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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att med hjälp av intervjuer med utrikesfödda kvinnor från 

Mellanöstern, gå in på djupet kring deras svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. Med 

hjälp av en sociologisk synvinkel har jag studerat de svårigheter som utrikesfödda kvinnor 

upplever på den svenska arbetsmarknaden. Studien har en kvalitativ ansats med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp teorierna intersektionalitet, 

socialt kapital och humankapital, något som gör att studien delvis har en deduktiv ansats. 

Genom analysens gång, för att få en djupare förförståelse av respondenternas upplevelser, 

började jag dock med en induktiv analys.   

 

Studien visar på att bristande språkkunskaper samt ojämlikheter på basis av etnicitet och kön 

gör det svårt för utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. Samtliga respondenter i 

studien anser att de upplevt diskriminering när de sökt arbete, och när de har arbetat, i 

Sverige. De har blivit diskriminerade i huvudsak på grund av deras kön, etnicitet, och på 

grund av brister i det svenska språket enligt mina intervjuer med dem. Detta förklaras med 

hjälp av mina valda teorier, som visar på hur maktstrukturerna på den svenska 

arbetsmarknaden styr över hur stora deras chanser är till att få ett bra arbete, där de blir väl 

behandlade. Men de ser inte helt mörkt på sin tillvaro, de har ständigt hopp om att lyckas i 

Sverige, även om det är svårare för de än för ”svenskar”. 

Nyckelord 

utrikesfödda, inrikesfödda, socialt nätverk, kontakter, kön, etnicitet, diskriminering  

Förord 

Jag vill främst tacka min handledare Lisa Lindén som med sina värdefulla kommentarer och 

vägledning har hjälpt mig att skriva klart uppsatsen. Jag vill även tacka mina respondenter 

som har lagt ner tid så att uppsatsen möjliggjordes. Utan deras insatser hade det blivit svårt att 

göra den fullständiga studien som jag ville göra. 
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Inledning 

Olof Åslund och Dan Olof Rooth (2005) pekar på att det finns omfattande diskriminering på 

den svenska arbetsmarknaden mot personer från mellanöstern och Afrika. Enligt deras 

förklaring händer detta i stor skala omedvetet från de diskriminerande partnerna. 

Diskriminering på den svenska arbetsmarknaden är stabil över tid och tydliga förändringar av 

attityder äger inte rum omedelbart. 

Jag kommer i mitt arbete att undersöka de svårigheter som utrikesfödda kvinnor från 

mellanöstern har med att komma in på den svenska arbetsmarknaden samt de svårigheter som 

de har på jobbet, vilka hinder de har upplevt relaterat till sitt arbete och jag belyser deras 

perspektiv. Jag hoppas att min forskning ska ge en förståelse för de svårigheter som 

utrikesfödda kvinnor från mellanöstern har på den svenska arbetsmarknaden. 

Utrikesfödda kvinnors svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden 

omdebatteras i samhället och i sociala medier. Till exempel i debatt med 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på SR den 25 januari 2015. ”Vi ser en stor 

könsskillnad, mellan utrikesfödda män – som i allt större utsträckning får jobb – 

och utrikesfödda kvinnor, som inte har haft samma positiva utveckling. Skillnaden är mycket 

stor och i mina ögon oacceptabel. Därför krävs det också förändringar” (Johansson, 2015). 

Allt mer förknippas denna grupps svårigheter på arbetsmarknaden med könsdiskriminering 

och etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Det är mycket debatt om att 

kvinnor generellt, och utrikesfödda kvinnor specifikt, har svårare än män att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden. Samtidigt berikar möjlighet till sysselsättning för utrikesfödda 

kvinnor vårt samhälle om deras potential används rätt på den svenska arbetsmarknaden. 

Därför kan forskning kring denna fråga bidra till bättre insatser i samhället, såsom att 

utrikesfödda kvinnor ges likvärdiga förutsättningar som utrikesfödda män att komma in på 

den svenska arbetsmarknaden. Att utrikesfödda kvinnor ska ges lika villkor och 

förutsättningar är också något som tas upp av svenska myndigheter. I etableringsinsatslagen 

(2010:197) är det de åtskilliga samhällsinsatsernas skyldighet att förse utrikesfödda med 

verktyg så att de kan försörja sig själva samt förbättra sina chanser på den svenska 

arbetsmarknaden. Detta uppsatta mål är fastställt för utrikesfödda som är nya på den svenska 

arbetsmarknaden (SFS 2016:754). 
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”En viktig utgångspunkt för utredningens förslag är att kvinnor och män ska ges likvärdiga 

förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällsliv. Jämställdhetspolitiken syftar till att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En förutsättning 

för detta är ekonomisk jämställdhet, som bl.a. innebär att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete ” (SOU 2012:69). 

För att få arbete är kunskaper i det svenska språket mycket viktiga. Utrikesfödda personer 

behöver även ofta höja kompetensen och delta i olika kurser för att klara av kraven på den 

svenska arbetsmarknaden. Många utrikesfödda har också stort behov av stöd för att lära sig 

olika samhällsfunktioner samt vänja sig vid det nya samhället och utöka sina nätverk 

relevanta för arbete. Vanliga förklaringar till ojämlikheten i arbetsmöjligheter kan vara att 

utrikesfödda har brister i språkkunskaper, färre sociala nätverk eller att arbetsgivare har 

svårigheter att översätta och jämföra en utländsk akademisk utbildning med motsvarande 

svensk akademisk utbildning (Rapport integration, 2003; Kamali, 2005; Bursell, 2012; 

Karlsson och Tibayev, 2014).  

Det är dock ett flertal faktorer som avgör i vilken utsträckning nyanlända män och kvinnor 

söker arbete och deltar i etableringsinsatser. Exempelvis måste de komma i kontakt med 

aktörer, såsom Arbetsförmedlingen, kommuner samt privata aktörer, som stödjer nyanlända 

personers möjlighet till arbete. Dessa aktörer måste i sin tur kunna förmedla relevanta insatser 

till de nyanlända och även matcha insatserna utifrån individens behov. Arbetsbelastning och 

brist på resurser och ökat antal nyanlända minskar chansen för att sökanden får tillräcklig 

hjälp från början (SOU 2012:69 6.1.1).    

Enligt Arbetsförmedlingens rapport från 2014 behöver utrikesfödda män i genomsnitt fem år 

för att få sysselsättning, medan utrikesfödda kvinnor i genomsnitt behöver 10 år för att få 

sysselsättning. Detta visar på att diskriminering på den svenska arbetsmarknaden inte bara är 

på grund av etnicitet, utan maktordningar såsom kön, ålder, religion samt funktion kan vara 

grund för diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. I samma rapport skriver 

Arbetsförmedlingen vidare att färre kvinnor deltar i arbetsförberedande utbildningar, samt att 

färre nyanlända kvinnor än nyanlända män får arbete efter etableringsinsatser 

(Återrapportering 2014: Etablering av vissa nyanlända, Etableringsuppdraget). Kvinnors 

möjligheter till etablering är också mer begränsade jämfört med mäns, detta då kvinnor får 

vänta längre på en etableringsplan. Kvinnor är överrepresenterade bland de nyanlända som 
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har en nedsatt etableringsplan. Detta beror på att kvinnor ofta stannar hemma med barnen i 

väntan på att få (Statskontoret, 2012).  

Bara cirka hälften av de kvinnor som kom till Sverige år 2000 som skyddsbehövande, eller 

som anhöriga till dessa, har kommit in på den svenska arbetsmarknaden efter 10 år. Detta är 

ett växande problem och antalet utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden har minskat med 

14 procentenheter sedan slutet av 1980-talet (SOU 2012:69, 2012: 57). 

Problemformulering 

Arbetsmarknaden i dagens Sverige är inte alltid enkel att komma in på, det gäller även för 

välutbildade personer med svenska som modersmål. Problemet att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden för utrikesfödda är ofta oerhört stor, men de allra största svårigheterna har 

utrikesfödda kvinnor. Denna studie undersöker hur kvinnor från mellanöstern själva ser på 

svårigheterna och deras förståelse om hur man kan komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. Jag har valt att inrikta mig på utrikesfödda kvinnors svårigheter på den 

svenska arbetsmarknaden och hur de själva berättar om sina svårigheter och erfarenheter av 

att hitta jobb och att arbeta. Det är viktigt att fokusera på även erfarenheter av att arbeta i 

Sverige då svårigheter ofta inte tar slut i och med steget in på arbetsmarknaden. Min studie 

belyser de svårigheter utrikesfödda kvinnor kan tänkas ha på den svenska arbetsmarknaden. I 

och med detta fokus så belyser studien hur diskriminering baserat på etnicitet, kön samt 

religion påverkar individens chanser att komma in och etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Syfte 

Mitt syfte med arbetet är att undersöka och skapa en djupare förförståelse om utrikesfödda 

kvinnors från mellanösterns svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. 

Särskilt fokuserar jag på deras syn på, och erfarenheter av, svårigheter att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden, samt deras erfarenheter av att arbeta i Sverige, samt orsakerna till 

deras svårigheter.  
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Frågeställningar 

Vilka svårigheter upplever de utrikesfödda kvinnorna med att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden, och vad anser de är de största svårigheterna på den svenska 

arbetsmarknaden? 

Hur påverkar sociala nätverk kvinnors möjligheter till etablering på den svenska 

arbetsmarknaden? 

Hur påverkar maktordningarna kön, etnicitet och klass kvinnors möjlighet att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden, samt deras erfarenheter av att arbeta i Sverige? 

Bakgrund 

I Sverige bor idag cirka 1,8 miljoner utrikesfödda (SCB, 2016). I Sverige har arbetslösheten 

en lång tid varit högre bland utrikesfödda än inrikesfödda. Utrikesfödda kvinnor och män som 

söker arbete och värderar ett jobb mycket högt och de söker arbete mer intensivt än 

inrikesfödda för att öka chansen att få ett arbete (SOU 2012:9). Statistiken visar att situationen 

är värre för utrikesfödda kvinnor. SCB följde sysselsättningsgraden för runt 20 000 som 

invandrade 1997. Efter ett år hade bara 29 procent av männen jobb och 17 procent av 

kvinnorna hade jobb. Efter tio år var sysselsättningsgraden högre (68 respektive 60 procent).  

Villkoren för utrikesfödda kvinnor och utrikesfödda män verkar dock vara mycket olika på 

den svenska arbetsmarknaden. Enligt en rapport från regeringens långtidsutredning från 2011 

är skillnaden ganska stor mellan sysselsättning för inrikesfödda och utrikesfödda och 

skillnaden är ännu större mellan inrikesfödda kvinnor och utrikesfödda kvinnor. Enligt 

tabellen nedan hade mer än 70 procent av de inrikesfödda kvinnorn mellan år 1995-1997 ett 

arbete, medan andelen utrikesfödda kvinnor som hade ett arbete endast var 50 procent. Mellan 

2007 och 2009 var situationen inte bättre. Andelen var runt 75 procent för inrikesfödda 

kvinnor och runt 59 procent för utrikesfödda kvinnor. 
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Flera studier som undersöker vilken inställning till arbete utrikesfödda personer som står 

utanför arbetsmarknaden har, påvisar att principiellt sett är de flesta kvinnor positivt inställda 

till arbete och anser att arbete har stora fördelar. I en studie utförd av Ramböll på 50 kvinnor, 

som levde i utanförskap, uppgav de flesta av kvinnorna att de ville få ett arbete (Ramböll 

2010a; Arbetsförmedlingen, 2011). Även i en dansk studie där 200 kvinnor som var 

utrikesfödda, samt stod utanför arbetsmarknaden, uppgav tre av fyra att man gärna ville 

komma in på arbetsmarknaden (Nielsen Breidahl, 2007).  

I en norsk studie frågades utlandsfödda kvinnor, som var utanför arbetsmarknaden, om vilka 

fördelar de såg med att ha ett arbete. Kvinnorna uppgav mängder av fördelar med att arbeta, 

såsom att man har mer självständighet, bättre ekonomi, att få utvecklas yrkesmässig, ha en 

känsla av att uppleva sig som "behövd" och att få större självförtroende, ett bättre socialt liv, 

möjlighet att lära sig språket samt bättre psykisk och fysisk hälsa (IMDI i Ramböll, 2011).  

Definitioner 

Invandrare: 1998 utnämnde regeringen en projektgrupp vars uppdrag var att ompröva 

nyttjandet av termen invandrare i lagar som har offentliggjorts av regeringen i samarbete med 

myndigheter (In 1998:F). Vidare att utforska hur termen nyttjas i formuleringen av åtskilliga 

lagar, för att pröva hur påpassligt det är med den rådande termen, och därigenom 

rekommendera mer passande ändringar. Regeringen fastställde att det är en alldeles för stor 
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förenkling, en som förutsätter att termen ’invandrare’ består av en gruppering som har 

gemena utmärkande drag, som har en samhörighet som är avskild från svenskars gemenskap. 

Av denna anledning bör termen ej nyttjas på så sätt att polariseringen stärks, särskilt avstånd 

bör tas till att nyttja termen då man syftar på inrikesfödda i Sverige. Därigenom har 

regeringen fastställt att direktiven som Statistiska Centralbyrån samt Statens Invandrarverk 

(tidigare namn på Migrationsverket) gemensamt har utarbetat ska ha som utgångspunkt att 

medverka till att omvandla nyttjandet av termen, i samverkan med statistiska redogörelser.  

Enligt projektgruppen bör termen invandrare, nyanlända invandrare, samt personer med 

utländsk bakgrund, då de nyttjas vid formulering av lagar, begränsas enligt följande: 

 

Invandrare: Personer som själva faktiskt har invandrat och som 

har folkbokförts i Sverige. 

 

Nyanlända invandrare: Personer som själva har invandrat för en relativt kort tid sedan. Hur 

länge en person betraktas som nyanländ är svårt att fastställa. Ett riktmärke kan dock vara två 

år (Regeringskansliet, Kulturdepartementet, 1999). Ännu en skillnad tydliggörs mellan 

nyanlända kontra återstående kvinnor födda utomlands, här avgränsas en människa som 

nyanländ under förutsättning att hon har folkbokförts i Sverige under färre än fyra års tid 

(Länsstyrelsens rapport 2014: 4, de Verdier, 2014). Enligt Migrationsverket (2014) menas 

med nyanlända personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser det vill säga, två till tre 

år, är genomsnittet. 

 

Personer med utländsk bakgrund: utrikesfödda personer som själva invandrat som personer 

födda i Sverige med minst en utrikes föddförälder (Regeringskansliet, Kulturdepartementet, 

1999). Med begreppet ”utrikesfödda” i uppsatsen menar jag personer som har invandrat till 

Sverige och har fått permanent uppehållstillstånd i mer än två till tre år. Termen människor 

med utländsk bakgrund avser utifrån de statistiska direktiven som Statistiska centralbyrån 

samt Invandrarverket gemensamt har utformat, enbart utrikesfödda människor som 

personligen invandrat samt, människor som är svenskfödda som har två föräldrar som är 

födda i utlandet (Länsstyrelsens rapport 2014: 4, de Verdier, 2014). 

  

Utrikesfödda, Inrikesfödda/Svenskfödda 
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Termen utrikesfödd syftar på en människa som är född utomlands. Termen utländskt ursprung 

syftar på en människa som är född utomlands, alternativt en människa född i Sverige som har 

båda föräldrarna födda utomlands.  

 

Svenskfödda människor som har en svenskfödd förälder samt en utlandsfödd förälder kallas 

människor med svensk samt utländsk bakgrund. Termen människor med svensk bakgrund 

avsätts för svenskfödda människor som har båda föräldrarna som är svenskfödda likaså 

(Regeringskansliet, Kulturdepartementet, 1999). 

 

”Utrikesfödd” betyder att man är född i utlandet. Detta är fallet med samtliga av mina 

respondenter. Samtliga respondenter har också invandrat, men av olika anledningar. Det som 

de däremot har gemensamt, är just att de är utrikesfödda. Det finns inte olika skäl till att man 

är utrikesfödd, på samma sätt. Det var tanken bakom varför detta begrepp används vid 

omnämning av mina respondenter, för att underlätta för läsaren. Jag ville hålla mig till ett 

begrepp och inte nämna de som olika benämningar, också för att underlätta för läsaren. 

Tidigare forskning 

Jag sökte både i svenska och internationella databaser i början av mitt arbete för att hitta 

tidigare forskning som har gjorts inom mitt uppsatsämne. För den svenska databasen använde 

jag sökord som "utrikesfödda kvinnors svårigheter på arbetsmarknaden", ”invandrarkvinnors 

svårigheter på arbetsmarknaden", "orsaker till att utrikesfödda har svårigheter på 

arbetsmarknaden", ”könsdiskriminering” samt ”etnisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden”. 

De flesta svenska studier om utrikesfödda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden bygger på 

kvantitativa studier. Det finns inte många studier med kvalitativ forskning, studier som byggts 

på intervjuer där man genom intervjupersonerna lyckats få fördjupad kunskap om den utsatta 

gruppen, hur man resonerar kring svårigheter och hinder på den svenska arbetsmarknaden för 

just denna grupp, samt där man använt kvalitativa metoder för att förstå utrikesfödda kvinnors 

svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. Det finns dansk och norsk tidigare forskning 

med kvalitativa studier som fokuserar på utrikesföddas kvinnors svårigheter på 

arbetsmarknaden, och jag kommer ta upp några sådana studier som är relevanta för min 

studie. Det finns gemensamma slutsatser i tidigare forskning från de nordiska länderna som 
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visar att arbetslöshet bland nyanlända leder till problem såsom social isolering och hinder för 

deltagande i samhället i övrigt.  

"Vad förklarar invandrarens integration på arbetsmarknaden – en teoriöversikt", av Sjögren 

och Zenou (2007) är relevant för min studie. En annan relevant studie inom temat har gjorts 

av Ekberg och Hammarstedt (2002). Den heter ”20 år med allt sämre 

arbetsmarknadsintegrering för invandrare”. Enligt Sjögren och Zenou (2007) finns det ett 

starkt samband mellan individens humankapital och att lyckas på arbetsmarknaden. De går 

noggrant igenom förhållandena i samband med att man invandrar till ett annat land, och hur 

ens sociala omständigheter därmed förändras. De går igenom samband mellan individens 

humankapital och att lyckas på arbetsmarknaden.  

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund är 

integrationspolitikens mål. Men personer med utländsk bakgrund har svårare på den svenska 

arbetsmarknaden. Det betyder att sysselsättningen är lägre bland utrikesfödda personer än 

med personer med svensk bakgrund (Ekberg & Hammarstedt, 2002). Detta är relevant för min 

studie trots att författarna inte på ett specifikt sätt har gjort forskning om utrikesfödda kvinnor. 

Enligt Ekberg och Hammarstedt minskas möjligheter till ekonomiskt oberoende och 

självförsörjning med svag arbetsmarknadsanknytning. De skriver att 

arbetsmarknadssituationen för invandrare har försämrats kraftig.    

 

Granovetter (1985) pekar på att det är vitalt att inneha direkta samt indirekta förhållanden 

med personer som inte är medlemmar i ens kontaktnät på arbetsplatsen. Ju färre indirekta 

förhållanden en deltagare har, ju lägre är chansen att lärdomarna och medvetenheten, om 

övriga deltagare på utsidan av ens kontaktnätet, är. Den sociala anknytningen hos personer 

tyder på att deltagare på arbetsplatsen utgör en komponent av en bredare social apparat som är 

utformad utifrån interagerande inom inter-personella förhållanden (Granovetter, 1985). Denna 

studie är då relevant som tidigare och inspirerande forskning till min studie, eftersom den 

behandlar hur kontaktnät formas och hur de står i förhållande till individer utifrån som kan 

tänkas vilja bli en del av ens sociala nätverk. Eftersom min studie handlar om marginalisering 

av en viss grupp på arbetsmarknaden och hur de blir bemötta av individer via social kontakt 

på arbetsmarknaden, och vi individer är ju alla en del av ett visst socialt nätverk och vi står 

ofta i kontrast till medlemmar av en annan social grupp och som därmed är en del av en annan 

typ av socialt nätverk, som förklaras i teoridelen. 
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Granovetter beskriver även hur individer i nätverk kan kopplas samman genom att det dras så 

kallade broar mellan de individer som inte har en direkt koppling till varandra. Dessa broar 

kan visa på spridningen av ett nätverk trots att det till synes inte verkar finnas många 

kopplingar som binder de samman. Broarna kan också visa på relationen och komplexiteten 

mellan individerna i nätverket. Granovetter beskriver även kopplingen mellan svaga band 

mellan individer och samhällelig organisering. I samhällen där invånarna har svaga band till 

varandra förekommer brist på social organisering i tider då invånarna behöver stå upp för sitt 

närområde, exempelvis när det hotas av exploatering. I nätverk med svaga band sprids 

information snabbare, inom närverk med starka band är det lätt hänt att informationen stannar 

inom nätverket (Granovetter, 1973). 

Detta är tillämpbart eftersom individerna som inte har en direkt koppling till andra, utgörs i 

min studie av utrikesfödda kvinnor från mellanöstern som inte har en direkt koppling till det 

svenska samhället och ett samhälle utgörs av individer. Och här uppstår skillnaderna som blir 

problematiska för mina respondenter, för att lyckas på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Ännu en relevant studie är Kamalis (2005) studie ”Sverige inifrån”. Kamali (2005) 

argumenterar att förekomsten av diskriminering blir uppenbar när det gäller personer med hög 

utbildning som inte får jobb. Kamali har även gjort några djupintervjuer med ett antal 

utrikesfödda kvinnor. Dessa intervjuer pekar på att både kön och etnisk diskriminering 

förekommer på den svenska arbetsmarknaden. Flera kvinnor med slöjor har upplevt 

diskriminering när de har sökt jobb. I detta fall var det inte kvinnornas kompetens som 

ifrågasattes utan deras klädsel (Kamali 2005: 34-35). Kamali (2005) studerade erfarenheter av 

etnisk diskriminering genom djupintervjuer av fokusgrupper. Han framhåller att sämre 

möjligheter till att få fotfäste i arbetslivet visat sig särskilt svårt för utomeuropéer. Detta 

väcker stor frustration, ilska och uppgivenhet hos individerna i de utsatta grupperna (Kamali 

2005: 25). 

Personliga nätverk på den svenska arbetsmarknaden är viktiga och ofta har nyanlända inte ett 

nätverk som kan koppla hen till arbetsmarknaden. I de djupintervjuer som Kamli (2005) har 

gjort tror många deltagare att skillnader i möjligheter till vissa jobb beror på rekryteringar via 

sociala nätverk, där endast ett fåtal av alla lediga platser utannonseras. Det gynnar inte 

personer med invandrarbakgrund. Följande citat av en man från Malmö illustrerar situationen: 

”Vissa tjänster är mycket svårt att få för att det är så många som konkurrerar om dem. Resten 

går genom kontakter och nätverk och sådana har inte vi som invandrare. Vi har varken 
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mamma eller pappa som har varit i någon bransch och byggt upp ett kontaktnätverk, som vi 

kan få komma in i” (Kamali 2005: 45). Diskriminering på grund av kön och etnicitet på den 

svenska arbetsmarknaden är omdebatterat i samhället. Intervjupersonerna i Kamali (2005) 

påpekar upprepade gånger att etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden är ett 

stort problem.  

Men det kan också vara så att det kan vara extra tufft för utrikesfödda kvinnor att etablera sig 

på den svenska arbetsmarknaden, och detta är en viktig orsak till att jag valt att studera detta 

fenomen. Följande är ett exempel på hur etnicitet och kön samverkar i diskrimineringen av 

utrikesfödda. En kvinna citeras av Kamali (2005: 141): ”Jag har min utbildning från Chalmers 

här i Göteborg. Jag har sökt många jobb, säkert mer än hundra jobb, jag slutade räkna. Jag 

blev trött på alla ”tack för intresset besked” som jag fick. Till sist kom jag på en bra idé, jag 

gömde mina meriter, min utbildning, och sökte jobb på dagis, då fick jag jobb, och nu jobbar 

jag på dagis trots att jag är civilingenjör från Sverige.” Kvinnans uttalande visar på att det 

fortfarande är svårt för arbetsgivare inom vissa mansdominerade branscher att tänka sig att 

anställa en utländsk kvinna.  

I ett annat nordiskt land, Danmark, har studier bedrivits om utrikesfödda kvinnor som är 

exkluderade från arbetsmarknaden i Danmark. En sådan studie har gjorts av Nielsen Breidahl 

(2007). Studien möjliggjordes av intervjuande av tvåhundra utrikesfödda kvinnor. Resultatet 

av studien visar att tre av fyra utrikesfödda kvinnor som är utanför arbetsmarknaden vill 

komma in på den danska arbetsmarknaden. Denna studie visar att kvinnor med barn, i 

synnerhet utrikesfödda kvinnor, har mindre chans till att arbeta. Urvalet var sannolikhetsurval 

och av sammanlagt 1200 personer var 700 kvinnor som hade- och inte hade arbete. Urvalet 

gjordes från folkbokföringsregister i Danmark. Resultatet av studien visar att tre av fyra 

utrikesfödda kvinnor som är utanför arbetsmarknaden vill komma in på den danska 

arbetsmarknaden. Personer som tillfrågades var mellan 18 och 45 ålder och alla var från Iran, 

Turkiet och Pakistan. 
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Teori 

Intersektionalitet 

Ett intersektionalitets perspektiv är relevant för min studie då det hjälper mig att påvisa hur 

olika maktordningar såsom kön, etnicitet, religion och klass kan tänkas samverka i mina 

intervjupersoners berättelser om deras erfarenheter av att komma in på och etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden.  

 

Livschanser formas av olika former av ojämlikhet, förtryck och underordning (De los Reyes 

2014). Intersektionalitet handlar om att synliggöra samverkan av flera kategorier av 

maktordningar så som kön, klass, etnicitet, ålder, sexualitet samt funktionsförmåga med mera 

(de los Reyes & Mulinari 2005, s. 24).  

 

Enligt Anthias (1993) är invandrarkvinnor (däribland utrikesfödda kvinnor) underordnade av 

den egna gruppen samt majoritetssamhällets genusordningar. Om invandrarstatusen gjort att 

man förbisett könsaspekten inom utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden, har 

utrikesfödda kvinnor då blivit osynliggjorda på grund av den manliga hegemonin på den 

svenska arbetsmarknaden. De manliga normerna på arbetsmarknaden har också försvårat 

utrikesföddas kvinnors arbetsdeltagande (Anthias, 1993). Därför är denna teori relevant för 

min studie, eftersom mina intervjupersoner som jag baserar min studie på, tillhör den socialt 

marginaliserade gruppen på den svenska arbetsmarknaden, utrikesfödda kvinnor, och, med 

hjälp av denna teori, visar jag i min studie hur de marginaliseras. 

 

De los Reyes (2003) har använt termen ’ett dubbelt förtryck’, som handlar om en synvinkel 

som utgår ifrån samverkan mellan kön och etnicitet. Undersökaren bör lägga fokus på hur de 

olika indelningarna uppstår som betydande kategoriseringsprocesser och på vilket sätt dessa 

kan peka på bristande social jämställdhet. Man ska alltså ha som målsättning att fastställa på 

vilket sätt människors sociala omständigheter bildas i skärningspunkten för 

maktuppbyggnaden. Folks sociala omständigheter uppstår ej inom en kulturs, ett könssystems 

eller ett rangsystem av olika samhällsklassers vakuum, utan inom ett flertal arrangemang som 

beror på den sociala miljön (De los Reyes et al 2003: 24–25). 
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Socialt kapital 

Bourdieu menade att det sociala, ekonomiska och kulturella kapitalet kan fungera som ett 

symboliskt kapital inom det fält de tillskrivits ett värde. Kapitalet måste ha en viss mängd av 

det ”rätta” symbolvärdet som vilar på andras erkännanden och som används som en markör 

för att visa vad gruppen inom fältet står för. Totaliteten och förfogandet av olika symboliska 

kapital blir således en värdefull resurs som har betydelse för individers position inom ett visst 

socialt fält (Carle, 2010: 408).   

Det kulturella kapitalet vilar på människors föreställningar och att det finns en marknad (fält) 

som erkänner dess värde. Enligt Bourdieu kan det existera i tre olika former. En individ kan 

inneha kulturellt kapital i förkroppsligad form (habitus), vilket innebär att man är 

allmänbildad och välinformerad, att man har det rätta språkbruket, det rätta uppförandet samt 

rätta smaken så att man skall kunna orientera sig i den erkända kulturen. Vidare kan det 

kulturella kapitalet existera i objektiverat tillstånd d.v.s. materiella kulturobjekt som tavlor, 

byggnader o.s.v. Och slutligen kan det existera i ett institutionaliserat tillstånd som 

exempelvis titlar, licenser som vanligen anskaffas genom akademisk utbildning (Azarian, 

2007: 262). 

En individs habitus ärvs till stor del från föräldrar och formas av individens uppväxtvillkor 

samt erfarenhet av nya sociala miljöer, habitus skapar således en förutsättning för att man 

skall kunna agera och förhålla sig ’naturligt’ i en eller flera olika sociala miljöer. Då individer 

har olika sociala ursprung kan de ha olika möjligheter till att utveckla ett nytt habitus och 

tillägna sig nya erfarenheter, eftersom skillnaderna från början skapar olika kapaciteter att 

tillägna sig det symboliska kapital som finns i de nya miljöerna. Därför blir det inte lika lätt 

för alla att tillägna sig ett habitus som krävs i det fält man vill konkurrera i (Carle, 2010: 407).  

Med fält avses ett avgränsat socialt rum t.ex. utbildningsfältet där individer konkurrerar om 

samma belöning. Här råder det kamp om sociala positioner som bestäms av resurser och 

symboliska tillgångar. Varje fälts specifika logik bestämmer vilka egenskaper som är 

gångbara, relevanta och verksamma. Individen måste anpassa sig till dessa specifika 

spelregler och utveckla det habitus som krävs för att kunna avancera inom fältet (Carle, 2010: 

408). 

En persons sociala kapital brukar innehålla institutions/organisationsbaserade nätverk som 

exempelvis familjen, ens klass, klanen, eller ens parti. Dock händer det att socialt kapital 

innehåller nätverk som sammanbinds direkt utifrån utväxlingen av material och kultur, mellan 

de medverkande. Individens mängd socialt kapital utgår ifrån storleken på ens nätverk med 
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förhållanden som individen kan aktivera, inom den mängden kapital (ekonomi, kultur, 

symbolik) som de medverkande i nätverket innehar (Bourdieu, 1986). Ett fall Bourdieu 

vanligen nyttjar, är där en värderad akademisk examen ej nödvändigtvis innebär en lyckad 

karriär. En garant för en professionell karriär med sociala fördelar är ett socialt fäste från 

familjen och övriga kontakter som aktiveras. Detta ger socialt kapital potential att generera 

andra former av kapital, såsom de tre ovannämnda (Broady, 2002). 

 

Nan Lin har vidare utvecklat Bourdieus teorier om socialt kapital. Lin (2001) definierar 

socialt kapital som en resurs som finns inom individens sociala nätverk. Lin menar att socialt 

kapital har betydelse, därför att det underlättar flödet av information. Genom att känna folk på 

högt uppsatta positioner, kan det generera arbetstillfällen. Viktiga personer i ens nätverk som 

sitter på socialt viktiga positioner har de rätta kontakterna och dessa kan vara ens referenser 

vid sökande av jobb. Likaså förväntas individer i ens sociala nätverk stärka ens 

självförtroende och självkänsla, vilket ska leda till att man ”gör bättre ifrån sig”.   

Lin (2001) talar om två principer som leder till att socialt kapital är ojämlikt fördelat. Den 

första principen menar Lin, är att individer med underordnad position vad gäller kön, klass 

och etnicitet har tillgång till mindre socialt kapital. Den andra principen handlar om att 

medlemmar av en social grupp tenderar att ha samma former av nätverk, eftersom de är 

medlemmar av en och samma grupp. Detta kallar Lin för ’homophili’. Lins teori hjälper mig 

att förklara hur socialt kapital hänger samman med maktordningar såsom etnicitet och kön, 

och är därför också en relevant teori för min studie.  

Humankapital 

Humankapital är relevant för min studie eftersom mina respondenter har påpekat att brist på 

humankapital slår hårt mot utrikesfödda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. Brist i 

svenska språket, att sakna socialt nätverk, att inte kunna orientera sig i samhället, att inte 

kunna använda sig av de kunskaper som de hade i sina ursprungsländer på den svenska 

arbetsmarknaden, pekar på att just denna teori är relevant för min studie. Det är vad denna 

teori innebär. En del av respondenterna hade ett socialt nätverk vilket hjälpte dem att hitta 

arbete jämfört med de som inte hade ett socialt nätverk. 

 

Humankapital är individens produktiva egenskaper som styr vad individen har för 

förutsättningar och hur de får jobb på arbetsmarknaden. Individen lär sig, bär med sig och lär 
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sig dessa egenskaper från uppväxtmiljö, de egenskaperna överförs alltså från föräldrarna till 

barnen som individen kan förvärva i humankapital genom arbete, utbildning m.m.  Dessa 

egenskaper är kunskaper, färdigheter, tillgång till information och socialt nätverk och språk 

m.m. (Sjögren och Zenou, 2007). Enligt Sjögren och Zenou (2007) finns det ett starkt 

samband mellan individens humankapital och att lyckas på arbetsmarknaden. Själva beslutet 

att invandra är en investering för sin eller nästa generations humankapital. Att flytta från ett 

hemland innebär att individens produktiva förmåga minskar. Den som flyttar från hemlandet 

förlorar sin lokalkännedom, sitt nätverk och sitt sociala kapital samt att hen inte kan använda 

sig av sitt språk, sin kultur eller sin historia. Författarna förklarar detta på följande vis: ”En 

del av en individs humankapital är landspecifikt. Flytten i sig innebär därför att en del av en 

individs produktiva kapacitet går förlorad eller deprecierar. Den som flyttar går miste om sin 

praktiska lokalkännedom, sina nätverk och kontakter, och inte minst fördelen av att kunna det 

lokala språket, kulturen och historian” (Sjögren och Zenou, 2007: 8). 

Vissa goda kunskaper i ett yrke är flyttbara mellan olika länder medan ett visst annat 

yrkeskunnande är svårare. Utrikesfödda bör, menar Sjögren och Zenou (2007), bygga upp sitt 

humankapital i det nya landet, oavsett skälet till invandring. Att kunna språket i det nya landet 

och att skaffa sig kunskap om den lokala arbetsmarknaden, möjligheter till kompletterande 

yrkesutbildning och generella kunskaper om det nya landet, ger bättre arbetsmöjligheter 

(Sjögren och Zenou, 2007). 

 

Enligt Bourdieu kan det existera i tre olika former. En individ kan inneha kulturellt kapital i 

förkroppsligad form (habitus), vilket innebär att man är allmänbildad och välinformerad, att 

man har det rätta språkbruket, det rätta uppförandet samt rätta smaken så att man skall kunna 

orientera sig i den erkända kulturen (Azarian, 2007: 262). Språket är alltså en nyckelfaktor till 

att man ska vara väl hemmastadd i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. 

Metod 

Min uppsats syftar till att studera utrikesfödda kvinnors svårigheter på den svenska 

arbetsmarknaden samt deras största utmaningar i början av en anställning. I undersökningen 

använder jag mig av kvalitativ metod genom att utföra intervjuer med fem utrikesfödda 
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kvinnor. Syftet med att använda kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer var att 

förstå utrikesfödda kvinnors svårigheter på den svenska arbetsmarknaden genom deras svar 

vid intervjuerna. Mitt mål var att förstå de utrikesfödda kvinnornas svårigheter att komma in 

på den svenska arbetsmarknaden och vilka deras största svårigheter var på jobbet.  

Med semistrukturerade intervjuer vill forskaren ge möjlighet till respondenterna att påverka 

intervjun. Forskaren kan styra intervjuerna efter sin teori och forskningsämnet och frågor som 

forskaren har (Aspers, 2011: 143). Semistrukturerade intervjuer är för min studie mer 

relevanta än strukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer gör intervjuerna mer 

flexibla och ger intervjupersonerna mer frihet i hur hen kan besvara forskarens frågor. 

Forskaren kan även gå in på djupet i ämnet, samt få större frihet att ställa följdfrågor för att få 

fram mer exakta och detaljerade svar.  

Jag skapade och använde mig av en intervjuguide (se bilaga), för att ställa samma frågor till 

respondenter samtidigt som jag ställde följdfrågor där som behövdes. Då jag genom 

intervjuguiden på förhand formulerade frågor så kunde jag se till att jag under intervjun fick 

med centrala aspekter kring uppsatsens ämne och tematik. Det gjorde också att jag kunde 

kontrollera om alla viktiga frågor hade fått svar.  

Eftersom jag på förhand hade idéer om vilka teorier som var relevanta, vill jag samtidigt 

använda mig av relevanta teorier under arbetets gång som hjälp i analysen av insamlad data. 

Därför att mitt arbete är en blandning av induktivt och deduktivt arbete. Jag ville genom mina 

intervjuer försöka förklara och applicera relevanta teorier i studien eller hitta relevanta teorier 

i respondenternas insamlade data. Deduktiv kodning innebär att forskaren översätter 

teoretiska begrepp till koder i insamlad data av respondenter och med induktiv kodning menar 

Aspers (2001) att forskaren själv hittar koder i insamlad data (Aspers, 2011: 160-162).   

Avgränsning 

För att avgränsa min uppsats kommer jag att undersöka enbart de utrikesfödda kvinnornas 

svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden och steget in på arbetsmarknaden. 
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Datainsamling 

Jag intervjuade fem respondenter i sammanlagt tvåhundra trettio minuter och genomsnittet per 

intervju var femtiofem minuter. Jag spelade in intervjuerna med min Iphone sedan jag gick 

igenom det inspelade materialet och sedan transkriberade dem.   

Intervjuer 

Jag valde ut intervju som metod för att förstå de utrikesfödda kvinnornas svårigheter på den 

svenska arbetsmarknaden. En intervju kan förstås som ett samtal mellan forskaren och 

intervjupersonen där forskaren försöker att förstå respondentens upplevelse och synvinklar 

(Aspers, 2007).  

Jag ställde mina frågor med hjälp av min intervjuguide samt genom följdfrågor som jag 

genom svar från mina respondenter kom på. Både intervjupersonen och forskaren blir mer 

flexibla med hjälp av intervjuguiden, respondenter kan svar fritt samt forskaren kan ställa 

följdfrågor (Bryman, 2008: 415). Ahrne och Eriksson (2015: 46) skriver att Zetterqvist menar 

att forskaren, med hjälp av en intervjuguide, inte glömmer bort värdefulla frågor samt att 

risken minskas att intervjun stannar om man har några givna frågor eller teman med sig.  

Forskningsfrågorna handlade om deras bakgrund på hemlandets arbetsmarknad och de 

svårigheter de hade där och just med fokus på de svårigheter som de har haft på den svenska 

arbetsmarknaden. Tack vare mina respondenters förförståelse, samt det intressanta 

forskningsämnet som jag valde, fungerade intervjuerna väl och jag fick ett innehållsrikt 

material med relevant data. 

Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes under en månads period och jag gav mig tid att gå igenom 

insamlade data. Alla mina fem intervjupersoner är från mellanöstern (Iran, Afghanistan och 

Irakiska Kurdistan). Jag gav valmöjligheten till mina respondenter att välja intervjuplatsen. 

Tre intervjuer gjorde jag i hemmiljö och två gjorde jag på bibliotek. 

Två av mina respondenter var analfabeter i hemlandet, två hade gymnasiekompetens och en 

har gått på universitet i hemlandet. Alla fem arbetade i Sverige och hade minst ett jobb och 

vissa hade två jobb.  
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Alla intervjuer har spelats in och jag har lyssnat på dem flera gånger samt transkriberat dem. 

Transkribering av inspelade data gjorde jag efter varje intervju. Jag skickade transkriberingen 

till min handledare och jag fick tillbaka feedback av henne och försökte förbättra 

nästkommande intervju utifrån denna feedback.  

Urval 

Urvalet är ett snöbollsurval. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär snöbollsurval att 

forskaren skaffar fram ett antal personer av sina kontakter och låter dem ge förslag på 

ytterligare respondenter som ska ingå i studien. Snöbollsurval är en typ av 

bekvämlighetsurval. Om studien görs om är det inte säkert att man får samma resultat om man 

använder sig av bekvämlighetsurval. Men med hänsyn till begränsade resurser samt 

tidsaspekten är bekvämlighetsurval en vanlig urvalsform inom samhällsvetenskaplig 

forskning (Bryman och Bell, 2013). Fördelen med snöbollsurval är att forskaren snabbt kan 

hitta nya respondenter som är relevanta för studien samt att forskaren kan välja respondenter 

som rekommenderas av flera (Denscombe, 2004).  

 

Att intervjua mellan fem och tio intervjupersoner är inte ovanligt inom intervjustudier då 

syftet med sådana studier är att fördjupa sig i detalj. Syftet med sådan forskning är inte 

statistisk generaliserbarhet (Hedin, 2011). Jag har intervjuat fem respondenter som alla var 

mellan 28 och 40 år. Jag valde fem respondenter eftersom jag ville fördjupa mig i deras 

berättelser om svårigheter som de upplevt på den svenska arbetsmarknaden. Dessa 

åldersgrupper har jag valt för att jag intervjuar vuxna utrikesfödda kvinnor som i vuxen ålder 

har kommit till Sverige.  

De flesta kvinnor som i vuxen ålder kommer till Sverige har kommit via giftermål eller har 

sökt asyl med sin familj. Jag kom i kontakt med några vänner och jag bad dem att hänvisa mig 

till nya personer som kan passa in i min studie.  

Som jag har skrivit ovan är alla mina respondenter utrikesfödda och från mellanöstern. Jag 

valde utlandsfödda kvinnor från mellanöstern för att situationen är svårare på den svenska 

arbetsmarknaden för denna grupp jämfört med utlandsfödda kvinnor som är från nordiska 

länder eller från Västeuropa. Åslund och Rooth (2005) pekar på att det finns omfattande 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden mot personer från Mellanöstern och Afrika. 

Enligt deras förklaring sker detta i stor skala omedvetet från de diskriminerande partnerna. 
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Diskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är stabil över tid och tydliga förändringar 

av attityder äger inte rum omedelbart. 

Databearbetning och analys 

Jag har använt mig av Kvale och Brinkmann (2009: 201-202) för att ta reda på hur jag ska 

redogöra för kodning av intervjudata. För att göra detta separerade jag nyckelord från ett 

textstycke för att urskilja mönster i olika delar. Sedan sorterade jag intervjutexten i olika 

kategorier och underkategorier. Genom att göra så kan jag identifiera och analysera empiriska 

materialets likheter och skillnader. Med hjälp av kategorisering kunde jag minska 

intervjutexten och strukturera materialet för att intervjutexten skulle kunna hanteras 

vetenskapligt.  

 

Jag använde mig också av Ahrne och Svensson (2015) och av Kathy Charmaz (2002: 683). 

Av dem lärde jag mig att jag skulle befinna mig nära min intervjutext vid kodning av 

materialet, vilket jag gjorde. Jag läste materialet noga rad för rad och skrev kommentarer i 

marginalen. Kommentarerna är en del av min tolkning av empirin. Kommentarer bidrog till 

att jag kunde hitta ord och meningar som kopplar an till forskningens syfte, vilket i sin tur 

möjliggjorde för mig att koppla empirin till samhällsvetenskapliga begrepp och perspektiv.  

Enligt Charmez så är det lämpligt att initialt skriva kommentarer eller koder som ligger nära 

empirin, vilket jag gjorde. För att beskriva detta använder jag mig av begreppet ’initial’ och 

’öppen kodning’. Med detta menas att forskaren beskriver och sorterar spontant, och nära den 

mening som finns i empirin. Nästa steg jag gjorde var att koda intervjutexten mer selektivt 

och sedan fokuserat. Att kodningen gjordes till något mer selektivt och fokuserat gjorde att 

jag kunde göra tydligt de mest förekommande koder samt separera koder som har mer 

betydelse och är relevanta för forskningens syfte och frågeställning. Jag jämförde koderna 

mellan olika intervjutexter samt olika teorier.  

Etiska övertagande 

Ahrne och Svensson refererar till Plummer som menar att etiska aspekter handlar om att 

forskaren bör vara human, känslig, empatisk och förstående under intervjuprocessen. 

Forskaren behöver legitimera sin forskning i relation till etiska aspekter och vilka 

konsekvenser intervjun har för respondenter och andra berörda personer. Forskaren ska visa 
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hänsyn till respondenter och bemöta dem med omsorg, respekt och tolerans och att läsa andra 

forskares etiska kriterium är en viktig kunskapskälla (Ahrne och Svensson, 2015: 62).  

Enligt den svenska lagen om etikprövning av forskning som avser människor så skall 

forskningspersonen informeras om den övergripande planen för forskningen, syftet med 

forskningen, de metoder som kommer att användas, de följder och risker som forskningen kan 

medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivillig och 

forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Lag 2003:460, 16 §).  

Jag hittade respondenter till uppsatsämnet via mina vänner och fick deras e-mail eller 

telefonnummer. Jag sade till mina vänner att intervjupersonerna inte är tvungna att lämna sina 

e-mail-adresser eller telefonnummer samt sina fullständiga namn med mera. Respondenterna 

själva var beredda att ha kontakt med mig via e-mail och telefonnummer. Jag bestämde mig 

för att skicka informationen om lagen om etikprövning av forskning som avser människor och 

deltagarpersoner, till intervjupersonerna. Jag skickade detta så att mina respondenter skulle 

känna sig trygga om att jag gör ett professionellt jobb, samt att de skulle få kunskap om att det 

finns lagar som visar tydliga rättigheter för respondenter samt forskarens skyldigheter.  

Jag spelade in intervjun med min Iphone med mina intervjupersoners samtycke och jag lovade 

intervjupersonerna att radera intervjun efter arbetets slut och att inte sprida den inspelade 

intervjun på nätet. Jag har bara visat intervjuerna för min handledare och i samråd med henne 

kommer jag att radera det inspelade ljudet när uppsatsen är klar. Vissa av respondenterna hade 

inte fast anställningsavtal på jobbet. Jag valde därför att inte ställa frågor så att de kunde 

identifieras på arbetsplatsen eftersom uppsatsen skulle offentliggöras på Diva och för att vissa 

av respondenterna kritiserade arbetsgivare och kollegor. 

Resultat 

Sammanfattning om intervjupersonerna 

Här presenterar jag alla intervjupersonerna samt deras ålder, utbildning, jobb samt 

ursprungsländer och familjesituation. Alla intervjupersoner är bosatta i ett storstadsområde. 

För att respondenterna inte ska gå att identifiera använder jag fiktiva namn istället för deras 

verkliga namn. Taraneh, Bano, Golchehreh, Hani och Jila är mina respondenter. 
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Taraneh: Hon är trettiosex år gammal och har bott i Sverige i arton år. Hon är mamma till två 

barn. Hon har gymnasieutbildning i Iran och flyttade till Sverige när hon var arton år gammal. 

Hon hittade jobb efter tre månaders bosättning här. Efteråt har hon gått några kurser och har 

jobbat på flera ställen. 

 

Bano: Hon är från Afghanistan och är trettioett år gammal och är bosatt i Sverige sedan åtta 

år. Hon är mamma till tre barn. Hon var analfabet och har inte gått i skola i hemlandet. Hon 

har läst på SFI och svenska som andra språk (SAS) 1 och 2 samt undersköterskeutbildning. 

Bano började jobba först när hon varit bosatt i Sverige i fyra år. Just nu hon har två arbeten. 

Hon är anställd på ett äldreboende till cirka 80% och är timvikarie på ett annat äldreboende. 

 

Golchehreh: Hon är från Afghanistan och är trettiosex år gammal och har bott i Sverige i cirka 

åtta år. Hon har tre barn och flyttade till Iran med sin familj när hon var fem år gammal. Hon, 

liksom många andra afghaner i Iran, fick inte gå i skolan och hon var analfabet när kom till 

Sverige. Hon arbetade i Iran som skräddare. Hon har läst SFI och har genomgått 

undersköterskeutbildning. Hon är timvikarie på ett äldreboende och hennes dröm är att få fast 

anställning på äldreboendet. 

 

Hani: Hon är fyrtioåtta år gammal och har två barn. Hon är från irakiska Kurdistan och läste 

till eltekniker där. Men hon fick inte arbeta som eltekniker på grund av att kvinnor inte fick 

arbeta i elbranschen. Hon arbetade i stället som frisör i sitt hemland. Hon kom till Sverige 

1993 och har gått två utbildningar här. Nu arbetar hon på en förskola. 

 

Jila: Hon är från Iran och är trettiotvå år gammal och hon har ett barn. Hon har gått på 

universitet i fyra år och har en kandidatexamen i ekonomi. Hon hade eget företag i Iran. Hon 

bor i Sverige sedan sex år tillbaka. Hon började arbeta och med första månaden i Sverige. 

 

Alla respondenter är från tre länder i mellanöstern och alla har kommit i vuxen ålder till 

Sverige av olika skäl. Deras bakgrund skiljer sig åt markant. Bano och Golchehreh var 

analfabetiska i hemlandet. En av dem var på flykt med familjen i Iran. Taraneh och Jila har 

gymnasiekompetens och Jila har en kandidatexamen i ekonomi. Taraneh och Bano har inte 

arbetat i hemlandet.  
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Bano och Hani har jobbat i hemlandet och Hani är från en mäktig familj som var politisk 

aktivist i hemlandet. Hon var eltekniker i Kurdistan, men hon fick inte arbeta som eltekniker 

för att elbranschen är en mansdominerad bransch och ingen kvinna fick arbeta som eltekniker 

under början av 1990-talet, men situationen har blivit bättre sedan dess. Jila är från en känd 

och rik familj. Hon har kandidatexamen i ekonomi och trots föräldrarnas kritik öppnade hon 

egen frisörsalong och var framgångsrik i sitt jobb. Efter ett tag visade hennes föräldrar 

samtycke till hennes yrkesval. 

Analys och resultat 

Jag har valt att fokusera på tre teman som alla var frekvent förekommande i intervjuerna. 

Dessa är språk, könsdiskriminering och etnisk diskriminering. Jag delar in analysen i dessa tre 

huvudteman. Jag delar upp denna del i Resultat och sedan i Teoretiskt resultat. Jag gör så för 

att tydligt visa vad resultaten av min studie visar genom mina möten och intervjuer med 

respondenterna i Resultat, för att sedan under den separata rubriken Teoretiskt Resultat visa 

vilka teoretiska resultat studien har givit, samt för att ge en klarare bild för läsaren vilka de 

olika konsekvenserna/resultaten blir och hur de olika faktorerna som löper genom uppsatsen 

har påverkat, i separata rubriker. Det har blivit dessa två rubriker för tydlighetens skull, för att 

bättre visa hur de olika faktorerna hänger samman. 

Resultat av diskriminering på grund av språk 

 

Alla intervjupersonerna har sagt att brister i kunskaper i svenska språket är de första och 

största svårigheter för dem på den svenska arbetsmarknaden. ”Jag kommer ihåg att de andra 

pratade svenska med mig och jag kunde inte svara. Men min uppgift var att varje kväll när jag 

kom hem, sökte jag ord som jag hörde på jobbet och jag började bli bra på språket” (Taraneh). 

Det var hennes syster som kände chefen och fick jobbet trots att hon inte kunde någon 

svenska när hon började jobba på posten i Solna. 

 

”En dag fick jag ett telefonsamtal från en av de arbetsgivare som jag lämnat mitt CV till, han 

ringde och sade: ’kom till intervju’. Jag gick till intervjun men jag fick inte jobbet efter 

intervjun. De sade att du ska kämpa mer för att få jobbet på grund av mitt språk” (Bano). Hon 

fick sitt första jobb efter fyra år i Sverige. Hon skickade CV till olika äldreboende men hon 
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fick inte anställning på grund av brist i språket. ”Språket var svårt speciellt med äldre. De 

kunde uttala bra och jag kunde inte språket och olika slang heller. Därför blev det extra svårt 

och jag frågade hela tiden: ”Va sa du?” (Bano). Hon hade fortfarande svårt med språket efter 

fyra år när hon började jobba på ett äldreboende.  

 

Hani har liknande erfarenhet av brist på kunskaper i svenska språket det kan vara enligt henne 

ett hinder på jobbet: ”Först och främst var språket svårt. Jag kunde inte svenska och jag 

jobbade med många kollegor som kunde bättre svenska eller de var svenskar, jag var rädd och 

blyg då började jag jobba” (Hani).  

 

Jila anser att språket är svårast: ”Jag hade utbildningen och körkort m.m i mitt hemland, men 

plötslig man har ingenting här för att man inte kan språket ens. Det är svårt att man inte kan 

lagar och regler och vad har man för rättigheter och skyldigheter” (Jila). 

Könsdiskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden 

I detta avsnitt redogör jag för hur respondenter har upplevt diskriminering på grund av kön. 

Tre av respondenterna Taraneh, Bano, Golchehreh upplevde att de blev diskriminerade på 

grund av kön. Två respondenter har inte upplevt könsdiskriminering. 

 

”Jag har haft intervjuer många gånger och det var roligt att träffa många arbetsgivare som var 

män eller kvinnor. Om arbetsgivaren var man, då man fick trevlig bemötande och de gick inte 

in på allting och intervjun var lättare. Men om arbetsgivaren var kvinna blev intervjun mycket 

mer komplicerad och de frågade om allt och det blev svårare” (Taraneh). Taraneh pekar på 

svårare och mer komplicerade intervjuer från kvinnliga chefer.  

 

Taraneh blev frågad av en annan arbetsgivare på en bilfirma hur många barn hon har, samt 

vem som tar hand om hennes barn när de blir sjuka. Hon svarade att hon och hennes man, 

varannan gång, tar hand om barnet. Arbetsgivaren ställde frågan igen om hon har andra som 

kan hjälpa henne när barnet är sjukt. Hon beslöt sig att tacka för nej till jobbet: ”Då blev jag 

fundersam och jag frågade mig ’vad tror han?’. Om mitt barn har trettionio graders feber och 

barnet bara vill ha mamma, ska jag lämna barnet hos barnvakt då? Om han har sådana idéer, 
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då han kan anställda personer som inte har barn”. En arbetsgivare får inte ställa sådana 

omänskliga krav på en människa oavsett kön, menar Taraneh. 

 

Bano jobbar på två äldreboenden och majoriteten av hennes kollegor är kvinnor, just denna 

bransch är kvinnodominerad. Bano anser att det finns diskriminering på grund av kön: ”Det 

finns skillnad mellan mäns och kvinnors löner. Vi har manliga kollegor som har mycket högre 

lön fast vi kvinnor jobbar mer och bättre. På äldreboendet jobbar både män och kvinnor och vi 

har kök och gör lite grejer i köket. Men männen tycker inte om att jobba i köket. En del 

kvinnor säger att vi inte kan jobba i köket och att vi inte klarar det. Vi kvinnor bör jobba mer i 

köket och sen är det vi som får mindre betalt” (Bano). På liknande vis påpekar Golchehreh att 

kvinnor som grupp, och särskilt utrikesfödda kvinnor, får mindre betalt för samma arbete, 

eller för till och med mer arbetsuppgifter. Därför diskrimineras utrikesfödda kvinnor på grund 

av könstillhörighet samt etnisk tillhörighet, om man frågar henne.  

 

Även Hani har samma uppfattning och ser löneskillnaden mellan män och kvinnor som 

diskriminering: ”Män har högre lön i vår bransch. Det är fel, tycker jag. En kille började jobba 

hos oss och jag är fackombudsman på jobbet och ser allas löner. Jag såg att han har samma 

utbildningsnivå, till och med lite lägre utbildning och mindre arbetslivserfarenhet, men högre 

lön”. Hon fortsätter: ”Jag tog upp frågan med chefen och ställde frågan ’varför så ojämlikt’? 

Hon svarade: ”för att vi behöver killar att komma in i branschen och det är bra för barns 

utveckling och barns framtid”. 

 

Även Jilas erfarenheter pekar på att hon blivit annorlunda bemött i vissa situationer på grund 

av sitt kön: ”En man kom in och såg vi båda frisörer är kvinnor. Då frågade han efter manlig 

frisör och vi sade: ’det finns inte manlig frisör’. Då bad han om ursäkt och gick ut. Vi sade att 

du kan prova en gång det blir säkert bra och du blir nöjd. Men han sade: ’nej, jag vill ha en 

manlig frisör’. Det är inte vanligt att man inte vill ha kvinnliga frisörer” (Jila).  

Resultat av etnisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden 

Nästan alla respondenter har upplevt en situation eller flera situationer där de ansåg att de blev 

diskriminerade eller behandlades annorlunda. 
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Taraneh har inte upplevt en situation då hon blev direkt diskriminerad på grund av att hon är 

utrikesfödd, men hon anser att vara utrikesfödd är lite ’obehagligt’. Hon berättade: ”Om man 

är kvinna och kommer från utlandet på en svensk arbetsplats då ser man tidigt att de ser att 

hon inte är lik oss, även om man försöker att se ut som dem. Men det hjälper inte... Jag säger 

alltid att jag är en utländsk kvinna. Jag har kommit hit och har kämpat hårt innan jag lärde 

mig språket …” (Taraneh). Hon har träffat olika arbetsgivare och har upplevt att första 

intrycket i anställningsintervjun är att arbetsgivaren backar om de ser att arbetssökanden är 

från utlandet. ”Bakgrunden är ett hinder, så fort arbetsgivaren träffar den personen som de vill 

träffa och ser att den personen kommer från utlandet då backar dem lite grann'' (Taraneh). 

Bano har en liknande erfarenhet: ''Första dagen gick vi till samlingsrummet, jag ville sätta mig 

på en ledig stol men jag märkte att den personen som var bredvid stolen sade till sin kompis 

’kom och sätt dig’ här och hon visade att hon inte ville sitta bredvid mig''. Det här kopplade 

Bano till att svenskar inte vill arbeta med utrikesfödda. ”Jag märker ibland att vissa av 

svenskarna inte vill jobba med mig. Alla är inte så, det finns många svenskar som är väldigt 

snälla men det finns några som tycker inte om oss'' (Bano). Hon berättar vidare om en 

anställningsintervju: ''Ja, när det här äldreboendet byggdes, många gick dit och lämnade CV 

men i första hand de valde bara svenskar efter det de valde thailändska kvinnor, för att de som 

var chefer hade thailändska fruar. Efter det blev kaos och saknades många personal, då 

började de anställa kvinnor från mellanöstern”. Bano upplevde diskriminering men hon fann 

sig i det: ”Ja, jag märkte att om det finns ett ledigt jobb först går jobbet till de som är 

svenskar, sen till invandrare. Förut hörde jag att i andra länder är det vanlig att jobb först går 

till inrikesfödda sen om det är kvar går till invandrare och jag hörde att i Sverige inte finns 

sådana diskrimineringar men just nu jag ser det är så i hela världen. Jag ser inte det negativt, 

det är deras rätt att först få jobbet”. Detta perspektiv visar att man i hennes sits söker sig till 

Sverige i hopp om ett lyckligare liv, men när man väl anländer finns det många hinder, som 

utrikesfödd, att uppnå sina mål i det nya landet. 

 

Dessa är situationer som är kopplade till både etnisk diskriminering och homophili, dessa 

faktorer formar olika sociala nätverk för respektive grupp i samhället. Etnisk diskriminering 

är tydlig i denna situation, på så sätt att svenskar har företräde till jobbet trots att de har 

samma utbildningsnivå och erfarenhet av samma bransch. Med homophili menar Lin (2001) 

att medlemmar av en social grupp tenderar att ha samma former av nätverk eftersom de 

prioriterar relationer med medlemmar av samma grupp. 
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Golchehreh ser att de utrikesfödda kvinnorna har mindre lön samt att de inte får fast 

anställning i samma utsträckning som inrikesfödda kvinnor. Hon påpekar att arbetsuppgifter 

är annorlunda mellan utrikesfödda anställda och inrikesfödda anställda: ”Jag kunde ingenting 

om traditioner och högtider i Sverige. Kollegorna sa att du ska fixa mat till påsk och jag inte 

visste vad svenskarna äter för påskmat eller i andra högtider, jag frågade hela tiden. Jag 

glömde bort hela tiden att ställa lingonsylt bredvid maten för att svenskar äter lingonsylt med 

maten men vi brukar inte äta lingonsylt med maten" (Golchehreh).  Jag kopplar detta till brist 

på humankapital som speglar sig som ett problem i vardagslivet. 

Teoretiskt resultat 

Koppling av intersektionalitet (teori) till resultat 

Intersektionalitet handlar om att synliggöra samverkan av flera kategorier av maktordningar 

såsom kön, klass, etnicitet, ålder, sexualitet samt funktionsförmåga med mera (De los Reyes 

och Mulinari 2005: 24). Det visar sig i min studie att de utrikesfödda kvinnorna som är mina 

respondenter, har marginaliserats av den manliga hegemonin på den svenska 

arbetsmarknaden. Mina respondenter har påverkats av sin sociala miljö. Maktställningen 

mellan olika grupper i samhället, varav kvinnorna i min studie representerar en grupp, 

utrikesfödda kvinnor, uppstår just mellan tudelning av olika grupper, såsom man kontra 

kvinna eller svensk kontra invandrare/utrikesfödd. Det sistnämnda exemplet i denna tudelning 

befinner sig mina respondenter i. Denna tudelning framgår i mina intervjuer med dem. En 

kategori i tudelningen svensk/utrikesfödd här, är ’diskriminering på grund av språk’. Under 

Resultat av diskriminering på grund av språk möttes en respondent av en känsla av 

utanförskap för att hon inte alltid kunde svara på svenska. En annan respondent fick inte det 

arbetet hon blev kallad till intervju för, just på grund av språkbristen. 

 

En annan tudelning som mina respondenter befinner sig i, är man kontra kvinna (se Resultat 

av könsdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden). En av respondenterna har upplevt 

att det är en verklig skillnad i bemötande mellan att ha en manlig och en kvinnlig 

arbetsgivare. Även om marginaliseringen i intervjun med Taraneh uppstod just mellan kvinna 
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kontra kvinna, men tudelningen är ändå applicerbar då den delar ett och samma kön, något 

som enligt mig gör maktställningen i samhället ännu mer komplicerad. 

 

Tudelningen man kontra kvinna påverkar även lönegraden mellan båda könen. En man får 

högre lön på en kvinnodominerad bransch. Men frågan är om en kvinna få högre lön på en 

mansdominerande bransch. Hani menade att det inte är så: ”Jag tror inte det, om en kvinna går 

till byggbranschen hon får högre lön för att byggbranschen är mansdominerande. Det handlar 

om män som helhet får högre lön, tycker jag. Det är orättvis helt enkelt” (Hani). Detta 

behandlar även Jila genom att peka på att: "En man kom in och såg vi båda frisörer är 

kvinnor. Då frågade han efter manlig frisör och vi sade: ’det finns inte manlig frisör’. Då bad 

han om ursäkt och gick ut. Vi sade att du kan prova en gång det blir säkert bra och du blir 

nöjd. Men han sade: nej, jag vill ha en manlig frisör. Det är inte vanligt att man inte vill ha 

kvinnliga frisörer”.  

 

Golchehreh pekar på att kvinnor som grupp, specifikt utrikesfödda kvinnor, får mindre betalt 

för samma arbete till och medför fler arbetsuppgifter. Därför diskrimineras utrikesfödda 

kvinnor på grund av könstillhörighet samt etnisk tillhörighet, om man frågar henne. Det finns 

skillnad mellan män och kvinnors löner. ”Vi har manliga kollegor som har mycket högre lön 

fast vi kvinnor jobbar mer och bättre. På äldreboendet jobbar både män och kvinnor och vi har 

kök och gör lite grejer på köket, men männen tycker inte jobba på köket eller en del säger vi 

kan inte jobba på köket och vi klarar inte, då vi kvinnor bör jobba mer i köket igen och sen det 

är vi som får mindre betalt. En annan grupp som har högre lön är svenskar. Svenskar har 

högre lön” (Golchehreh). Detta är ytterligare en tudelning som mina respondenter befinner sig 

i, svensk kontra utrikesfödd (se Koppling av intersektionalitet (teori) till resultat och Resultat 

av etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden).  

Koppling av socialt kapital till resultat 

Mina valda teorier kopplas naturligt till resultatet av denna studie. De intervjuade utrikesfödda 

kvinnorna känner inga på högt uppsatta positioner i samhället. De har därmed färre 

arbetstillfällen än människor med rikt socialt kapital. Jag har genom denna uppsats just visat 

att de har lågt socialt kapital. Därmed har de utrikesfödda kvinnorna jag intervjuat också haft 

det svårt att få jobb, och de befinner sig ofta i samma lönegrad. Dock har en av 

respondenterna ett fackligt ombud vilket är ett socialt kapital i sig men just denna position har 
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inte hjälpt henne att få bättre arbete eller få lika hög lön som en manlig kollega för att de inte 

har det stöd som krävs från ett socialt nätverk. Två av respondenterna hade rikt socialt kapital 

i hemlandet men just deras social kapital är i Sverige inte tillämpbart på grund av 

omständigheterna, med att vara utrikesfödda i ett nytt land.  

 

Teorin om det kulturella kapitalet enligt Bourdieus beskrivningen är tillämpbar på denna 

studie, eftersom Bourdieu beskriver det som att om man innehar kulturellt kapital, måste man 

ha en viss mängd av det ’rätta symbolvärdet’ som vilar på andras erkännanden. Och det har 

beskrivits i min studie jag gjort, som resultat av mitt arbete, att det är svårt för mina 

respondenter att orientera sig i det svenska samhället som utrikesfödd kvinna från 

mellanöstern. Dessa svårigheter gäller inom samhällelig orientering såväl som specifikt på 

den svenska arbetsmarknaden, dessa är kopplade till varandra. 

Även Bourdieus teori om socialt kapital är tillämpbar eftersom Bourdieu hävdar att för att 

vara framgångsrik på arbetsmarknaden trots att man råkar ha en akademisk examen eller 

mycket arbetserfarenhet, krävs det att man har visst stöd från kontakter i ett socialt nätverk 

som kan ge dig möjligheter till att bli framgångsrik, och som också höjer ens självkänsla. 

 

Lins teori om socialt kapital är här applicerbar eftersom Lin menar att socialt kapital är 

ojämlikt fördelat och de som missgynnas är människor med underordnad position vad gäller 

kön, klass och etnicitet. Detta är en av Lins principer om socialt kapital. Den andra principen 

handlar om att medlemmar av en social grupp tenderar att ha samma former av nätverk, 

eftersom de är medlemmar av en och samma grupp, vilket bekräftas i studien av de kvinnor 

som just tillhör samma grupp, varav alla har låg tillgång till socialt kapital. Lins teori hjälper 

mig att förklara hur socialt kapital hänger samman med maktordningar såsom etnicitet och 

kön, och är därför också en relevant teori för min studie (se kapitel Socialt Kapital under 

Teori).  

Koppling av humankapital (teori) till resultat 

Enligt Sjögren och Zenou (2007) finns det ett starkt samband mellan individens humankapital 

och att lyckas på arbetsmarknaden. Den som flyttar från hemlandet förlorar sin 

lokalkännedom, sitt nätverk och sitt sociala kapital samt att hen inte kan använda sig av sitt 

språk, sin kultur eller sin historia (samtliga av de intervjuade har varit i Sverige en begränsad 

tid, en av dem under åtta av sina trettiosex år, den andra har bott i Sverige under åtta av sina 
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trettioett år, den tredje också under åtta av sina trettiosex år, den fjärde under tjugofyra av sina 

fyrtioåtta år, den femte under sex av sina trettiotvå år). Att kunna språket i det nya landet och 

skaffa kunskap om den lokala arbetsmarknaden, möjligheter till kompletterande 

yrkesutbildning och generella kunskaper om det nya landet ger bättre arbetsmöjligheter 

(Sjögren och Zenou, 2007). Detta har visat sig vara ett handikapp i samtliga av 

respondenternas fall. De respondenter som hade mer humankapital än de andra 

respondenterna i min studie, i form av examen på universitet, gymnasiekompetens och 

yrkesutbildning i hemlandet, så har dessa utbildade respondenter hittat jobb betydligt 

snabbare trots att jobbet inte motsvarar deras yrkeskvalifikationer, men ändå snabbare än två 

av mina respondenter som var analfabetiska. För de två respondenter som var analfabetiska 

tog det cirka fyra år att komma in på den svenska arbetsmarknaden, de har då heller inte 

heltidsanställning, någon av dem, efter cirka åtta år i Sverige.    

En del av en individs humankapital är landspecifikt, och samtliga av mina respondenter har 

upplevt problem med att integreras på den svenska arbetsmarknaden både ur ett etniskt, köns- 

och språkperspektiv, såsom jag visat i Analys- och Resultatdelen. Flytten i sig innebär därför 

att en del av en individs produktiva kapacitet går förlorad eller deprecierar, enligt Sjögren och 

Zenou (2007). Den som flyttar går miste om sin praktiska lokalkännedom, sina nätverk och 

kontakter, och inte minst fördelen av att kunna det lokala språket, kulturen och historian, 

vilket är identifierbart som kärnan av problematiken för mina respondenter. Det är en viktig 

orsak till deras svårigheter med att komma in på den svenska arbetsmarknaden och viktigt för 

att förstå deras olika berättelser om diskriminering (Sjögren och Zenou, 2007: 8). 
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Diskussion 

Genom forskningen har jag svarat på mina frågeställningar om utrikesfödda kvinnors 

svårigheter på den svenska arbetsmarknaden, hur sociala nätverk påverkar utrikesfödda 

kvinnors förmåga att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och om hur kön och 

etnicitet är faktorer som innebär hinder eller möjligheter för dem. 

Studien har refererat till tidigare forskning om hur kön och etnicitet skapar underordnade 

grupper på den svenska arbetsmarknaden. Vidare via intervjuer med mina respondenter har 

jag format ett helhetsintryck av vilka svårigheter denna utsatta grupp har haft på 

arbetsmarknaden och hur de kämpar och inte ge upp i svåra situationer och hur de inte tappar 

hopp om att skaffa ett bättre jobb, samt om att förbättra situationen för sina familjer. Alla 

mina respondenter hade barn så de hade tagit stort personligt ansvar även för dem, och trots 

de svårigheter som de har upplevt på den svenska arbetsmarknaden har de fortsatt att arbeta 

mot målet om ett arbete och/eller ett bättre sådant.    

Styrkan var att jag använde mig av en kvalitativ ansats genom vilken jag intervjuade de som 

tillhörde just målgruppen för min studie. Det gjorde att jag kunde fördjupa mig i de 

svårigheter på den svenska arbetsmarknaden som kvinnorna i min studie upplevde. De kunde 

prata fritt om sina svårigheter, vilket gjorde att de väl förmedlade sina upplevelser, berättade 

om hur hoppfulla de var om sina egna sociala omständigheter, och kopplade själva till sin 

arbetsmarknadsintegration. 

 

Svagheterna bestod i begränsningen av min studie, mer specifikt var tidsaspekten begränsad. 

Det gjorde att insamlingen av empiriskt material blev begränsad. En gruppintervju till 

exempel beräknar jag hade kunnat bidra till en djupare förståelse av problematiken i min 

studie, för att detta sannolikt hade lett till en djupare diskussion, om respondenterna hade 

samtalat med varandra direkt om sina erfarenheter, utgåendes ifrån mina frågor, istället för att 

jag enbart jämför separata svar med varandra, och drar en egen slutsats. Då hade det skapat 

ännu större utrymme för en djupare tolkning att dra slutsatser ifrån, om vad kvinnorna har 

gemensamt och vad som skiljer deras situationer åt, mer specifikt. 
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Vad gäller svar på mina frågeställningar har jag konsekvent strävat efter att ha besvarat mina 

frågeställningar, vetenskapligt. Kortfattat svar på mina frågeställningar är:  

 

Hur upplever utrikesfödda kvinnor att det är att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden? 

De upplever att det är svårt när man inte fullt ut förstår språket, vilket har lett till 

misskommunikation från respondenternas sida, och det i kombination med etniciteten har 

bidragit till att både kunder och kollegor på arbetsplatsen har tagit fysiskt avstånd då det har 

gått. Detta har också försämrat chanserna till att få ett jobb till att börja med. Det har också 

inneburit hårt jobb på fritiden med att komma i kapp med språket så mycket och så fort det 

går. En av bedömningarna enligt respondenterna vad gäller könsaspekten, är att det är lättare 

att få ett jobb av en man än en kvinna, och att arbetsrelationen blir mindre komplicerad med 

män. En annan har varit att man bedömer generellt sett kvinnors förmåga att kunna arbeta, 

utifrån hur gamla ens barn är och hur många barn man har, det väntas av kvinnor att de i 

första hand, jämfört med mannen, ska stå för vårdnaden av sina barn. Ojämlikheten mellan 

könen sträcker sig också till lönegraden, då det är deras erfarenhet att kvinnor ofta har samma 

utbildningsnivå, samma erfarenheter, om inte bättre meriter än männen i många fall, men 

ändå tjänar den mannen på deras jobb, bättre. 

 

Vilka svårigheter upplever de utrikesfödda kvinnorna att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden? 

Utrikesfödda kvinnor upplever att de blir diskriminerade på den svenska arbetsmarknaden på 

grund av sitt kön, sin etnicitet och på grund av sina bristfälliga kunskaper i svenska språket. 

 

Hur påverkar sociala nätverk utrikesfödda kvinnors möjligheter till etablering på den 

svenska arbetsmarknaden? 

De intervjuade utrikesfödda kvinnorna känner inga på högt uppsatta positioner i samhället. De 

har därmed färre arbetstillfällen än människor med rikt socialt kapital. Medlemmar av en 

social grupp tenderar att ha samma former av nätverk, eftersom de är medlemmar av en och 

samma grupp, vilket bekräftas i studien av de kvinnor som just tillhör samma grupp, varav 

alla har låg tillgång till socialt kapital. 
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Hur påverkar maktordningarna kön och etnicitet kvinnors möjlighet att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden, samt deras erfarenheter av att arbeta i Sverige? 

 

Respondenterna försöker att passa in och bete sig mer ’svenskt’ genom att identifiera och 

agera utifrån de svenska beteendekoderna på arbetsplatser. Men det hjälper inte mycket 

eftersom de yttre, visuella dragen kännetecknar att respondenterna inte är lika ’svenska’ som 

svenskar på arbetet. Detta visuella bedömandet har också gjort det svårare att få ett arbete, då 

respondenten har märkt av att arbetsgivaren ”backar lite” då de ser att hon är utrikesfödd. 

Dessa fördomar kommer inte bara från arbetsgivare utan också från kollegor på arbetet. Inte 

från ”alla” utan från ”några”, men ändå tillräckligt många för att respondenten tar vid sig. De 

beskriver denna diskriminering som en policy som består av att svenskar får jobbet framför 

invandrare. En av respondenterna fick jobb först när det varit kraftig brist på personal på 

arbetsplatsen och de hade inget annat val kvar än att börja anställa utrikesfödda kvinnor från 

mellanöstern. 

 

Språket gör det svårare för respondenterna att kommunicera fullt ut på jobbet, och det gör att 

de får jobba hårdare på fritiden för att försöka hinna ikapp i språkkunskaperna i svenska. Det 

har också gjort det svårare för de att få ett jobb, eftersom arbetsgivare har märkt av 

språkbristerna på intervjun. 

 

Respondenterna anser att de har blivit diskriminerade på grund av sitt kön på det sättet att de 

får mindre lön än män trots samma utbildningsnivå och mängd erfarenhet, ibland har 

meriterna varit högre än mannens. Men de upplever också svårigheter i bemötande av 

kvinnliga arbetsgivare och kollegor. Kvinnor är enligt en av respondenterna mer specifika i 

sina frågor på en arbetsintervju. Hennes förmåga att arbeta bedöms också utifrån hur gamla 

hennes barn är och hur många barn hon har. Det är respondentens bild att kvinnor bedöms 

vara den främsta vårdhavaren av sina barn, jämfört med mannen. 

Teoretisk diskussion 

Alla respondenter hade brist på humankapital, de hade samtliga bristfälliga kunskaper i 

svenska språket jämfört med inrikesfödda, de pekade alla på att detta var det svåraste steget 

för att komma in på arbetsmarknaden. Vad gäller sociala nätverk på arbetsmarknaden pekar 

samtliga respondenter också på att detta har en större betydelse än möjligheter som 
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myndigheter som Arbetsförmedlingen, erbjuder dem. Sociala nätverk kopplas vidare som 

begrepp till teorin socialt kapital eftersom detta är en resurs inom ett socialt nätverk. Det är 

betydande för vilka arbetsmöjligheter ditt sociala nätverk kan ge dig. Detta är direkt kopplat 

till mina respondenters självkänsla. Min studie har visat att socialt kapital är ojämlikt fördelat, 

eftersom människor från olika samhällsklasser, kön, eller etnicitet, inte tenderar att blanda sig 

i samma sociala nätverk (homophili) och i detta fall med min studie återfinnes homophili 

mellan inrikesfödda och utrikesfödda, samt mellan män och kvinnor.  

 

Vad gäller intersektionalitet, definierar denna teori tudelningen som respondenterna befinner 

sig i, i maktställningen i samhället. Den tar alltså upp samhällsordningen av de olika sociala 

nätverken, beroende på vilken målgrupp man tillhör. Det här är kopplat till det teoretiska 

begreppet maktställning, som är en del av intersektionalitetsteorin. Mina respondenter är 

påverkade av maktförhållanden, precis som alla andra människor i samhället. I min studie är 

det ens position på arbetsmarknaden som är central för vilken plats i maktställningen man har, 

eftersom ett jobb är en viktig grund för hur pass högt man har nått i maktställningen. 

Respondenterna befinner sig i tudelningen man/kvinna och svensk/utrikesfödd. 

Förslag för vidare forskning 

Vidare forskning bör basera sig på hur utrikesfödda kvinnor snabbare ska kunna komma in på 

den svenska arbetsmarknaden samt hur de snabbare ska kunna lära sig språket. Enligt 

respondenterna pekar regering och myndigheter nästan uteslutande på SFI-undervisning, när 

de, enligt kvinnorna själva, samtidigt kan lära sig svenska på arbetet. Brist på förståelse och 

motfrågor som ”Vad sa du?” på ålderdomshemmet, blir mer förståeligt, om man lättar på 

arbetsmarknadsreglerna vad gäller hur väl man bör kunna svenska språket. På så sätt blir det 

en mer acceptabel norm. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

1- Din bakgrund och dina arbetsuppgifter 

Ålder? 

Vad har du för utbildning i hemlandet? 

Berätta lite om ditt/dina jobb i hemlandet? 

2- Din upplevelse på den svenska arbetsmarknaden 

Har du gjort kompletteringar eller deltog du i nya utbildningar här? 

Berätta, hur sökte du jobb i Sverige? 

Hur ofta sökte du jobb? Då och då eller intensivt? 

Varför var det viktigt för dig att få ett jobb? 

Hur lång tid tog att få ett jobb här i Sverige? Vd tror du detta beror på? 

Vilka hinder upplever du att du har haft med steget in på den svenska 

arbetsmarknaden?”.  

Hur hjälpte kontakter dig att få arbete och vilka använda dig av för att få jobb? 

Kunde du använda dina jobberfarenheter när du började jobba eller söka jobb? 

Vilka svårigheter har du haft relaterat till arbete? 

Upplevde du att du behandlades annorlunda på arbetsmarknaden för att du är 

kvinna och utlandsfödd? I så fall, hur?” 

Har det hänt att du blivit nekad till jobb före intervjuer? Om ja, vad berodde det på 

tror du? 

3- Vikten av arbete i ditt liv 

Berätta lite om ditt arbete? Och varför valde du just ditt arbete? 

Hur var ditt första intryck av jobbet? 

Hur upplever du att ditt arbete kan påverka ditt språk? 

Har ditt arbete bidragit till att du fått nya kontakter? 

Hur viktigt är det för dig att vara ekonomiskt oberoende? 

Vilka möjligheter ser du att vara delaktig i samhället via ditt arbete? 

Vilka hinder kan du se relaterad till ditt arbete? 


