmedling?  

• Vad hade du för förväntningar innan du kontaktade arbetsförmedlingen? 

• Uppfylldes dina förväntningar efter du hade varit i kontakt med dem eller gjorde de 

inte det? 

• Finns det något du ytterligare tänker kan vägleda dig mot ett arbete? 

• Har du sökt många arbeten? 

• Hur mycket svar får du på dina ansökningar? 

• Har du varit på någon praktik? 

• Känner du att du får tillräckligt med information om alternativa möjligheter, som 

utbildning och praktik? 

• Hur ser du på dina möjligheter att få ett arbete i Sverige? Är det svårt/lätt? Hur är det 

svårt? Vilka hinder har du stött på? Vad tror du att det kan beror på? 

• Finns det något som du känner att du skulle velat ha mer hjälp med till exempel av 

arbetsförmedlingen, SFI eller någon annan myndighet/institution? 

• Har du något tips om vad som kan ge ytterligare hjälp och vägledning mot att komma 

in i arbetslivet? 

 

 

4. Landspecifikt humankapital 

• Hur många språk pratar du? 

• Hur känner du inför det svenska språket? 

• Har du gått/går du på SFI (svenska för invandrare)? Om nej, varför? 

• Hur upplever du att SFI lär ut svenska språket? Bra/dåligt? Utveckla! 

• Känner du att det hjälpt dig att komma in i samhället? 

• Umgås du med någon utanför din familj i Sverige? Om ja, vilket språk talar ni? Hur 

träffades ni? Vad betyder eran relation för dig? Känner du att den personen/dem 

personerna är till hjälp för dig i ditt liv i Sverige? Om Ja, på vilket sätt? Om nej, 

varför?  
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5. Diskriminering 

• Upplever du någon skillnad mellan dig som invandrarkvinna och en svensk kvinna? 

• Hur upplever du att institutionerna, som socialen, SFI, arbetsförmedlingen eller andra 

institutioner behandlar dig? 

• Känner du att du har en möjlighet att vara dig själv i det svenska samhället? Om inte, 

varför? 

• Hur upplever du den svenska kulturen?  

• Har den påverkat dig? Hur? Positivt/Negativt? Utveckla! 

• Har du upplevt att du blivit/känt dig diskriminerad av en arbetsgivare eller i någon 

annan situation? 

• Vill du berätta om den situationen och hur du kände dig då? 

 

 

6. Framtid 

• Hur känner du inför framtiden? Dvs, med arbete eller utbildning? 

• Känner du någon oro inför framtiden? Om nej, varför? Om ja, varför? 

• Hur ser du på dina möjligheter inför framtiden? 

  



	 38	

Bilaga	2.	Informationsbrev	

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

  

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som genomför vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 

institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet vill vi undersöka hur 

invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden ser ut genom att analysera deras egna 

upplevelser och tankar.  

  

Ni tillfrågas därför, i er egenskap som hjälp till oss att vara intervjupersoner och att eventuellt 

hjälpa oss att hitta intervjupersoner (10 stycken kvinnor mellan 25-35 år som befunnit sig i 

Sverige i max fem år). Vi vill att ni ska hjälpa oss med era upplevelser/erfarenheter och tankar 

om er situation på arbetsmarknaden och eventuellt hjälpa oss att hitta andra personer som vill 

hjälpa oss med sina upplevelser/erfarenheter och tankar om sin situation på arbetsmarknaden. 

Detta kommer att ske genom intervjuer som kommer att vara cirka 45 minuter. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas. 

  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kommer 

att analyseras och ingå som en del i vårt examensarbete vid den Sociologiska institutionen. 

  

Vi ser fram emot att höra från er! Med vänliga hälsningar: 

 

Studenter: Malin Lundborg & Samira Wakili 

Telefon: 073 897 19 23, Telefon: 076 319 45 91 

E-post: malin.lundborg@hotmail.com, E-post: samira.wakili@hotmail.com 

Handledare: Fredrik Movitz 

E-post: fredrik.movitz@soc.uu.se 
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Bilaga	3.	Samtyckesblankett	

Vi är två stycken studenter som läser Sociologi C vid Uppsala universitet. Som ett led i 

kursen så skall vi utföra en uppsats på 15 högskolepoäng. Syftet med studien är att ta fasta på 

invandrarkvinnors upplevelser och tankar om arbetsmarknaden i Sverige. Studien bygger 

delvis på intervjuer men även på litteratur. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Det transkriberade materialet kommer slutligen att ingå i en skriftlig uppsats. 

  

För att genomföra intervjun är det av vikt att du samtycker till att delta. Du kan när som helst 

under intervjuns gång avbryta din medverkan.  Du har även rätt att utträda ur studien i 

efterhand efter avslutad intervju. 

  

Ljudupptagningen kommer att hanteras konfidentiellt. Vi är två studenter som skriver 

uppsatsen och kommer att ha tillgång till ditt förnamn och efternamn. Ditt förnamn och 

efternamn kommer inte att presenteras för övriga. Däremot kommer den transkriberade 

intervjun, i sin helhet, vara tillgänglig för lärare och elever på kursen. Uppsatsen kommer 

även att laddas upp i portalen DIVA som är ett vetenskapligt arkiv för övriga personer.  

  

Intervjun kommer enbart nyttjas i studiesyfte. Således kommer inte intervjun att användas i 

vare sig kommersiella- eller politiska syften. 

 

Härmed intygar jag om att jag har tagit del av information gällande studien. 

Jag samtycker till att delta i en inspelad intervju och låta det transkriberade materialet ingå i 

uppsatsen: 

  

  

 

  

_______________________________________________________________________ 

Namnunderskrift                                                                                                      Datum
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Bilaga	4.	Deklarering	

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

Tidigare forskning  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

Teorikapitel  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

Metodkapitel  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering)  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

Diskussionskapitel  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  
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Bilagor  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: ________% Författare 2: ________%  

 

 

Författare 1:   Författare 2: 

Ort, Datum    Ort, Datum  

1/1-2018, Stockholm  1/1-2018, Stockholm 

 

_______________________________  _______________________________  

 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande:  
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_______________________________ _______________________________ 


