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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors 

upplevelser av att vara arbetslösa och hur det har påverkat deras integration. Uppsatsen 

är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem kvinnor födda utanför Europa samt 

en intervju med två personer anställda på Arbetsförmedlingen. För att analysera det 

empiriska materialet tillämpades intersektionell teori som syftar till att belysa 

komplexiteten i maktstrukturer och ojämlikhet. Intersektionell teori innebär att synliggöra 

faktorer som påverkar människor såsom kön, klass och etnicitet. Genom att se hur de 

olika faktorerna samspelar kan en fullständig bild av problematiken framträda.  Resultatet 

från intervjuerna visade att kvinnorna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 

oavsett utbildningsbakgrund. Kvinnorna upplever begränsade möjligheterna till arbete i 

Gävleborgs län. Resultatet visar att kvinnornas integration har påverkats negativt av att 

ha varit arbetslösa då ett arbete främjar språkets utveckling och bidrar till ett större socialt 

kontaktnät. Vidare visar resultatet också att kontakten med myndigheter är bristande då 

kvinnorna upplever att de hade behövt mer stöd. Intervjun med arbetsförmedlarna pekar 

på att språk, utbildning, kultur och attityder hos arbetsgivare är faktorer som påverkar 

kvinnornas möjligheter till arbete. 

 

Nyckelord: Utomeuropeiskt födda kvinnor, arbetslöshet, språk, integration, myndigheter, 

intersektionalitet
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1. Inledning 

På regeringens hemsida beskrivs målet för Sveriges integrationspolitik och nyanländas 

etablering. Målet innefattar att alla människor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.1 Det står även att arbete är en förutsättning 

för att etablering i samhället ska ske effektivt. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta ett 

arbete och alla som kan jobba ska jobba för att bidra till en gemensam välfärd.2  

 Arbete är en grundpelare i den svenska välfärdsmodellen och ses som en social rättighet. 

Regeringen skriver att alla människor ska ha lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund, dock finns det en grupp som har väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden – 

utrikesfödda kvinnor. Statistik visar att utrikesfödda kvinnor står längst ifrån arbetsmarknaden, 

ändå anses arbete vara grundläggande för integrationen.  

 På 1960-talet i Sverige ansågs staten ha ett ansvar i att erbjuda arbetstillfällen, men på 

1990-talet skiftades detta och fokus hamnade istället på individens ansvar. Den enskildes plikt 

att arbeta förstärktes medan den sociala rättigheten att ha tillgång till arbete tonades ner. Det 

har skett en förskjutning där arbete ses som individens plikt snarare än en social rättighet. Idag 

har arbetsmarknadspolitiken bytt fokus från brist på arbeten till brist på ”anställningsbarhet”. 

Om du är framgångsrik eller inte på arbetsmarknaden anses bero på dina egenskaper, ditt 

engagemang och din förmåga att göra dig ”anställningsbar”.3 

 Den svenska integrationspolitiken där arbete är nyckeln till integration gjorde oss 

intresserade av att undersöka hur utrikesfödda kvinnor som länge stått utanför arbetsmarknaden 

integrerats i samhället. Vi vill lyfta dessa kvinnors berättelser om hur de har påverkats av att 

inte arbeta i ett samhälle där arbetslöshet ofta skapar ett utanförskap.  

 

1.2 Bakgrund 

Gävleborgs län såväl som hela landet står just nu inför utmaningar när det gäller brist på 

arbetskraft. Arbetsförmedlingens uppgift är att matcha till utbildning som leder till jobb där den 

största utmaningen är att få in utomeuropeiskt födda på arbetsmarknaden. Det är viktigt för 

individernas möjligheter till försörjning och integration i det svenska samhället och även en 

nödvändighet för att kompensera äldre inrikesfödda som går i pension samt den krympande 

andel inrikesfödda i arbetsför ålder. Om inte detta lyckas skapas en ny utmaning för länet i att 

                                                 
1 Regeringen, 2017 
2 Regeringen, 2017 
3 Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg, 2013: 133 



 

 2 

färre ska försörja allt fler. Låg utbildningsnivå bland många utomeuropeiskt födda som är 

arbetslösa är ett hinder och kräver insatser från olika utbildningsaktörer och även 

Arbetsförmedlingen.4 

 Det finns en växande andel av de inskrivna sökande i Arbetsförmedlingen, 78% våren 

2017, som hör till grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. I dessa grupper ingår 

personer med högst förgymnasial utbildning, med funktionsnedsättning och nedsatt 

arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda och/eller i åldern 55–64 år. Dessa grupper kräver större 

insatser för att nå arbetsmarknaden. Antal utrikesfödda som skrivs in på Arbetsförmedlingen 

ökar och de behövs för framtiden på grund av bristen på arbetskraft, dock förutsätter detta 

tillräckliga språkkunskaper och utbildning som motsvarar minst gymnasienivå.5 

Gävleborgs län och Gävle kommun präglas just nu av hög arbetslöshet där det samtidigt 

är brist på efterfrågad kompetens. Kompetensförsörjningen påverkas av kulturella och sociala 

strukturer som till exempel svag utbildningstradition. Gävleborg är också ett av de län där 

företagen upplever det svårast att hitta den kompetens som krävs för att kunna rekrytera. Det är 

både utbildningsbakgrund samt svårigheten att hitta personal med erfarenhet och rätt 

egenskaper/attityd som upplevs som ett hinder. Inom vård och omsorg och byggverksamhet 

påvisas en tydlig snedfördelning av kön fördelat på näringsgren. Även inom vård och omsorg 

kan vi se en ojämn fördelning där kvinnor i högre grad är vårdbiträden, undersköterskor och 

sjuksköterskor medan män i högre grad är läkare. Inom vård och omsorg samt pedagogiska 

yrken saknas utbildad arbetskraft både på kort och lång sikt. Det krävs universitets- och 

högskoleutbildning för de yrken som efterfrågas, vilket gör att en nyanländ med låg 

utbildningsnivå har en lång väg att gå.6 

 Många människor som anländer till Sverige har yrkeserfarenhet från sina hemländer. 

Dessa yrken kan vara allt från hantverksyrken till erfarenhet inom affärsverksamheter. 

Kunskapen är ofta upplärd och införskaffad från generation till generation. Kvinnor som 

kommer till Sverige med lägre utbildningsnivå har ofta vårdande erfarenheter från hemlandet 

då det ofta är de som haft huvudansvaret för hem, barn och den äldre generationen. Dessa 

erfarenheter från hemlandet skiljer sig ofta från Sveriges normer, lagar och praxis som Sveriges 

omsorgsverksamhet grundar sig på.7 

                                                 
4 Lindh, 2017: 4–5 
5 Lindh, 2017: 27–28  
6 Gävle Kommun & Arbetsförmedlingen Gävle, 2017 
7 Gävle Kommun & Arbetsförmedlingen Gävle, 2017 
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 Nationell statistik visar att utrikesfödda kvinnor får arbete i lägre grad än utrikesfödda 

män. Statistiken visar att det är stora skillnader mellan män och kvinnor där 31% av männen 

med förgymnasial utbildning kortare än nio år har arbete jämfört med 10% av kvinnorna. Bland 

männen med eftergymnasial utbildning ligger andelen på 39% jämfört med kvinnornas 24%. 

Det går också att se att stora skillnader i kategorin övrigt där alltså många fler kvinnor än män 

varken arbetar, studerar eller är inskrivna som arbetssökande.8  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors upplevelser av arbetslöshet 

samt mötet med det svenska samhället där arbete ses som en stor del för en lyckad integration.  

De frågeställningar som används för att besvara syftet är: 

 

• Hur upplever kvinnorna sina förutsättningar och möjligheter till arbete i Gävleborgs 

län? 

• Vilken betydelse har kvinnornas bakgrund för deras möjligheter på arbetsmarknaden? 

• Hur har kvinnorna och deras integration påverkats av att ha varit arbetslösa? 

• Hur upplever kvinnorna myndigheters hjälp för att etablera sig på arbetsmarknaden?  

• Hur kan situationen upplevas ur en arbetsförmedlares perspektiv? 

 

1.4 Disposition 

Dispositionen av vår uppsats börjar med det första kapitlet som innehåller inledning, bakgrund, 

syfte och frågeställningar samt avgränsning. Kapitel två presenterar metod och material som 

består av kvalitativ metod, kvalitativ intervju, hermeneutik som metodologisk inriktning, urval, 

intervjuförfarande, förförståelse, etiska överväganden samt validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Det tredje kapitlet presenterar tidigare forskning. I kapitel fyra redogör vi för 

den valda teorin. Kapitel fem presenterar studiens resultat som sedan analyseras i kapitel sex. 

Vidare diskuteras uppsatsen under kapitel sju som åtföljs av kapitel åtta där vi lämnar förslag 

på vidare forskning. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi valde att göra intervjuer med kvinnor som är eller har varit arbetslösa under en lång period. 

Samtliga respondenter är födda utanför Europa och har permanent uppehållstillstånd. Det var 

                                                 
8 Johansson, 2018: 12 
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av vikt att de bott i Sverige under en längre period för att de ska ha haft tid att reflektera över 

sin situation på arbetsmarknaden. Vi valde att endast undersöka kvinnor som bor inom 

Gävleborgs län.  

 

2. Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs uppsatsens design och urvalsstrategi. Vidare kommer genomförandet av 

intervjuerna att presenteras. Slutligen förklaras etiska överväganden och uppsatsens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till den som intervjuas. Närheten hjälper oss att 

utveckla kunskapen eftersom vi på så sätt kan förstå den intervjuade bättre. Forskaren bör 

försöka sätta sig in i den undersöktes situation för att få en inblick i personens liv.9 

Det empiriska materialet som ligger till grund för studien baseras på semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med fem utomeuropeiskt födda kvinnor som är eller har varit arbetslösa 

under en lång period. Syftet med studien är att lyfta dessa kvinnors upplevelser av arbetslöshet 

för att få insikt i den situation de befinner sig i. För att ge studien en extra dimension utfördes 

även en kvalitativ semistrukturerad intervju med två anställda på Arbetsförmedlingen som 

arbetar med att hjälpa utrikesfödda till arbete. Vi ville förstå fenomenet från ett profession- och 

respondentperspektiv.  

 

2.2 Kvalitativ intervju  

Kvalitativ forskning baseras ofta på intervjuer då intervjun är ett effektivt redskap för forskaren 

när denna vill undersöka och få reda på hur personer upplever olika händelser eller hur fenomen 

framställs.10 Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att förstå världen från 

informanternas synvinkel. Vi valde att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

där vi utgick från olika frågeområden som ligger till grund för studiens syfte och frågeställning. 

Denna metod lämnar möjlighet till flexibilitet i form av följdfrågor och ändrad frågeföljd. 

Alvehus skriver att intervjuer är den kvalitativa metodens flaggskepp och att det är en metod 

som är oerhört viktig när vi vill undersöka hur människor tänker, känner och handlar. Det är 

väldigt vanligt att kvalitativa studier utgörs främst av eller uteslutande av intervjuer vilket är 

                                                 
9 Holme & Solvang, 1997: 92 
10 Alvehus, 2013: 80 
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förståeligt då det är en metod som ger forskaren åtkomst till åsikter, känslor, erfarenheter och 

tankar. Intervjuer erbjuder möjlighet att verkligen sätta sig in i en persons situation då forskaren 

kan fråga om känslor eller få reda på hur olika individer ser på en händelse eller ett fenomen.11  

 

2.3 Hermeneutik som metodologisk inriktning 

För att tolka intervjupersonernas upplevelser har hermeneutik som metodologisk ansats 

använts. Vi ansåg att denna ansats passade bäst eftersom vi ville förstå den situation 

intervjupersonerna lever i utifrån deras egna upplevelser.  

 Hermeneutiken används som ett redskap för att tolka och förstå grunden för mänsklig 

existens. Forskaren bör inta en roll som är öppen, subjektiv och engagerad. Hermeneutiken 

används för att förstå vår egen och andra människors livssituation. Detta görs genom att tolka 

hur mänskligt liv uttrycks i talat och skrivet språk, handlingar och mänskliga livsyttringar.12  

Vid intervjuerna möttes vi av språksvårigheter som gjorde att vi var tvungna att 

uppmärksamma både kroppsspråk och känslor för att kompensera det språket inte kunde 

förmedla. Vi lyckades skapa en tillitsfull intervjusituation där kvinnorna kände sig trygga att 

dela med sig av sina erfarenheter och känslor. Det resulterade i att språksvårigheterna inte blev 

lika problematiska som vi från början trodde. Anledningen till att vi valde bort tolk var på grund 

av den starka integriteten vi mötte samt att vi tror att den tillit vi lyckades få vid varje intervju 

hade gått förlorad.  

Forskarens empati och medkänsla är viktig för att kunna förstå den intervjuade och 

relationen dem emellan bör vara på en god nivå för att gemensam förståelse ska uppnås. Det är 

det unika i varje tolkning som är av vikt, det finns ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt.13 

Tolkningsprocessen inom hermeneutiken kan beskrivas som en hermeneutisk cirkel eller spiral. 

Forskaren växlar mellan helhet och del för att få fullständig förståelse.14 Det råder ett samspel 

mellan förförståelse, förståelse och intention, genom att tolka ges en större förståelse för 

upplevelserna. I processen skapas ny förståelse för fenomenet via den egna förförståelsen. Det 

handlar om att ständigt omtolka den egna verkligheten för att kunna förstå den på ett nytt sätt. 

På så vis ändras den hermeneutiska cirkeln ständigt.15 

 

                                                 
11 Alvehus, 2013: 80–81 
12 Patel & Davidson, 2003: 29 
13 Patel & Davidson, 2003: 30 
14 Repstad, 2007: 137 
15 Ödman, 2007: 102–103 
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2.4 Urval 

Tanken var att vår studie från början skulle undersöka de utrikesfödda kvinnor som enligt 

statistik inte finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen, jobbar eller studerar. Vi kallade dem ”de 

osynliga kvinnorna” och det var precis vad de var. Vi ville undersöka varför de här kvinnorna 

inte fanns registrerade i systemen och vad de gjorde istället samt hur deras integration såg ut. 

Hur vi än försökte med samhällets instanser, olika föreningar, kyrkor och kvinnoföreningar så 

kunde vi inte hitta dem.  

Vi valde istället att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnor och deras upplevelser av 

arbetslöshet. Vi kontaktade olika ideella kvinnoföreningar i Gävleborgs län som kunde tänkas 

ha kontakt med dessa kvinnor. Vi informerade om syftet med vår studie och att vi ville utföra 

intervjuer. Vi fick kontakt med en förening som fungerar som mötesplats för kvinnor med 

utländsk bakgrund. Vi blev väl mottagna av verksamhetsansvarig och deltog under tre tillfällen 

i hopp om att finna informanter.  

Vi upplevde att det var svårt att få någon att ställa upp på en intervju. Dels på grund av 

språkförbistringar, men vi märkte också att det fanns en ovilja och en rädsla över att ställa upp 

på intervju. Just ordet intervju gjorde många kvinnor oroliga och vi fick frågan om vi skulle 

rapportera till någon myndighet. En kvinna valde att ställa upp i vår undersökning, men vi insåg 

att vi inte kunde få fler intresserade där. Vi fick kontakt med en annan organisation och via 

verksamhetsansvarig erhölls kontakt med fyra kvinnor som ville delta i vår studie. 

Vidare kontaktades två anställda på Arbetsförmedlingen för att få en större förståelse 

kring den problematik som detta fenomen innebär. En intervju genomfördes med dessa två, inte 

för att få ett jämförande perspektiv utan för att öka förståelsen från två synvinklar.  

 

2.5 Intervjuförfarande 

För att öka kunskapen kring den rådande situationen på arbetsmarknaden för utomeuropeiskt 

födda kvinnor läste vi relevant litteratur för ämnet och tog del av rapporter gällande situationen 

i Gävleborgs län. Vi förberedde oss noga inför våra intervjuer genom att läsa litteratur om 

intervjuteknik. Det empatiska lyssnandet kännetecknas av ett lyssnande där inte bara det som 

sägs hörs, utan det handlar också om att kunna känna och förstå andras känslor.16  

 Vi började med att sammanställa en intervjuguide med teman och tillhörande frågor som 

innefattade det vi var intresserade av utifrån vårt syfte.17 Den första intervjun utfördes i en 

avskild del i den organisation där vi träffade den första respondenten. De resterande fyra 

                                                 
16 Crafoord, 1994: 61 
17 Bilaga 1 
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intervjuerna genomfördes på ett kontor tillhörande den andra organisationen vi kontaktade.  

Anledningen till att vi valde att utföra intervjuerna på de två organisationerna var för att skapa 

en trygg miljö där respondenterna kunde känna sig bekväma. För att kunna återge intervjuerna 

på ett så exakt sätt som möjligt spelades de in efter medgivande från intervjupersonerna.  

 Efter utförda intervjuer med våra respondenter fick vi genom en bekant kontakt med två 

personer på Arbetsförmedlingen. Tid och plats bestämdes via mail. Efter medgivande spelades 

även denna intervju in.  

 En av författarna ställde frågorna medan den andra antecknade kroppsspråk och 

känsloyttringar. Efter varje intervju frågade vi om det var något som den intervjuade ville lägga 

till. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och tolkades efter hermeneutisk metod. De 

sammanställdes tillsammans med de anteckningar som gjordes under intervjuerna. Vi kunde 

urskilja återkommande teman i det insamlade materialet vilka utgjorde ett mönster som ligger 

till grund för de kategorier och underkategorier som återges i resultatdelen - Huvudkategorin 

Mötet med den svenska arbets- och integrationsmodellen med underkategorierna Det nya 

språket och samhällets krav och Att få stöd i arbetssökandet samt huvudkategorin Kvinnornas 

integrationsmöjligheter i det svenska samhället med underkategorierna Socialt kontaktnät och 

utanförskap samt Attityder från samhället. 

 

2.6 Intervjupersoner 

Respondenter 

Aamina är 39 år och kommer från ett afrikanskt muslimskt land, är gift och har fyra barn. Hon 

har varit i Sverige i snart 15 år och kom hit på grund av krig. I hemlandet gick hon grundskola 

och två år på engelsk privat skola. Hon hjälpte till i sin mammas affär och sålde olika saker, 

mat och kläder. I hemlandet hade hon ett rikt socialt liv med stor släkt och många vänner. Hon 

bodde i huvudstaden där hon hade grannar från många olika länder. Idag arbetar Aamina som 

språkstöd samtidigt som hon studerar till tolk.  

 

Jana är 32 år och kommer från ett afrikanskt muslimskt land, är gift och har fem barn. Hon 

lämnade hemlandet och kom till Sverige 2007 på grund av krig och fick permanent 

uppehållstillstånd efter sex månader. I hemlandet studerade hon och arbetade sedan som lärare. 

I hemlandet hade hon många vänner. Idag är hon föräldraledig och arbetslös.  

 

Laila är 33 år och kommer från ett muslimskt afrikanskt land, är gift och har sex barn. Hon kom 

till Sverige 2004 på grund av krig. Fick uppehållstillstånd efter fyra år efter att först ha fått 
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avslag. I hemlandet var hon bara hemma med sin mamma och pappa och har ingen utbildning. 

Hon hade mycket släkt och vänner i hemlandet. Idag har Laila en tidsbegränsad anställning på 

förskola. 

 

Jessica är 33 år och kommer från ett afrikanskt kristet land, är änka och har fyra barn. Hon kom 

till Sverige för sex år sedan på grund av grund av krig. Hon kom först själv till Sverige och fick 

senare återvända till hemlandet för att hämta sina barn. Hon fick uppehållstillstånd efter ett år. 

I hemlandet studerade hon internationella relationer på universitet och arbetade med att hjälpa 

kvinnor inom FN. I sitt hemland hade hon ett rikt socialt liv. Jessica är i dagsläget arbetssökande 

och studerar på SFI. 

 

Halima är 42 år och kommer från ett islamistiskt styrt land i Centralasien, är gift och har två 

barn. Hon har inte gått i skola eller arbetat i hemlandet, då kvinnor inte tillåts göra detta på 

grund av ett islamistiskt styre. Det var också detta begränsande styre och krig som gjorde att 

hon kom till Sverige för sju år sedan. Hon hade inget socialt liv utan var bara hemma med sin 

man och sina barn. Idag har Halima en tidsbegränsad anställning på ett år som ledsagare.  

 

Informanter – anställda på Arbetsförmedlingen 

Två personer anställda på Arbetsförmedlingen inom Gävleborgs län intervjuades angående 

deras upplevelser av att möta utomeuropeiskt födda kvinnor samt hur möjligheterna till arbete 

ser ut för dem. De arbetar med att hjälpa utrikesfödda människor till arbete. De kallas i resultatet 

för Informant 1 och Informant 2. 

 

2.7 Förförståelse 

En viktig utgångspunkt för forskaren i den kvalitativa forskningsprocessen är förförståelsen 

som fås genom egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete. Även fördomar 

som är socialt grundade subjektiva uppfattningar är viktiga förutsättningar i varje 

forskningssituation.18  

 Vår utbildningsbaserade förförståelse grundar sig i det program vi läser – Människa-

kultur-religionsprogrammet. Genom utbildningen har vi fått en förståelse för olika kulturer och 

religioner samt hur dessa påverkar människan och hennes samspel med andra. Detta gör att vi 

har en förståelse för de kvinnor vi intervjuat som kommer från olika delar av världen och 

                                                 
18 Holme & Solvang, 1997: 95 
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därmed olika kulturer. Vi har också genom den praktik som ingick i utbildningen erhållit 

kunskaper kring ämnet utrikesfödda och arbetsmarknaden. Vi har båda ett intresse för genus 

och jämställdhet vilket också spelat in i vår undersökning då vi haft den aspekten i åtanke 

genom hela processen.  

 Vi har båda gått in i undersökningen med olika fördomar samt haft andra människors 

fördomar i åtanke. En vanlig fördom vi stötte på från andra var att de kvinnor vi skulle 

undersöka inte ville arbeta eller inte fick för sin man. Även vi brottades med tanken på att dessa 

kvinnor skulle kunna vara fast i patriarkala strukturer eller religiösa yttringar som hindrade dem 

från att få ett arbete. Även idén att dessa kvinnor uppfostrar fler barn än vad som är normen i 

Sverige idag fanns och vi tänkte att det skulle kunna vara ett hinder för dem i arbetssökandet.  

 I det stora hela tycker vi att vår förförståelse har varit positiv för den undersökning vi 

gjort då den gett oss just en större förståelse för problematiken. Den har gjort att vi kunnat 

känna oss trygga i intervjuerna vilket i sin tur antagligen bidragit till att intervjupersonerna 

kunde känna sig trygga. Vi försökte gå in med ett öppet sinne och tanken att våra fördomar 

både kunde slå in och slås hål på.  

 

2.8 Etiska överväganden 

Studier som behandlar känsliga ämnen som till exempel social utsatthet bör behandlas med 

försiktighet. Det är viktigt att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer kan beskrivas av fyra huvudkrav 

på forskningen - informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.19 Vi lämnade ut information med uppsatsens syfte vilket också förtydligades 

vid intervjutillfällena. De deltagande informerades om att deras medverkan är frivillig och 

endast behövde svara på de frågor de själva ville. Deltagarna i uppsatsen är anonyma, namn 

och hemländer är fingerade. Vi informerade även deltagarna att allt inspelat material samt 

transkriberingar av det inspelade materialet kommer att förstöras.  

 

2.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om att få fram giltig information till undersökningen. I kvalitativa studier är 

detta vanligtvis inget problem då närheten till den som studeras är större än i kvantitativa 

studier, dock är det inte heller helt problemfritt. Forskaren kan tolka information och signaler 

felaktigt vilket påverkar forskarens upplevelse av situationen. Närheten som kan uppstå mellan 

                                                 
19 Vetenskapsrådet, 2002: 6 
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forskare och den som undersöks kan utgöra ett problem där det skapas bestämda förväntningar 

och den som blir intervjuad kan anpassa sig utifrån vad den tror att forskaren vill ha.20 Det kan 

ha påverkat våra intervjuer då vi lyckades skapa ett förtroende och en närhet till de vi 

intervjuade. Vi har dock under studiens gång försökt anamma ett kritiskt förhållningssätt, dock 

har det varit nödvändigt att ha en viss närhet till deltagarna då vi behandlar ett känsligt ämne.  

 Reliabilitet avser möjligheten till att kunna upprepa resultatet av en studie. En forskare 

ska alltså kunna upprepa en tidigare studie och få fram samma resultat vilket då tyder på hög 

reliabilitet.21 Med tanke på att vi använder oss av hermeneutik där vår egen tolkning är central 

är det svårt att kunna påvisa total reliabilitet. Vi har dock använt oss av samma frågor till alla 

respondenter och transkriberingen har utförts av oss båda tillsammans vilket gjort att risken för 

feltranskribering minskat. Dock går det inte att förbise det faktum att våra respondenters 

begränsningar i det svenska språket kan göra att vissa delar i kommunikationen gått förlorad.  

 Generaliserbarhet syftar till att de resultat som studien ger ska kunna appliceras på en 

större grupp. Detta kan vara problematisk i kvalitativa studier då urvalet sällan sker 

systematiskt. Det kvalitativa studier kan bidra med är att ge en förståelse av det som undersöks 

och variationer i relation till kontexten.22 Att påvisa en generaliserbarhet i denna studie blir 

svårt då vi använt ett fåtal intervjupersoner i syfte att lyfta enstaka röster. Så det resultat som vi 

fått fram är begränsat till de som deltagit. Det är vår förhoppning att resultatet ändå kan vara 

betydelsefullt för att öka förståelsen kring den problematik som rör dessa kvinnor. 

 

3. Tidigare forskning 

En god medborgare är den som arbetar. Det har blivit en normalitet och den som inte arbetar 

framstår som ett problem som samhället och den enskilde bör göra någonting åt. I den svenska 

välfärdsmodellen har arbete varit en grundpelare där arbete sågs som både en rättighet och 

skyldighet. På 1960-talet ansågs det vara statens skyldighet att erbjuda arbetstillfällen till 

medborgarna och politikens motto var ”allas rätt till arbete”.23 

 Den ekonomiska krisen på 1990-talet bidrog till en ökad arbetslöshet vilket särskilt 

drabbade personer med utländsk bakgrund, något som heller inte upphörde efter krisens slut. 

Under 2011 var arbetslösheten bland utrikesfödda 16,8% och arbetsmarknaden som redan 

                                                 
20 Holme & Solvang, 1997: 94–95 
21 Alvehus, 2013: 122–123  
22 Patel & Davidson, 2003: 106 
23 Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg, 2013: 133 
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färgats av etnisk delning växtes allt starkare. Utländsk bakgrund är överrepresenterat när det 

gäller arbetslöshet och anställningar med sämre löneutveckling och anställningsförhållanden.24 

 En utmaning som många ställs inför när de kommer till Sverige är mötet mellan två 

sociala system. Sverige har, precis som många europeiska länder, i stor utsträckning ett 

individcentrerat tankesätt. Det innebär att individen här är autonom och oberoende och ska 

bevara den egna integriteten och ansvara själv för sin sociala utveckling. Individen ansvarar för 

sina egna handlingar och samvetet fungerar som en kontrollmekanism där skuld är centralt. 

Många som kommer till Sverige lämnar ett gruppcentrerat tankesätt och det blir en omställning 

som innebär att individen på kort tid ska identifiera sig med det nya landets ideologi.25  

Det gruppcentrerade tankesättet innebär att individen alltid är del av en grupp som 

ansvarar för individens handlingar. Individen är helt beroende av gruppen för sin egen existens 

och utveckling. Till skillnad från det individcentrerade tankesättet där skuld är centralt fungerar 

här skam som kontrollmekanism och gruppen är ansvarig för individens handlingar.26 I 

gruppcentrerad ideologi upplöses individen och existerar endast som en del av gruppen. Det 

innebär att individens handlingar tillskrivs gruppen. För att vara del av gruppen och ta del av 

dess fördelar krävs att individen avstår sina individuella rättigheter. Alla val, från yrke till val 

av partner styrs och gynnas av gruppen.27   

 I Sverige ses arbete som individens plikt och blir speciellt riktat mot invandrare som är 

överrepresenterade bland de som inte har anställning. Det finns en oro att invandrarna på grund 

av arbetslöshet riskerar att hamna i utanförskap, vid sidan om majoritetssamhället. Att betona 

arbete som den enskildes plikt är ett sätt att motverka utanförskap och passivitet för att istället 

mana till aktivering och ansvarstagande.28 

 De som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har oftast varit långtidsarbetslösa och 

innefattas av jobb och utvecklingsgarantin. Där sker ett deltagande inom olika 

arbetsmarknadsåtgärder och deltagarens rätt till försörjning sker via ett aktivitetsstöd. Om den 

enskilde väljer att avböja ett erbjudande om plats inom en arbetsmarknadsåtgärd så blir den 

även nekad försörjningsstöd. Insatserna anses vara en plikt och en del av åtgärderna går ut på 

att förbättra anställningsbarheten hos de arbetslösa. Om inte den sociala rättigheten till arbete 

                                                 
24 Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg, 2013: 133 
25 Al-Baldawi, 2014: 101 
26 Al-Baldawi, 2014: 101 
27 Al-Baldawi, 2014: 112 
28 Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg, 2013: 133 
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uppfylls blir det svårt att uppfylla den medborgerliga plikten att arbeta. Genom olika åtgärder 

ska anställningsbarheten öka och fokus hamnar på den medborgerliga plikten att delta.29 

 Den ideala medborgaren har en utstakad framtid och formar sig själv för att kunna bli det 

hen vill. För att den ideala medborgaren ska finnas krävs en motsats, ett problem, som ofta 

representeras av invandraren.  Ett exempel kan vara schablonbilden av invandrarkvinnan som 

framstår som ett offer för sin kultur, oförmögen att ta egna beslut och initiativ. Kvinnan bör öka 

sin svenskhet genom att anamma vissa värden, sätt att tänka och vara för att på så sätt öka sin 

anställningsbarhet. Att vara svensk förknippas med det normala och den goda arbetande 

medborgaren. När fokus ligger på vad som krävs för att bli anställningsbar hamnar frågor om 

diskriminering och strukturell ojämlikhet i bakgrunden. Individen ska omformas, inte 

arbetsmarknaden.30 

 Idag ser vi att den så kallade nyfattigdomen eller sociala exkluderingen präglas av 

permanent arbetslöshet och sociala bidrag. Det drabbar oftast invandrare och minoriteter vars 

bakgrund inte härstammar från den globala ekonomiska ordningens kärnländer.31 Kvinnor med 

invandrarbakgrund är överrepresenterade i osäkra anställningar och arbetsförhållanden på 

arbetsmarknaden i Europa. Dessa kvinnor ingår också ofta i olika arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder.32  

  Idag är var femte svensk invandrare. I Sverige finns över 200 språkgrupper och i flertalet 

svenska skolor finns elever som kommer från olika nationer, kulturer, utövar olika religioner 

och har olika modersmål. Sverige är ett mångkulturellt land och det betonas ofta inom politiken. 

Samtidigt finns en medvetenhet kring att olika grupper i samhället står inför olika villkor att 

kunna utforma sina liv och bli delaktiga i samhället. Olika politiska åtgärder har under lång tid 

utvecklats för att förbättra invandrares villkor och delaktighet samt möjligheten att få uttrycka 

sin kulturella tillhörighet.33  

 Att enbart främja mångkulturalism i ett samhälle är inte lösningen på segregation och 

utanförskap. Det är en viktig politisk uppgift att främja delaktighet på jämlika villkor i ett 

mångkulturellt samhälle för att lyckas med integrationen. Den mångkulturella modellen inom 

svensk integrationspolitik har anammats för att motverka etnocentrism, rasism och intolerans. 

                                                 
29 Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg, 2013: 135 
30 Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg, 2013: 137–138 
31 Schierup, Krifors & Slavnic´, 2013: 231 
32 Schierup, Krifors & Slavnic´, 2013: 231 
33 Lidskog & Deniz, 2009: 14 
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Risken är istället att fokus hamnar på kulturell intolerans och en bild av etniska grupper som 

homogena.34  

 

3.1 Forskningrapporter och vetenskapliga artiklar 

De databaser vi använt i sökningen efter artiklar och rapporter är Discovery, Academic search 

elite samt Higgins - högskolebibliotekets egna katalog. Sökningarna gjordes utifrån det valda 

syftet och frågeställningarna som ligger till grund för studien. Sökord som använts för att hitta 

relevant information är bland annat: women, migration, unemployment, work, integration. 

Dessa ord kombinerades med varandra för att få fram olika resultat i de sökningar vi gjorde. Vi 

fann en stor mängd forskningsartiklar och fick därför avgränsa oss till två studier och en statlig 

utredning som behandlar vårt ämne, dessa presenteras nedan. 

 En studie som utförts i Toronto behandlar sambandet mellan 

undersysselsättning/arbetslöshet och hälsa hos kvinnliga immigranter. Studien fokuserar på hur 

kön, klass, migration och rasifiering samspelar för att skapa strukturella skiktningar i samhället. 

Studien baseras på 30 intervjuer med rasifierade kvinnliga immigranter som har svårt att få en 

stabil anställning på arbetsmarknaden. Det har påverkat deltagarnas psykiska och fysiska hälsa 

och deras familjer, dels genom social isolering, ökad stress i arbetssökandet samt sämre 

arbetsvillkor. Studien visar även att undersysselsättning/arbetslöshet ökar dessa kvinnors 

arbetsbörda i hemmet. Kvinnorna är i en speciellt utsatt situation på grund av deras 

underordnade position och låga status på arbetsmarknaden.35 

 En avhandling från Linköpings universitet behandlar nyanlända vuxna migranters 

etableringsperiod i Sverige. Djupintervjuer med tolv nyanlända visade brister i 

etableringsprocessen. Arbetsförmedlingens insatser är inte tillräckliga och ger inte det stöd som 

nyanlända är i behov av. Även samhällsorienteringen upplevs problematisk då svenska 

värderingar presenteras som de önskvärda i motsats till andra kulturer och värderingar. Studien 

visar att detta skapar ett motstånd och det finns risk att de nyanlända istället tar avstånd från det 

svenska samhället.36 

 En serie rapporter från Statens offentliga utredningar som behandlar makt, integration 

och strukturell diskriminering synliggör de mekanismer som ligger bakom strukturell 

diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Dessa rapporter belyser den 

problematik som vi också undersöker i denna studie nämligen den strukturella ojämlikheten 

                                                 
34 Darvishpour & Westin, 2015: 34 
35 Premji & Shakya, 2016: 17-35 
36 Abdulla, 2017 
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som många utrikesfödda möter i det svenska samhället. Utredningen visar att den strukturella 

diskrimineringen är både en orsak och en konsekvens av den maktojämlikhet som finns i 

Sverige. Diskriminering kräver uppfattningen att människor är olika med olika värden och det 

i sin tur innebär att människor behandlas olika.37 

Sammanställningen av rapporterna visar att personer med invandrarbakgrund och deras 

barn placeras i kategorin ”invandrare” vilket skiljer dem från ”svenskar”. Detta särskiljande 

innebär också att människor tillskrivs olika egenskaper beroende på vilken kategori de hamnar 

i. Svenskhet ses som norm och gör därför att alla som inte ses som svenskar blir normavvikande. 

Det skapar en hierarki där svenskhet blir ett mål att sträva efter för invandrare. 38  

Rapporterna visar också att det inte räcker att se etnisk diskriminering som en enskild 

kategori utan att det krävs ett intersektionellt perspektiv där även kön, klassbakgrund och ålder 

tas med i beräkningen för att se diskrimineringens komplexitet. I arbetslivet spelar 

uppfattningar om etniska skillnader stor roll gällande fördelning av arbetsuppgifter på 

arbetsplatser och i sorteringen av arbetssökande, dock visar utredningen att dessa etniska 

stereotyper även är bekönade. Diskriminering på arbetsplatser beror inte bara på föreställningar 

om etniska stereotyper utan förstärks ofta av sexistiska uppfattningar.39 

 

4. Teori 

I följande kapitel presenteras den valda teorin – intersektionalitet. Vi kommer beskriva 

begreppet intersektionalitet och de olika delar som utgör helheten i teorin. Teorin har valts 

eftersom den relaterar väl till den problematik som de kvinnor vi intervjuat upplever.  

 Intersektionalitet är ett begrepp som används för att förstå komplexa maktrelationer och 

förekomsten av ojämlikhet och orättvisor i samhället. Genom att titta på olika faktorer som 

påverkar människor såsom kön, klass, etnicitet och sexualitet och sedan se hur dessa samspelar 

och påverkar varandra kan en helhetsbild framträda. Med ett intersektionellt perspektiv studeras 

inte de olika kategorierna för sig utan interaktionen mellan dessa studeras för att försöka ge en 

fullständig bild av maktstrukturer och ojämlikhet.40 Intersektionalitetens ursprung kan spåras 

till den ”svarta feminismen” på 1980-talet där svarta kvinnor i USA pekade på att ojämlikhet 

inte kan studeras utifrån en kategori som exempelvis kön utan att komplexiteten går förlorad. 

                                                 
37  Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 2006 
38  Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 2006 
39  Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 2006 
40 de los Reyes & Mulinari, 2005: 9-11 
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Dessa forskare menade att ras verkar i samspel med kön och klass och att en vit kvinna inte 

lever i samma förtryck som en svart kvinna.41 

 

4.1 Maktstrukturer  

Göran Ahrne menar att en intersektionell analys blir viktig för att se hur olika former av social 

skiktning och maktrelationer samverkar och vad resultatet av dessa blir. Dessa olika faktorer 

bidrar till att individer får olika möjligheter i samhället beroende på vilka positioner de har i det 

sociala landskapet. Teorin vill belysa att det inte går att peka ut en skiktningsdimension som är 

viktigare än någon annan utan att se hur olika mekanismer interagerar och förstärker eller 

motverkar varandra.42 

 Sociala skiktningar och ojämlikheter tenderar att vara förhållandevis stabila och 

bestående inslag i den sociala strukturen. Det tar tid för dessa strukturer att ändras och det är 

svårt att genomföra förändringar då de oftast möts av motstånd. Dessa sociala skiktningar 

innebär över- och underordning vilket gör att det finns grupper som tjänar på att dessa strukturer 

bevaras medan vissa skulle ha mycket att vinna på att de upplöstes eller minskade.43  

En stor del i att dessa mönster är relativt stabila är att de bevaras genom olika 

organisationer. Sociala skiktningar baseras på maktrelationer där den ena parten kan få den 

andra parten att göra som den första vill trots att det inte är vad den andra vill. För att en 

maktrelation ska uppstå krävs ett beroende mellan parterna, beroendet är det som per automatik 

ger makt. Detta gör att den som är mest beroende också får minst makt. Den som innehar 

makten kan på detta vis belöna eller bestraffa personen i beroendeställning genom att styra 

tillgången av de resurser denne är beroende av. Desto färre möjligheter till arbete eller 

försörjning, desto större blir beroendet av den person eller organisation som tillhandahåller 

försörjningen.44  

Orättvisorna som följer med de olika skiktningarna kan jämna ut sig eller motverka 

varandra genom att en person kan befinna sig i en mer överordnad position i ett avseende och 

en mer underordnad i ett avseende. Arbetare är alltid beroende av företagen som de är anställda 

av vilket gör att arbetare med underordnade positioner har väldigt lite att säga till om. För vissa 

arbetare förstärks underordningen av andra sociala skiktningar som till exempel kön och 

etnicitet. Eftersom utrikesfödda vanligtvis har svårare att få jobb än svenskfödda tvingas de ofta 

                                                 
41 Engstrand & Larsson, 2013: 141 
42 Ahrne, 2016: 180–181 
43 Ahrne, 2016: 187 
44 Ahrne, 2016: 186 
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arbeta under sämre arbetsvillkor med sämre betalt. De blir offer både för klassförtryck och 

etnisk underordning.45 

Utbildning är ofta en avgörande faktor för vart i klasstrukturen en person hamnar, 

åtminstone för den som är född i Sverige. Att utbilda sig på högskola leder oftast till en 

fördelaktigare plats i arbetslivet. För en person född utanför Sverige, med en annan etnicitet än 

den svenska och som inte är uppvuxen i Sverige spelar utbildning inte en lika stor roll. Den 

leder inte till samma överordnade plats i arbetslivet. Det finns flera undersökningar som visar 

att trots att en person innehar en högre utbildning från sitt hemland blir de ändå hänvisade till 

arbeten med låg status. Detta tyder på att en etnisk underordning också medför en klassmässig 

underordning.46 

 

4.2 Kön 

Enligt genusvetenskaplig- och feministisk forskning är kön något som konstrueras, fostras eller 

socialiseras, det benämns ofta som att vi gör kön. Kön ses som något förändringsbart och 

uppfattningen om kön och hur kvinnor och män ska ”vara” beror på vilken social, historisk och 

kulturell kontext vi lever i.47 Genom att uppmärksamma, synliggöra eller osynliggöra beteenden 

sorteras de som önskvärda eller icke önskvärda och skapar på detta sätt normer om femininitet 

och maskulinitet. Ofta görs detta inte medvetet utan är många gånger en omedveten process 

som pågår hela tiden. Genom att leva upp till de förväntningar som finns om manligt och 

kvinnligt bidrar vi till konstruktionen av kön. 48 Beteenden som är könskonstruerande utförs 

ofta omedvetet för att passa in i den tilldelade könskategorin. Personer som inte passar in i den 

tilldelade könskategorin straffas. En dominant högljudd kvinna uppskattas sällan likväl som en 

tystlåten man.49  

 Denna sociala skiktning mellan könen innebär också att mannen är normen i samhället 

och definieras inte av sitt kön på samma sätt som en kvinna som ses som avvikande från 

normen. Det finns en maktordning där män systematiskt överordnas och kvinnor underordnas. 

Män har större tillgång till makt och maktrelationer medan kvinnor exkluderas från 

maktpositioner.50 Denna hierarkiska ordning av könen innebär också att egenskaper som ses 

                                                 
45 Ahrne, 2016: 187–188 
46 Ahrne, 2016: 188 
47 Mattsson, 2015: 47 
48 Mattsson, 2015: 49 
49 Evertsson, 2016: 56 
50 Mattsson, 2015: 50–51 



 

 17 

som manliga värderas högre än de som ses som kvinnliga. Det kvinnliga nervärderas ofta och 

används som skällsord både för män och kvinnor.51  

 Dessa skillnader mellan könen visar sig också på arbetsmarknaden då kvinnor i 

genomsnitt tjänar mindre än män, har färre chefspositioner och utför mer obetalt arbete i 

hemmet även när de arbetar lika många timmar som sin manliga partner. Dessa skillnader kan 

vi till stor del härröra från att kvinnor och män väljer olika slags utbildning och yrken. Kvinnor 

arbetar i högre grad inom vårdyrken, social omsorg och pedagogiska yrken medan män utbildar 

sig inom teknik och tillverkning. Dessa skillnader i utbildning- och yrkesval kan relateras till 

de könsstrukturer som finns och hur vi skapar socialt kön genom våra val och handlingar.52 

 Inom feministisk forskning betraktas familj och hushållssystemen som viktiga faktorer 

för att förstå den situation som kvinnor lever i. Kärnfamiljen har länge setts som norm som 

bygger på det borgerliga idealet där mannen försörjer familjen medan kvinnan blir gratis 

arbetskraft i hemmet. Dessa samhällsstrukturer påverkar kvinnor och mäns liv och beteenden. 

Det är inte bara viktigt att titta på kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden utan också 

synliggöra situationen i hemmet.53 

 

4.3 Etnicitet 

De senaste årens allmänna debatt och forskning har fokuserats på konsekvenserna av det 

mångkulturella samhället. Det intersektionella perspektivet innebär inte att se kulturell olikhet, 

kulturkrockar eller kulturmöten som intressanta faktorer utan den intersektionella analysen 

fokuserar istället på att knyta an till postkoloniala och kritiska teoritraditioner om etnicitet, 

kultur och ras. Här handlar det om att se hur ojämlikhet och diskriminering skapas samt hur 

begreppet etnicitet kan förstås som en del i ett komplext samspel mellan olika kategorier. Det 

viktigaste är att se hur skillnader uppstår och representeras istället för att fokusera på om det 

finns skillnader mellan olika grupper.54 

Begreppet etnicitet används ofta på olika sätt och med olika innehåll, det finns 

förklaringar som menar att etnicitet är resultatet av sociala processer och social interaktion, att 

det inte är statiskt eller något som kan tas för givet. Etnicitet är de processer som skapar känslor 

av samhörighet mellan och inom grupper av människor, vilket också innebär en hierarkisk 

organisering av dessa grupper. Det handlar om att tillhöra en grupp och dela dess 

                                                 
51 Evertsson, 2016: 51 
52 Evertsson, 2016. 58 
53 Mattsson, 2015: 52–53 
54 Mattsson, 2015: 83 



 

 18 

levnadsförhållanden och den etniska samhörigheten skapas i förhållande till ekonomiska 

resurser, territorium och kulturell språklig samhörighet. Att enas som etnisk grupp innebär inte 

bara att ha ett gemensamt språk eller kultur, främst handlar det om gemenskap som grund för 

att tillsammans uppleva utanförskap och marginalisering i samhället.55 

 Att möta de som är annorlunda - de som representerar olikhet bidrar till att den egna 

identiteten formas och omskapas. Samhällsutvecklingen det senaste decenniet har framhävt 

etnisk tillhörighet och etnisk olikhet, något som är avgörande för individens möjligheter till 

fullvärdigt medborgarskap och delaktighet i samhället. Klyftorna i det svenska samhället och i 

många andra europeiska länder har utvecklat nya former av segregation och marginalisering. 

En utveckling som likställer invandrare med utanförskap. I denna process har politikens främsta 

intresse varit att värna om de som redan har arbete och är delaktig i systemet, när fokus borde 

varit att solidarisera sig och driva frågor för de grupper som befinner sig i utanförskap. Idag är 

inte klass längre framträdande som en skillnads och identitetsskapande kategori utan kön, 

utbildning, religion, och etnicitet har istället blivit en viktig markör för att kategorisera och 

positionera individer och grupper i samhället. I det gamla industrisamhället var klass en viktig 

kategori för att definiera social tillhörighet, i det postindustriella samhället är grunden för 

identitet och social tillhörighet i högre grad tillskriven etnicitet.56 

 När människor placeras i olika kategorier beroende på deras etnicitet tilldelas de också 

en över- eller underordning. Det kan yttra sig i rasism där människor tillskrivs olika egenskaper 

utifrån deras etniska tillhörighet.57 Rasism kan yttra sig i att den som avviker från normen blir 

utstött i samhället eftersom majoritetssamhället inte kan acceptera det som är avvikande. Det 

kan leda till en negativ särbehandling för den som inte passar in i normen där personen utsätts 

för diskriminering och fördomar. Majoriteten rättfärdigar detta beteende med att se de 

avvikande som en egen grupp, ett vi och dom.58   

 

4.4 Klass 

Klass är ett omstritt begrepp med många olika betydelser. Ett vanligt sätt att förklara klass är 

att människor skiljs åt av klasstrukturer genom ekonomiska tillgångar och möjligheter på 

arbetsmarknaden. En annan definition av klass är att de som äger produktionsmedlen får makt 

över dem som säljer sin arbetskraft.59 Vissa forskare menar att klass definieras av grupper själva 

                                                 
55 Mattsson, 2015: 83–84 
56 Mattsson, 2015: 84 
57 Behtoui & Jonsson, 2013: 171 
58 Behtoui & Jonsson, 2013: 170 
59 Mattsson, 2015: 74 
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genom att de har delade materiella intressen och faktiskt ser sig som en grupp. Om denna 

grupptillhörighet och de gemensamma intressena inte finns så finns heller ingen klass.60  

Klass handlar alltså i grunden om försörjningsmöjligheter och materiella tillgångar, hur 

möjligheterna för försörjning ser ut. Detta påverkar såklart individens ekonomi, men också 

vilka risker individen utsätts för. En person med lägre klass utsätts generellt för högre risker då 

de oftare har tyngre och farligare arbeten vilket i sin tur gör att klasskillnader också ger 

skillnader i hälsa. Hälsan påverkas också av hur mycket du får bestämma på arbetsplatsen. Det 

har visat sig att ju mer du får bestämma, desto bättre mår du vilket i sin tur gör att du får ökad 

livslängd.61 Detta betyder att de arbeten som inte kräver högre utbildning och som oftast är 

kopplade till en lägre klassposition ger ökad ohälsa och en kortare livslängd. 

I Sverige har forskning visat att arbetare utan vidare utbildning har större risk att dö i 

förtid i jämförelse med tjänstemän oavsett dödsorsak (undantaget hudcancer där tjänstemän 

löper högre risk). Detta beror både på vilken arbetsmiljö en person haft samt den allmänna 

livsstilen. Det har också visat sig att ju mer en person oroar sig för försörjning, desto större är 

risken för sjukdom och därmed att dö i förtid. Detta gör också att den som en gång blivit sjuk 

har svårare att avancera och göra karriär och därmed klättra på klasstegen.62 

Dessa ojämlikheter i klass börjar redan vid födseln då uppväxten skiljer sig åt beroende 

på vilka föräldrar en individ har. Skolresultat skiljer sig åt beroende på klass och de 

utbildningsval som görs beror också på vilken klass en person tillhör. Detta innebär att barn till 

tjänstemän får högre betyg och större chans till en högre utbildning jämfört med barn till 

arbetare. Eftersom högre utbildning ofta leder bättre positioner på arbetsmarknaden är det en 

stor del i vilken klassposition en individ har.63 Det är alltså troligt att klass går i arv och att en 

person tillhör samma klass som sina föräldrar då det är föräldrarna som styrt hur möjligheterna 

under uppväxten såg ut.   

                                                 
60 Svallfors, 2016: 37 
61 Svallfors, 2016: 39 
62 Svallfors, 2016: 39–40 
63 Svallfors, 2016: 40 
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5. Resultat 
 

I det här kapitlet presenteras resultatet av de utförda intervjuerna. I kapitlet alterneras resultatet 

från respondenterna med informanternas intervjuer för att få en fördjupad förståelse. Den första 

delen presenterar respondenterna därefter presenteras varje huvudkategori som innehåller två 

underkategorier. Citaten kommer att avslutas med en tolkande kommentar.  

 

5.1 Mötet med den svenska arbets- och integrationsmodellen 

I detta kapitel presenteras respondenternas upplevelser av att lära sig det svenska språket och 

vilka hinder de stött på i processen att söka arbete.  

5.1.1 Det nya språket och samhällets krav 

Alla respondenter upplever att deras begränsningar i det svenska språket är ett hinder för deras 

möjligheter till arbete, men de anser också att praktik och arbete skulle hjälpa dem i deras 

språkutveckling. Halima fick aldrig möjlighet att lära sig läsa eller att skriva i hemlandet på 

grund av att kvinnor inte tilläts gå i skolan och i Sverige har hon gått två och ett halvt år på SFI. 

 

Jag gick i skolan två år halvt..men kunde inte klara SFI. (Halima 2018-03-13) 

  

Citatet ovan tolkas som att Halima kämpade för att lära sig det svenska språket och att hon efter 

bästa förmåga även försökte lära sig att skriva och läsa. Halima känner sig både ledsen och 

orolig över framtiden och det faktum att hon aldrig lärt sig skriva eller läsa varken i hemlandet 

eller i det nya landet. 

 Laila berättar att i hemlandet så var hon bara hemma med sina föräldrar och fick aldrig 

möjligheten att gå i skola. När hon kom till Sverige så studerade hon endast ett år på SFI på 

grund av föräldraledighet. När det sedan var dags att börja på SFI igen så hade hon ej längre 

någon plats.  

 

[…] jag säger jag vill lära mig svenska och de säger nej din tid är slut.  

(Laila 2018-03-13) 

 

Det kan tolkas som att Laila hade ambitionen att studera det svenska språket och samtidigt 

träffa andra människor. Att vilja men inte få möjligheten gjorde att Laila kände en stor 

förtvivlan då hon själv inte kunde påverka sin önskan om att få gå i skolan.  

 Aamina gick i grundskola i hemlandet och även två år i en engelsk privatskola. När hon 

kom till Sverige studerade hon på SFI först i ett år innan hon gick hem på föräldraledighet. Hon 
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berättar att hon lärde sig väldigt mycket under den tiden hon studerade på SFI och att hon 

klarade alla kurser.  

 

  Alla är inte lika i skolan heller SFI, det är jättesvårt.  

(Aamina 2018-02-14) 

       

 Trots att Aamina klarade alla kurser och tyckte att hon lärde sig mycket under denna tid så var 

det också problematiskt. Alla deltagare hade olika bakgrund vilket gör att det kan vara svårt 

både med kommunikationen mellan deltagare och påverka klimatet i klassrummet.  

 Informant 1 från Arbetsförmedlingen upplever att personer som snabbare kommer 

framåt i språkutvecklingen oftast går på språkcaféer, lyssnar på radio och TV och anstränger 

sig för att prata svenska även om det är svårt. Informanterna berättar även att om en person inte 

gör några framsteg i språket på SFI så kan SFI välja att skriva ut den personen, detsamma gäller 

om personen inte sköter sig. Blir den arbetssökande utskriven så är denna utskriven i ett års tid 

och kan efter den tiden ansöka på nytt. De berättar att det även finns andra studieformer för att 

lära sig svenska som till exempel folkhögskolor där undervisningen bedrivs på ett annat sätt 

med mindre fokus på grammatik och mindre ”skolsalskänsla”.  

 

[…] men då är det liksom ändå ett år där som man..ja tappar då egentligen[..] 

(Informant 1 Arbetsförmedlingen 2018-04-04) 

 

Det informanten menar är att om situationen uppstår där en person blir utskriven från SFI så 

kan det innebära att utvecklingen i svenska språket halkar efter. Det blir en problematisk 

situation för den enskilde individen och samhället i stort eftersom språket är en av de viktigaste 

faktorerna för att söka arbete och integreras i samhället. 

 Informanterna belyser även psykisk ohälsa och att de har varit i kontakt med 

människor som kanske inte ens är medvetna om att de påverkats av till exempel krig eller andra 

trauman. Det kan vara en bidragande faktor till försämring av inlärningen och i vissa fall leda 

till sömnsvårigheter. De berättar också att många har ett oerhört driv och att fokus ligger på att 

klara SFI och få ett arbete vilket gör att vissa ignorerar sitt psykiska mående.  

 

[...] du kommer hit och så har du dina barn kvar i hemlandet och så ska du sätta 

dig här och studera och du har ingen aning om dom lever. […]  

(Informant 2 Arbetsförmedlingen 2018-04-04) 

 

Informanten menar att det kan finnas många faktorer som gör att människor lär sig olika snabbt 

och kommer olika långt i inlärningsprocessen. Att ha familj kvar i hemlandet kan göra att 

koncentrationen påverkas.  
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5.1.2 Att få stöd i arbetssökandet 

Alla kvinnorna uttrycker en oerhört stark vilja att lära sig det svenska språket och att arbeta 

eller ha praktik. De har under långa perioder varit arbetslösa utan varken sysselsättning i praktik 

eller SFI-studier, men några av kvinnorna har idag olika former av praktik eller arbete. Efter att 

kvinnorna med varierande framgång avslutat sina studier på SFI har de haft kontinuerlig kontakt 

med Arbetsförmedlingen i den stad de bor i. De har alla olika upplevelser av kontakten med 

myndigheter.  

 Halima berättar att hon under en nio månader lång period gjorde praktik och hade 

aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. När praktiken upphörde och även så aktivitetsstödet 

blev hon arbetslös. Under en två år lång period var hon bara hemma utan någon aktivitet. 

Halima hade kontakt med Arbetsförmedlingen under denna tid och blev ombedd att själv söka 

sig till någon aktivitet. 

 

  Jag själv? Jag kan inte själv. Kan inte. Behöver hjälp.  

(Halima 2018-03-13) 

 

Utsagan kan tolkas som att trots att Halima verkligen vill komma ut i någon sorts praktik eller 

arbete så känner hon en stor vanmakt, sårbarhet och rädsla. Hon är inte trygg med ansvaret att 

själv kontakta olika arbetsplatser. Eftersom hon varken kan läsa, skriva eller tala svenska 

särskilt bra så känns det som en övermäktig uppgift vilket leder till att Halima sluter sig i sitt 

eget hem. Situationen gör att Halima mår psykiskt dåligt.  

 

[…] Inte bara sitta hemma. Vill inte…blir sjuk..kan inte stanna hemma. På jobbet 

pratar svenska, lära svenska […] (Halima 2018-03-13) 

 

Halimas personliga utveckling stannar upp och hon blir isolerad i sitt eget hem. Hon vill komma 

ut i arbete för att kunna träffa andra människor och få träna på att tala svenska och vara del av 

ett sammanhang. Hon förstår själv inte varför hon inte får den hjälp hon behöver och hon är 

även oförmögen att förklara vad hon behöver få hjälp med.  

Halima gick slutligen till Arbetsförmedlingen för att få hjälp ur sin isolering. 

Arbetsförmedlingen ordnade då en praktik som ledsagare och Halima upplevde under den tiden 

att hennes språkkunskaper förbättrades avsevärt. Trots att hon under så lång tid varit hemma så 

är hon oerhört tacksam och tycker att hon fått stor hjälp av Arbetsförmedlingen.  

   

  Vill inte sitta hemma, för mig mycket tråkigt. Inga pengar.  

(Halima 2018-03-13)  
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Vi tolkar det som att Halima kände att situationen blev ohållbar både ur ett ekonomiskt 

perspektiv men även ohållbar för hennes psykiska hälsa.  Hon blev själv tvungen att be om 

hjälp för att få den hjälp hon behövde.  

 De andra kvinnorna upplevde sig inte ha fått lika mycket hjälp av Arbetsförmedlingen.  

De fick inte tillräckligt med stöd i sitt arbetssökande. Kvinnorna upplevde även att ingen av 

handläggarna tog hänsyn till deras önskemål vid praktikplacering eller arbetssökande.  

 Aamina berättar att det tog henne tretton år innan hon fick arbete som språkstöd. Idag 

kombinerar hon arbetet med att utbilda sig till tolk. Aamina berättar om sin upplevelse av 

Arbetsförmedlingen under de år hon var arbetslös. 

 

Nej! Man väljer inte. Du måste göra. (Aamina 2018-13-14) 

 

Aamina menar att hon inte alls getts möjlighet att själv påverka valet av praktik eller de arbeten 

som hon bör söka. Det är endast handläggarens åsikt som räknas.  

Aamina säger att hon haft olika praktikplatser inom skola och skolbespisning. 

Trots att hon själv inte fick välja plats så upplevde hon praktiken som utvecklande och rolig. 

Hon fick träffa många människor och trivdes bra på de olika praktikerna.  

Jana berättar att hon varit i Sverige sedan 2007 och är för tillfället mammaledig och helt 

utan inkomst. Hennes man försörjer familjen på egen hand då han efter femton år i Sverige utan 

att hitta ett arbete nu flyttat till annan ort för att arbeta som taxichaufför.  Jana berättar att hon 

väntar på förskoleplats och att hon efter det ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen igen. Den 

senaste praktikplatsen på en förskola fungerade inte på grund av hennes allergi då hon trots 

läkarintyg var tvungen att kunna vistas utomhus på sommaren. 

   

[…] jag kan inte va ute men dom säger tyvärr jag kan inte. Jag säger okej, jag  

stanna hemma. (Jana 2018-13-14) 

 

Trots att Jana vill fortsätta sin praktik på förskolan blir det för svårt med hennes allergi. Hon 

orkar inte strida och situationen känns hopplös vilket gör att hon ger upp sin praktikplats och 

tvingas bli sysslolös.  

 Alla kvinnor berättar att de vill arbeta inom människovårdande yrken. Aamina som vill 

studera till socionom eller Jessica som vill arbeta inom äldrevården och drömmer om att få ta 

hand om människor. Laila och Halima vill i framtiden arbeta med barn på förskola och Jana 

skulle vilja arbeta som modersmålslärare. Flera av kvinnorna tror att deras chanser till arbete är 

låga eftersom de bor i ett län med hög arbetslöshet. Jana berättar att hon vill bo kvar i nuvarande 
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kommun, men om hon inte får ett arbete snart känner hon sig tvingad att flytta till ett län med 

större arbetsmöjligheter.  

 Informant 2 berättar att det kan vara svårt för en person som är i behov av hjälp och stöd 

i sitt arbetssökande eftersom en förmedlare kan ha flera hundra sökande som de ska hjälpa. 

Mycket ansvar läggs på individen där rapportering ska ske kontinuerligt, samtidigt som väldigt 

få möten med förmedlaren äger rum. Här är det viktigt att individen har eget driv för att komma 

framåt annars finns det risk att de aldrig kommer ut och blir istället hemmasittande.  

 Vidare diskuteras synen på Arbetsförmedlingen som myndighetsutövare och att det finns 

en bild av att arbetssökande inte har något att säga till om. Informanterna känner igen 

problematiken där vissa personer upplever att det endast är Arbetsförmedlingen som 

bestämmer. De har också upplevt att vissa personer beroende på vilket hemland de kommer 

ifrån har en stor rädsla för myndigheter. Informanterna själva upplever inte att det handlar om 

tvång utan om att de arbetssökande ska få den bästa hjälpen. 

 

Dom ser oss inte som nån som dom kan bolla idéer med eller så utan nu kommer 

vi till Arbetsförmedlingen nu är det liksom ”dom sitter där, vi sitter här och vi ska 

göra som dom säger”, lite så. Det är det man vill få bort.  

(Informant 1 Arbetsförmedlingen 2018-04-04) 

 

Informant 1 uttrycker en frustration över situationen och tycker att det är synd att kvinnorna 

upplever situationen på det här viset. De anser själva att de gör sitt bästa för att hjälpa 

människor.  

 Vidare menar informanterna att en framgångsfaktor är ökat samarbete mellan olika 

aktörer som arbetar med hela integrationsprocessen. De upplever att kommunikationen mellan 

olika parter kan vara bristfällig och att det påverkar sättet att arbeta samt möjligheten att få en 

helhetsbild av de personer de ska hjälpa.  

   

[…] en person kan ju va på en praktik inom kommunen ett halvår och vi har ingen 

aning om ens hur det har gått. Ja nu var praktikperioden slut liksom, ja vad hände 

sen då? (Informant 1 Arbetsförmedlingen 2018-04-04) 

   

Informant 1 uttrycker en frustration över att inte veta hur det går för personer som de ska hjälpa. 

De upplever att de ibland saknar inblick i hur det fungerar på praktikplatser vilket gör det svårt 

att få en hållbar plan och ett helhetstänk.  

 Informanterna menar att samarbetet mellan olika aktörer ändå har blivit bättre och om 

välfärdssamhället ska fungera så är samarbetet viktigt och alla måste arbeta mot samma mål. 



 

 25 

De berättar också att sekretessregler kan vara ett hinder i samarbetet mellan olika parter och att 

det är en faktor som bidrar till att kommunikationen blir bristfällig.  

 Informanterna belyser att kraven från arbetsgivarna idag är höga och att de arbeten som 

tidigare har ansetts som enkla arbeten idag inte längre är enkla. Lokalvårdare till exempel där 

språket är viktigt för att göra sig förstådd och där det ofta krävs körkort. För någon som till 

exempel är prelitterär blir det svårt då den anställde måste kunna läsa på förpackningar för att 

kunna utföra arbetet.  

 När det gäller stereotypa föreställningar om vad kvinnor bör arbeta med så förklarar 

informanterna att de upplever att det finns en vilja hos de kvinnor de träffar att arbeta inom 

kvinnodominerande yrken. De menar att dessa kvinnor kan ha svårt att bryta mönster och dras 

till tryggheten i det de kan vilket oftast innefattar hushållsarbete och omhändertagande av barn. 

De belyser också en problematik i att många av de kvinnor de möter är mindre drivna i sitt 

arbetssökande än män, de upplever att männen ”tar för sig” mer.  

 

5.2 Kvinnornas integrationsmöjligheter i det svenska samhället 

I detta kapitel beskrivs kvinnornas upplevelser av hur de integrerats och de attityder de möter. 

5.2.1 Socialt kontaktnät och utanförskap 

Flera av kvinnorna upplever att enda sättet att få ett arbete och praktik är genom kontakter. De 

belyser också att kontakterna från arbete och praktik bidrar mycket till deras egen integration. 

Flera beskriver att de fått vänner och kontakter på praktik- och arbetsplatser. En av kvinnorna 

berättar att hon har en svensk väninna som hjälpt henne att hitta praktik på olika förskolor och 

upplever att hon inte hade klarat det på egen hand. Jessica säger att det är jättesvårt att få ett 

arbete utan kontakter och hon har lågt förtroende för Arbetsförmedlingen och deras förmåga att 

hjälpa henne till det arbete hon önskar, vilket är inom vård och omsorg.  

   

[…] om du har en vännen som känner chefen här…du kan. Om du har kontakt 

med dom, du kan få jobb…utan utbildning, utan nånting. (Jessica 2018-03-14) 

 

Här menar Jessica att det är väldigt svårt att hitta ett arbete utan att ha en annan människa som 

går i god för ens person och färdighet. Det gör att Jessica känner en hopplöshet och en 

maktlöshet inför framtiden eftersom hon själv helt saknar kontaktnät på den nuvarande orten.  

 Tre av kvinnorna upplever att de har många vänner och kontakt med omgivande samhälle. 

Aamina upplever att hon har stöd från omgivningen och har ett stort socialt kontaktnät med 

vänner från Sverige och andra länder. Hon pratar mycket svenska med vännerna och i de 
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föreningar hon är engagerad i. Hon understryker också att det sociala livet inte bara är viktigt 

för språkutvecklingen utan att hon även fått andra kunskaper som behövs i det svenska 

samhället såsom olika lagar och vart man kan vända sig vid behov av hjälp. 

Halima berättar att hennes praktik har gjort att hon fått vänner från olika delar av världen, 

något som hon uppskattar och är glad över. Hon är själv osäker på om någon av hennes vänner 

är svenskfödda.  

 

Från olika länder…bodde i Sverige dom. Från Thailand, Colombia, Eritrea, 

Afghanistan...olika! Svenska jag också pratade med dom. (Halima 2018-03-13) 

 

Ovanstående citat tolkas som att Halima är glad över att ha många vänner att prata svenska 

med. Hon bryr sig inte om människornas ursprung utan ser dom som en viktig del i det sociala 

kontaktnätet. Hon känner en stolthet i att ha hittat så många nya vänner från olika delar av 

världen.  

 Jessica berättar att i den första staden hon kom till i Sverige fick hon jobb och hade en 

väldigt god relation till sin chef som hon har kontakt med än idag. Eftersom hennes barn 

integrerats och känner trygghet på nuvarande ort vill hon inte tvinga dem att flytta från 

tryggheten, även om hon själv skulle vilja. På nuvarande ort beskriver Jessica hur hon nästan 

helt saknar kontaktnät och vänner. Den lilla sociala kontakten i dagsläget är med andra deltagare 

på SFI. Hon upplever dock det svårt då de flesta är arabisktalande och hon själv pratar engelska, 

franska och svenska. Hon känner sig utanför.  

 

Nej…jag vet inte, jag är snäll, jag är social person. Jag…men jag vet inte. Jag tror 

många människor brukar gå ute och sitta…du vet jag brukade jag har för länge 

sen sittat själv och jag hade så mycket tanke mig och mina barn…eller mina barn 

dö, så därför. (Jessica 2018-03-14) 

 

Det tolkas som att Jessica upplever sig själv som en social person som har lätt för att knyta nya 

kontakter, men på grund av hennes traumatiska bakgrund och ovissheten om hennes barn 

fortfarande var vid liv i hemlandet hade hon svårt att ta kontakt med människor. Hon mådde 

psykiskt dåligt och var stressad över situationen, all energi och tankeverksamhet gick till barnen 

och deras situation.  

 Eftersom Jessicas make avled i kriget och hon helt saknar kontaktnät finns det inte heller 

någon vuxen människa som hon kan vända sig till. Hennes barn utgör hela hennes sociala liv. 

 

[…] men jag har inte vännen. Hon förstår mig, hon jag ska..she is my shoulder. 

(Jessica 2018-03-14) 
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Jessica saknar kontakt med vuxna människor och framförallt en nära vän som hon kan luta sig 

mot och få det stöd hon behöver. Hon känner sig ensam och utelämnad.   

Informanterna tror att bristande kontaktnät kan vara en del i problematiken som 

respondenterna står inför i kombination med språk, utbildning, kultur och även attityder hos 

arbetsgivare. De pekar på att personer med utländsk bakgrund kan ha svårare att få arbete på 

grund av fördomar från arbetsgivare. Något som också spelar in är utbildning och 

arbetslivserfarenhet och att inte kunna visa upp det på ett CV. 

5.2.2 Attityder från samhället  

Alla kvinnor är väldigt tacksamma mot Sverige som land och uttrycker att människorna som 

bor här är snälla och hjälpsamma. Det går dock att utläsa att flera av kvinnorna känner att de 

inte har samma förutsättningar och möjligheter som svenskfödda. Flera av kvinnorna berättar 

om upplevelser och bemötanden som de tror kan relateras till deras etniska bakgrund.  

 Jessica upplever att människor har förutfattade meningar om henne och hennes bakgrund. 

Hon tycker att det känns svårt att komma från ett land där hon hade utbildning och en karriär 

till en stad där människor förutsätter att hon inte har någon utbildning och där hennes 

kvalifikationer inte tas tillvara på.  

 

It is so hard to live this kind of life. As if you have never gone to school, as if 

you never had any experience…ah..it is so hard. (Jessica 2018-03-14) 

   

Jessica menar att människor på grund av hennes flyktingbakgrund antar att hon saknar 

utbildning och arbetslivserfarenhet. Hon känner att hon inte möts med respekt för den 

utbildning hon förvärvat i hemlandet.   

 Flera av kvinnorna berättar att de upplever att de får ett sämre bemötande och att de möts 

av svårigheter på grund av sin etnicitet. De berättar om när de själva ringer till exempelvis en 

hyresvärd för att felanmäla inte får någon hjälp, men om någon född i Sverige hjälper dem att 

ringa så får de hjälp direkt. Tre av kvinnorna är från samma afrikanska land och upplever att 

just personer från deras hemland har det svårare än andra utrikesfödda.  

 Aamina berättar om en händelse där hon efter föräldraledighet kom tillbaka till SFI för 

att hämta sina betyg. Läraren var ny och hittade inget bevis på att hon gått SFI tidigare. 

 

[…] hon sa nej du inte gått skolan alls hon sa. (Aamina 2018-04-13) 

 

Aamina blir misstrodd av läraren på SFI vilket medför att Aamina känner sig kränkt. Hon blir 

både ledsen och stressad över att läraren inte tror på henne. Den här upplevelsen påverkar 
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hennes bild av myndighetsutövande och hon har efter den här händelsen haft svårt att lita på 

svenska myndigheter. För Aamina var hennes betyg viktiga och hon kände en stolthet över att 

ha klarat de olika kurserna.  

 Laila berättar att hon blivit påkörd med avsikt där bilföraren kastar en cigarett på henne 

och ifrågasätter varför hon är i Sverige. Laila svarar tillbaka att det här också är hennes land. 

Hon blir rädd och fotograferar bilens registreringsnummer för att kunna göra en polisanmälan.   

 

[...] Hon tar ut och kastar cigaretten och hon sa varför du är här?  

(Laila 2018-03-14)                                                                                                                                               

 

Laila känner sig otroligt kränkt och befinner sig i en utsatt situation, men finner styrkan att stå 

upp för sig själv och det gör att hon blir stärkt av händelsen. Trots den negativa händelsen har 

hon fortfarande en positiv bild av människor och förståelse för att en enskild person inte 

företräder alla svenskfödda.  

 

6. Analys 

I denna del kommer resultatet att analyseras med hjälp av den valda teorin intersektionalitet. Vi 

kommer att presentera analysen under de huvudkategorier som återfinns i resultatdelen.  

 

6.1 Mötet med den svenska arbets- och integrationsmodellen 

Det kan konstateras att språket är ett problem för kvinnorna, flera av dem har inte lyckats klara 

SFI. Det har bidragit till att deras bristande språkkunskaper innebär ett hinder i deras 

arbetssökande. Trots deras starka vilja att lära sig det svenska språket har flera av kvinnorna 

upplevt problem med SFI:s upplägg och regler. Trots att SFI är tänkt att tillgodose alla 

individers behov för att lära sig det svenska språket har respondenterna upplevt att så inte är 

fallet. Informanterna från Arbetsförmedlingen berättar att om en person inte gör några framsteg 

på SFI så kan denna bli utskriven och måste då vänta ett år för att kunna återuppta studierna.  

För flera av kvinnorna har det varit svårt att lära sig svenska, dels på grund av deras 

utbildningsbakgrund från hemlandet och dels på grund av hur deras situation sett ut i Sverige. 

Några har inte genomgått utbildning i hemlandet och har inte lärt sig att varken skriva eller läsa 

vilket blivit problematiskt för att tillgodogöra sig en viktig del i det svenska språket och för att 

kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.  

 Med ett intersektionellt perspektiv så kan detta relateras till maktstrukturer där en 

maktrelation uppstår genom ett beroende från den ena parten. Den som är mest beroende får 

minst makt och den som innehar makten kan belöna eller bestraffa personen i beroendeställning 



 

 29 

genom att styra resurserna.64 I det här fallet är det SFI som besitter makten och kvinnorna är de 

underordnade. Detta gör att om kvinnorna inte presterar tillräckligt kan de välja att avsluta deras 

undervisning. Att kvinnorna verkligen vill lära sig och studera får mindre betydelse. 

Alla respondenter har barn och några av dem har varit på föräldraledighet under perioder 

vilket resulterat i avbrott i svenskaundervisningen. Det har bidragit till att inlärningen av det 

svenska språket för vissa av kvinnorna försämrats. En kvinna berättar att hon just nu är 

mammaledig och utan inkomst. Hennes make har tvingats flytta till annan ort för att kunna 

försörja familjen vilket gjort att allt ansvar över barn och hushåll lagts på kvinnan. Det kan 

förstås genom bilden av kärnfamiljen där mannen försörjer och kvinnan arbetar i hemmet. Det 

är samhällsstrukturen som påverkar mannens och kvinnans liv och det är viktigt att synliggöra 

situationen som många kvinnor lever i.65 Forskning visar att kvinnor tar större ansvar i hemmet 

och spenderar mer tid med hushållsarbete. Det förväntas att kvinnan ska ta hand om barnen och 

hushållsarbetet.66 Det blir problematiskt för respondenterna då det påverkar deras möjligheter 

att lära sig språket. Eftersom normen säger att kvinnorna ska vara hemma med barnen så blir 

undervisningen i svenska lidande. Dessa strukturer påverkar också män som måste försörja 

familjen och därmed får mindre tid i hemmet och med familjen.  

 De flesta av kvinnorna upplever att stödet från Arbetsförmedlingen inte är tillräckligt. 

Vissa av kvinnorna blev tillsagda att själva söka praktik eller arbete vilket blev en omöjlighet 

för en av respondenterna på grund av att hon är prelitterär och har knappa kunskaper i svenska. 

Hon blev istället isolerad i hemmet utan sysselsättning vilket resulterade i att hon utvecklade 

psykisk ohälsa. Andra blev istället tilldelade praktikplatser och upplevde att de själva inte hade 

möjlighet att påverka. Även om det fanns en upplevelse av tvång så har de ändå funnit praktiken 

givande och utvecklande för det svenska språket och den personliga utvecklingen. 

Informanterna från Arbetsförmedlingen berättar att en handläggare har väldigt många sökanden 

vilket påverkar hjälpen som de arbetssökande behöver. Det stora ansvaret läggs på individen.  

Kvinnorna har på olika sätt upplevt en hjälplöshet och begränsning i självbestämmandet. 

Det här kan relateras till klassbegreppet där maktskiktningar skapas genom ekonomiska 

tillgångar. Eftersom respondenterna under längre tid varit arbetslösa hamnar de i de lägre 

skiktningarna. Det har visat sig att hälsan påverkas av klass dels på grund av de risker som den 

lägre klassen utsätts för på arbetsplatsen men även över individens självbestämmande. 

                                                 
64 Ahrne, 2016: 186 
65 Mattsson, 2015: 53 
66 Evertsson, 2016: 58 
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Forskning har visat att desto mer en person får bestämma på arbetsplatsen desto bättre mår 

personen.67  

I och med kvinnornas avsaknad av arbete kan det tänkas att själva arbetssökandet här kan 

likställas med att ha en sysselsättning. Eftersom kvinnorna upplever maktlöshet så kan det bidra 

till försämrad hälsa. Det kan även relateras till att utrikesfödda har svårare att få jobb än de 

födda i Sverige. De blir offer för etnisk underordning och klassförtryck.68 En avgörande faktor 

i klasstrukturen är utbildning. Det har dock visat sig att utbildning inte spelar lika stor roll för 

den som är utrikesfödd. Detta gör att utbildningen från hemlandet får mindre betydelse och en 

person med högre utbildning hänvisas till arbeten med låg status. En etnisk underordning 

medför alltså även en klassmässig underordning.69  

Utifrån de utförda intervjuerna kan det konstateras att alla respondenter uttryckt en 

önskan om att arbeta inom omsorgsarbete som till exempel skolomsorg eller äldreomsorg. Det 

har varit en önskan hos alla kvinnor oavsett deras utbildningsbakgrund, härkomst och 

nuvarande situation. Detta stämmer överens med informanternas upplevelser där de ser att 

många av de kvinnor de möter vill arbeta inom dessa yrken. De belyser också att män generellt 

är mer drivande i sitt arbetssökande.  

Teorin visar att de normer som råder om femininitet och maskulinitet gör att människor 

vill rätta sig efter dessa. Det är en ständig process som omedvetet men även medvetet påverkar 

de val vi gör.70 Genom att leva upp till de förväntningar samhället har är riskerna små att ses 

som avvikande. Det hör inte till normen att vara en högljudd kvinna eller en tystlåten man vilket 

gör att människor rättar sig därefter.71 I respondenternas fall yttrar sig detta i att de dras till 

kvinnodominerande yrken och lever upp till den önskvärda normen. Detta kan även relateras 

till informanternas upplevelse om att män är mer drivande.  

 

6.2 Kvinnornas integrationsmöjligheter i det svenska samhället 

Kvinnorna upplever att ett socialt kontaktnät inte bara är viktigt i privatlivet utan också spelar 

en stor roll för möjligheterna att få ett arbete. Praktik och arbete upplevs också som en stor 

bidragande faktor för att lära sig svenska. Allt detta spelar en stor roll för deras 

integrationsmöjligheter. En av respondenterna upplever sig vara en social person som har lätt 

att få kontakt med nya människor. Trots detta har hon inte lyckats etablera socialt kontaktnät 

                                                 
67 Svallfors, 2016: 39 
68 Ahrne, 2016: 187–188 
69 Ahrne, 2016: 188 
70 Mattsson, 2015: 49 
71 Evertsson, 2016: 56 
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på den nuvarande orten. Det enda kontaktnät hon har idag är hennes barn. En annan kvinna har 

genom praktik fått många vänner med olika bakgrund och etnicitet, främst från andra 

utomeuropeiska länder.  

 Ett intersektionellt perspektiv kan förklara de svårigheter en utrikesfödd person kan 

uppleva när det gäller att hitta social samhörighet med svenskfödda. Etnicitet handlar om att 

tillhöra en grupp där gemenskap skapas genom språket, ekonomi och kulturell samhörighet. 

Detta gör att det blir svårt att integreras i den svenska gemenskapen. Etnicitet är en process som 

skapar känslor av samhörighet inom en grupp människor vilket innebär en hierarkisk 

organisering av dessa grupper. En etnisk grupp skapas genom gemensamma upplevelser av 

utanförskap och marginalisering i samhället.72 Det kan tänkas att utomeuropeiskt födda kvinnor 

känner samhörighet och upplever utanförskap genom att de inte tillhör majoritetens etnicitet. 

Trots olika bakgrund och härkomst ser samhället dem ofta som en homogen grupp.  

 Flera av kvinnorna upplever att de diskrimineras på arbetsmarknaden och att de möter 

negativa föreställningar om deras ursprung och etnicitet. Det här har visat sig i bemötandet från 

omgivningen till exempel i myndighetskontakten, i kontakten med hyresvärdar samt i mötet 

med andra människor. En av respondenterna berättar om hur hon blir utsatt för en rasistisk 

handling, där en förare kör på henne med bilen och utsätter henne för rasistiska påhopp.  

 Detta kan ses som ett exempel på den rasism människor med annan etnicitet än den 

svenska utsätts för. Genom att inte tillhöra majoriteten kan kvinnorna lätt tilldelas en 

underordning som åtföljs av diskriminering och fördomar. Beteendet rättfärdigas med ett vi och 

dem-tänk där kvinnorna ses som någonting avvikande som inte passar in i samhället.73 

 

7. Diskussion 

I det här kapitlet kommer uppsatsens metod, teori och resultat att diskuteras. I diskussionen av 

resultatet kommer vi att knyta an till studiens syfte och frågeställningar.  

 

7.1 Diskussion av vald metod 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod med en hermeneutisk inriktning. Vi ville ge den 

enskilda individen en chans att lyfta sin egen historia. Det innebär att vårt resultat är baserat på 

kvinnornas upplevelser, det är kvinnornas sanning och inte något som är en absolut sanning. 

Våra intervjuer var semistrukturerade med olika frågeområden som grund där vi kunde ställa 
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följdfrågor. Genom att vi behandlar ett komplext och känsligt område i kombination med de 

språksvårigheter vi mötte så är den kvalitativa metoden bäst lämpad. Hermeneutiken valdes på 

grund av att vi som forskare behövde få en närhet till den intervjuade och där vi kunde tolka de 

svar vi fick. Då språket var bristfälligt krävdes att vi använde oss av en metod där vi kunde få 

en djupare inblick i den intervjuades situation.  

 

7.2 Diskussion av vald teori 

Vi valde att använda oss av intersektionalitet som teori för att kunna belysa den komplexa 

situation de intervjuade kvinnorna befinner sig i. Det går inte att enbart se på en faktor för att 

förstå den ojämlikhet och orättvisa som präglar samhället idag. Genom att belysa olika faktorer 

som till exempel kön, etnicitet och klass och dess samspel skapas en större förståelse för våra 

respondenters upplevelser. Att inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden försvårar 

integrationsprocessen avsevärt. De kvinnor vi mött under denna process upplever förtryck på 

många olika sätt genom att de tillhör flera av de kategorier som innebär underordning. De är 

inte bara kvinnor, de är invandrade kvinnor med en etnicitet som ses som avvikande vilket gör 

att de har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed integreras i samhället.  

Den serie rapporter framtagna av statliga offentliga utredningen om makt, integration och 

strukturell diskriminering visar att ett intersektionellt perspektiv krävs när etnisk diskriminering 

undersöks. Detta för att påvisa det komplexa sambandet mellan flera faktorer. Rapporterna 

styrker vårt val av teori då den synliggör vidden av kvinnornas utsatthet på arbetsmarknaden.  

 

7.3 Diskussion av resultat 

Syftet med studien har varit att belysa utomeuropeiskt födda kvinnors upplevelser av att vara 

arbetslösa samt hur det har påverkat deras möjligheter att integreras i Gävleborgs län. Eftersom 

arbete anses vara en av de största faktorerna för en lyckad integration ville vi undersöka de 

kvinnor som har svårast att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. För att få en ökad 

förståelse för den problematik som finns i samhället utfördes också en intervju med två 

anställda inom Arbetsförmedlingen som kommer i kontakt med dessa kvinnor. Det är en väldigt 

komplex situation där det finns många aspekter att ta hänsyn till, till exempel samhället och 

arbetsmarknadens uppbyggnad som inte är rustat för att kunna ta tillvara alla människors 

kompetenser och värden. Det är viktigt att belysa de olika maktstrukturer som råder i samhället 

för att förstå den sociala skiktningen vi lever i och står inför. De kvinnor vi intervjuat lever i 

allra största grad i det utanförskap som skapats av dessa strukturer.  
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Dagens samhälle präglas av individens skyldigheter snarare än rättigheter. Det är 

individens plikt att göra sig anställningsbar. Detta blir så klart problematiskt för de som kommer 

till Sverige utan utbildning och där förutsättningarna för att lära sig ett nytt språk är bristande. 

Språket är nyckeln för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Kvinnorna i våra intervjuer har 

också belyst arbetets betydelse för att lära sig språket. Det skapar en paradox där språket ska 

bidra till arbete men där arbete ses som nyckel till språket.  

Även SFI som ska lära ut det svenska språket är prestationsbaserat och mycket ansvar 

läggs på individen. Självklart måste det finnas ett eget ansvar hos individen, men situationen 

blir mycket problematisk för de som inte lärt sig att skriva och läsa i sitt hemland då det 

försvårar förmågan att lära sig ett nytt språk. Det är också viktigt att belysa det faktum att en 

del kvinnor aldrig fått möjlighet att i hemlandet vare sig gå i skolan eller lämna hemmet. Två 

av våra respondenter har inte gått i skola och varit isolerade i hemmet. Det påverkar deras 

förmåga att ta sig an de krav som samhället ställer. Det blir inte bara ett nytt språk utan även 

den sociala interaktionen blir ett nytt moment att anamma. Det individcentrerade tankesättet i 

Sverige gör att ett stort ansvar läggs på individen och blir problematiskt för dessa kvinnor. Här 

behövs mer individbaserat stöd och anpassning.  

 De kvinnor vi mött som är prelitterära känner en stark oro över att inte kunna läsa och 

skriva vilket är en förutsättning för att få tillgång även till de enklaste jobben. Regeringen menar 

att alla som kan arbeta ska arbeta och arbete ses som nyckeln till integration. Kvinnorna i 

studien vill alla arbeta och bidra till samhället dock gör förutsättningarna på den svenska 

arbetsmarknaden att det blir problematiskt. Även de arbeten som anses vara enkla kräver ett bra 

språk och läskunnighet. Något som även i vissa fall kan försvåra situationen ytterligare är 

familjesituationen där flera av kvinnorna har det största ansvaret över barn och hem och där 

vissa är ensamstående och har ensamt ansvar.  

 Den studie som utfördes i Toronto som baseras på 30 intervjuer med rasifierade kvinnliga 

immigranter visar att avsaknad av en stabil anställning påverkar den psykiska och fysiska 

hälsan. Studien visar även att arbetslöshet ökar arbetsbördan i hemmet och att kvinnorna 

hamnar i en speciellt utsatt situation på grund av deras underordnade position och låga status 

på arbetsmarknaden. Det stämmer överens med flera av de kvinnor vi intervjuat då vi såg att 

somliga levde i socialt utanförskap och isolering vilket också påverkade deras psykiska hälsa. 

Det påverkar i sin tur barnen som lever med en förälder med psykisk ohälsa. 

Vi har noterat att informanterna på Arbetsförmedlingens uppfattning skiljer sig från kvinnornas 

upplevelser. Vissa av kvinnorna upplever att all makt ligger hos Arbetsförmedlingen och att de 

själva har väldigt lite att säga till om medan vissa istället upplever att allt ansvar ligger på de 
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själva. Gemensamt är att de anser att de hade behövt mer stöd. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning där en avhandling från Linköpings universitet visar brister i 

etableringsprocessen. Studien visar att Arbetsförmedlingens insatser inte är tillräckliga och de 

nyanlända ges inte tillräckligt med stöd.  

 Informanterna från Arbetsförmedlingen som också stött på den här problematiken 

upplever inte att deras roll är tvingande utan stöttande. Det här blir ett maktförhållande som 

säkert kan vara svårt att se ur en arbetsförmedlares perspektiv. Ur kvinnornas perspektiv kan 

det vara svårt att se arbetsförmedlaren som ett stöd i arbetssökarprocessen då myndigheter kan 

vara förknippade med krav. En annan viktig aspekt kan också vara kvinnornas erfarenhet av 

myndigheter i hemlandet som kan se väldigt annorlunda ut från de svenska. 

 Informanterna från Arbetsförmedlingen belyser att det idag finns brister i samverkan 

mellan olika aktörer som arbetar med integrationsprocessen. Den bristande kommunikationen 

kan försvåra integrationsarbetet vilket i sin tur bidrar till bristande möjligheter för den enskilde 

individen. Det mest grundläggande borde vara en väl utarbetad plan för etablering och 

integration och en väl fungerande kommunikation. En annan aspekt som är värd att belysa är 

att en arbetsförmedlare kan ha flera hundra arbetssökande vilket gör det omöjligt att kunna 

tillgodose alla deras individuella behov. Vi anser att det behövs mer resurser till 

arbetsförmedlarna som hjälper människor till arbete för att öka stödet till de individer som 

behöver det, som till exempel kvinnorna i vår studie. Vi menar att de förväntningar och krav 

som ställs på dessa kvinnor är för höga då de inte har samma förutsättningar som svenskfödda.  

Vi anser att etableringsperioden på två år inte är tillräcklig och att mer stöd behövs för de 

människor som inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller i samhället under den tiden. De 

kvinnor vi intervjuat har alla varit här flera år och tillhör den grupp som har svårast att ta sig in 

på arbetsmarknaden. Det behövs mer insatser för dessa individer för att de ska utrustas med de 

förutsättningar som samhället och arbetsgivare kräver idag. Idag ligger fokus på att individen 

ska göra sig anställningsbar, frågan är om dessa individer har fått förutsättningar till detta.  

Alla utrikesfödda har det generellt sett svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, dock har 

utrikesfödda kvinnor det svårast. Utifrån detta och arbetsförmedlarnas uppfattning att män 

generellt tar för sig mer är det tydligt att kvinnorna måste få mer stöd för att få lika 

förutsättningar. Genom att stödja dessa kvinnor och deras position på arbetsmarknaden kan den 

diskriminering de upplever i samhället också minska. Det skulle göra att klyftorna minskar 

eftersom en utsatt grupp får högre status och bättre ekonomi vilket även bidrar till att nästa 

generation får bättre förutsättningar. Detta skulle innebära ett mer jämlikt samhälle där rasism 

och utanförskap skulle få svårigheter att gro sig starkare.  
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7.4 Sammanfattande slutsatser 

I denna del presenteras kortfattat svaren på studiens syfte och frågeställningar.   

 

• Kvinnorna upplever att de har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden i Gävleborgs län. 

Två av kvinnorna kan tänka sig att flytta från nuvarande ort till en stad där större 

möjligheter till arbete finns. Det blir ännu svårare för dessa kvinnor att nå 

arbetsmarknaden dels på grund av ansvar för barn och hem, men även på grund av deras 

underordnade position i samhället som har sin grund i kön, etnicitet och klass.  

• Kvinnornas utbildningsbakgrund spelar en stor roll för inlärningen av det svenska 

språket, som är en viktig faktor för att nå arbetsmarknaden. Dock visar det sig att alla 

respondenter i studien haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden oavsett 

utbildningsbakgrund. Detta tyder på att utbildningen har mindre betydelse och att det är 

andra faktorer som spelar in till exempel språk och diskriminering. 

• Kvinnornas integrationsmöjligheter påverkas i högsta grad av tillgång till arbete. De har 

alla uttryckt en vilja att arbeta för att lära sig språket. Två av kvinnorna har varit/ är 

isolerade helt utan kontaktnät förutom den egna familjen. En av kvinnorna upplevde att 

när hon fick praktikplats fick hon även ett ökat socialt kontaktnät. Det visar att ett arbete 

kan innebära både språkutveckling och ett kontaktnät.  

• Respondenternas upplevelser av myndigheter skiljer sig. SFI har inte varit tillräckligt 

för någon av dem. Det är bara en av kvinnorna som kommit vidare och läser nu svenska 

som andraspråk. Det visar sig också i vårt möte med kvinnorna då språket är mycket 

begränsat för några av dem. De flesta av kvinnorna upplever även Arbetsförmedlingen 

bristfällig då de behövt mer stöd. Vissa upplever att allt ansvar ligger på dem själva 

medan andra upplever sig bli beordrade. En kvinna uttrycker en tacksamhet mot 

Arbetsförmedlingen då hon fick hjälp att hitta praktikplats. Hon hade då under två år 

helt saknat sysselsättning och varit isolerad i hemmet trots kontakt med 

Arbetsförmedlingen.  

• Informanterna från Arbetsförmedlingen upplever också kvinnornas situation som 

problematisk. De menar att de faktorer som spelar in är språk, utbildning, kultur och 

attityder hos arbetsgivare. Den psykiska hälsan kan även vara ett problem hos 

människor som flytt. De belyser även att det finns en bristande kommunikation mellan 
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de som arbetar med integrationsprocessen vilket så klart påverkar kvinnorna i 

förlängningen.  

 

8. Förslag på vidare forskning 

Vårt förslag på vidare forskning är att fokusera på de människor som arbetar med integration 

och etableringsprocessen. Genom att de är ute på fältet och möter nysvenskar dagligen är det 

också de som konfronteras med de brister som finns i systemet. Vi menar att det behövs en 

uppföljning utifrån deras upplevelser och kunskap för att förbättra situationen. Inom politiken 

pratas det ständigt om att integrationen måste förbättras, men det finns ingen handlingskraftig 

plan på hur den ska förbättras. Vi anser att en handlingsplan bör utformas i samråd med de 

människor som arbetar i nära kontakt med nysvenskar och deras integrationsprocess. Kanske 

kan vi där få förslag på hur arbetsmarknaden kan omformas så att inte allt ansvar läggs på 

individen och dennes möjlighet att göra sig anställningsbar. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide respondenter 
 

 

Allmänt 

• Ålder 

• Vilket land kommer du ifrån? 

• Sysselsättning idag? 

• Familjeförhållande? Barn? (Arbetar din partner?) 

 

Livet i hemlandet 

• Sysselsättning i hemlandet? 

• Om utbildning, vilken/hur länge? 

• Hur såg ditt sociala kontaktnät ut i hemlandet? 

• Orsak till migration? 

 

Arbetslivet i Sverige 

• Hur länge har du varit i Sverige?  

• Hur mådde du när du kom till Sverige? 

• Hur lång tid tog det innan du fick uppehållstillstånd? 

• Hur tycker du att etableringen fungerade? Hur mådde du under den processen? 

• Har du fått någon arbetslivserfarenhet i Sverige? Praktik? 

• Hur upplever du hjälpen från Arbetsförmedlingen? 

• Vad saknar du från ditt hemland? 

 

Socialt 

• Har du många vänner? Från samma land, svenskfödda?  

• Pratar du svenska med dina vänner? 

• Känner du att du får stöd av omgivningen?  

• Känner du dig inkluderad i samhället? (Känner du dig välkommen i Sverige och att du 

får vara med?) 

• Önskar du att du hade ett arbete? Hur påverkar det din självkänsla? 



 

  

• Tror du att arbete är viktigt för att kunna vara en del i det svenska samhället? Finns det 

andra sätt att integreras? 

• Vilka drömmar har du? Vad vill du göra i framtiden?  



 

  

Bilaga 2. 
 

Intervjuguide informanter från Arbetsförmedlingen 

 

• Berätta om hur etableringen går till och vad som händer efter etableringen. 

• Vad händer efter etableringen om individen inte har fått de grundläggande 

kunskaperna som etableringen syftar till att ge? Vilka insatser sätts in?  

• Görs det individuella handlingsplaner och tar man hänsyn till individens önskemål? 

• Hur tänker man kring personer som är prelitterära och har knapphändig svenska? Hur 

går man tillväga för att få in dessa personer på arbetsmarknaden? 

• Kvinnor är ofta med i olika hantverksprojekt, aktivitetsprojekt. Hur ser ni på framtiden 

efter sådana projekt? 

• Får kvinnor och män samma möjligheter? Ser insatserna olika ut för män och kvinnor? 

• Vi upplever att det finns många projekt riktade till kvinnor, men inte sett några som 

riktar sig speciellt till män, stämmer det? Vad tror ni i sådana fall att det beror på? 

• Hur tänker ni kring stereotyper? Tror ni att det är lätt att falla in i stereotypa 

föreställningar om kvinnor och män och att detta påverkar vilken typ av hjälp de 

erbjuds? 

• Vad tror ni ligger bakom att utomeuropeiskt födda kvinnor har så svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden? Vilka hinder tror ni finns? 

• Vilka jobb finns för lågutbildade? 

• Det finns forskning som visar att personer diskrimineras på grund av etnisk 

tillhörighet. Finns det några förebyggande insatser som syftar till att motverka detta 

hos arbetsgivare?  

• Vilket stöd får människor med psykisk ohälsa? (stress, trauma etc.)  
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